


 

Faça parte do nosso canal do Telegram do TJ SP e fique por dentro  
das nossas primeiras impressões sobre a prova!  

APRESENTAÇÃO 

Olá, futuro(a) Escrevente Técnico Judiciário. 

Amanhã é um dia decisivo. É o dia da tão esperada prova do concurso do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até 
inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em lhe deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores 
para a Revisão de Véspera TJ SP. Serão 12 HORAS de aula com as últimas dicas imperdíveis 
para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua 
aprovação! 

Aqui está todo o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão. Deste 
modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, destacar os 
pontos importantes e muito mais.  

Caso ainda não tenha visto, nossa Revisão de Véspera TJ SP seguirá a seguinte programação: 

 

Está preparado(a)? Então vamos começar! 
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Direito Administrativo
Prof. Thállius Moraes
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Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa
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ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO (ART.9º)

PREJUÍZO AO ERÁRIO 
(ART. 10)

ATENTAR CONTRA 
PRINCÍPIOS (ART. 11)

CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO 
INDEVIDO (ART.10-A)

SUSPENSÃO DOS 
DIREITOS POLÍTICOS MULTA PROIBIÇÃO DE 

CONTRATAR
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Lei 10.261/68
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Artigo 241 - São deveres do funcionário:

I - ser assíduo e pontual;

II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem
manifestamente ilegais;

III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;

IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre
despachos, decisões ou providências;

V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver
conhecimento no exercício de suas funções;

VI - tratar com urbanidade as pessoas

DEVERES

VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado;

VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento
individual, a sua declaração de família;

IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que
for confiado à sua guarda ou utilização;

X - apresentar -se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme
determinado, quando for o caso;

XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço,
às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que
lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para
defesa do Estado, em Juízo;

DEVERES
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XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de
trabalho,

XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e
ordens de serviço que digam respeito às suas funções; e

XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função
pública.

DEVERES

Artigo 242 - Ao funcionário é proibido:

I - REVOGADO

II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer
documento ou objeto existente na repartição;

III - entreter -se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou
outras atividades estranhas ao serviço;

IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;

V - tratar de interesses particulares na repartição;

PROIBIÇÕES
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VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da
repartição, ou tornar -se solidário com elas;

VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou
subscrever listas de donativos dentro da repartição; e

VIII - empregar material do serviço público em serviço particular.

PROIBIÇÕES

Artigo 243 - É proibido ainda, ao funcionário:

I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por
si, ou como representante de outrem;

II - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou
industriais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações
comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este
subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da
repartição ou serviço em que esteja lotado; (Contudo, é admitida a
participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista,
bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe,
ou como seu sócio);

PROIBIÇÕES
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III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou
outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto
privilégio de invenção própria;

IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em
empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o
Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou
serviço em que esteja lotado;

V - aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do
Presidente da República;

PROIBIÇÕES

VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições
mencionadas no item II deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser
acionista, quotista ou comanditário; (Contudo, é admitida a participação do
funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na
direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu
sócio);

VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o
serviço público.

VIII - praticar a usura;

PROIBIÇÕES
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IX - constituir -se procurador de partes ou servir de intermediário perante
qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de
cônjuge ou parente até segundo grau;

X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades
fiscalizadas, no País, ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão
referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza;

XI - valer -se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade
estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer
proveito; e

XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.

PROIBIÇÕES
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 for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de
jogos proibidos;

 praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé
pública e a Fazenda Estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança
e à defesa nacional;

 revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde
que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares;

 praticar insubordinação grave;

 praticar, em serviço, ofensas físicas contra funcionários ou particulares,
salvo se em legítima defesa;

DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
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 lesar o patrimônio ou os cofres públicos;

 receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de
qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que
fora de suas funções mas em razão delas;

 pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que
tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à
sua fiscalização;

 exercer advocacia administrativa; e

 apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário -família,
sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que
no caso couber.

DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO

 praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

 praticar ato definido como crime contra o Sistema Financeiro, ou de
lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores;

 praticar ato definido em lei como de improbidade.

DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
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COMPETÊNCIA PARA APLICAR PENALIDADES

GOVERNADOR

SECRETÁRIOS DE ESTADO

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDENTES DE AUTARQUIA

TODAS

CHEFES DE GABINETE ATÉ SUSPENSÃO

COORDENADORES ATÉ SUSPENSÃO POR 60 DIAS

DIRETORES DE DEPARTAMENTO E DIVISÃO ATÉ SUSPENSÃO POR 30 DIAS
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OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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Língua Portuguesa

REVISÃO EM 30 QUESTÕES E 11 
DICAS

Prof. Adriana Figueiredo

1. Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não
verbais, literários e não literários.
2. Informações literais e inferências possíveis.
3. Ponto de vista do autor.
4. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão.
5. Significação contextual de palavras e expressões.
6. Sinônimos e antônimos.
7. Sentido próprio e figurado das palavras.
8. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição e conjunção.
9. Concordância verbal e nominal.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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10. Regência verbal e nominal.
11. Colocação pronominal.
12. Crase.
13. Pontuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Classes de palavras: emprego e 
sentido que imprimem às relações 
que estabelecem: substantivo, 
adjetivo, advérbio

Prof. Adriana Figueiredo
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Assinale a alternativa em que a palavra destacada atribui uma característica ao
vocábulo anterior.

A) Mãos livres.

B) Muitos filhos.

C) Quatro mãos.

01. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar de Consultório Dentário

Assinale a alternativa em que a palavra destacada atribui uma característica ao
vocábulo anterior.

A) Mãos livres.

B) Muitos filhos.

C) Quatro mãos.

01. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar de Consultório Dentário
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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02. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Guarda Municipal

Na frase do último quadrinho “Pra ser bem sincero, gostaria de esclarecer bem
essa questão...”, o termo “bem” é empregado para modificar o sentido dos
nomes a que se refere, imprimindo-lhes, respectivamente, circunstância de

A) intensidade e de modo.

B) afirmação e de dúvida.

C) modo e de afirmação.

02. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Guarda Municipal
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Na frase do último quadrinho “Pra ser bem sincero, gostaria de esclarecer bem
essa questão...”, o termo “bem” é empregado para modificar o sentido dos
nomes a que se refere, imprimindo-lhes, respectivamente, circunstância de

A) intensidade e de modo.

B) afirmação e de dúvida.

C) modo e de afirmação.

02. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Guarda Municipal

DICA 1

Lembre-se de que os ADJETIVOS se referem a substantivos,
enquanto os ADVÉRBIOS se referem a adjetivos, verbos ou outros
advérbios e indicam circunstâncias. Em geral, quando o advérbio
modifica um adjetivo ou outro advérbio, ele é de intensidade.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Classes de palavras: emprego e 
sentido que imprimem às relações 
que estabelecem: pronome

Prof. Adriana Figueiredo

PRONOMES PESSOAIS
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Considere as frases elaboradas a partir do texto.

• Na cúpula de vidro há um botão, e o jovem imediatamente pressiona o botão
e responde à Azuma.

• Há muitas pessoas que se sentem sós, e serviços como Rent a Friend fornecem
a essas pessoas uma companhia.

03. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Cananéia - SP - Orientador Social

De acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma-
padrão, as expressões destacadas podem ser substituídas por:

A) lhe pressiona; fornecem-lhes.

B) o pressiona; fornecem-lhes.

C) o pressiona; as fornecem.

03. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Cananéia - SP - Orientador Social
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De acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma-
padrão, as expressões destacadas podem ser substituídas por:

A) lhe pressiona; fornecem-lhes.

B) o pressiona; fornecem-lhes.

C) o pressiona; as fornecem.

03. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Cananéia - SP - Orientador Social

#ANOTAAÍ
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No trecho do 1° parágrafo “O consultor Carlos Tabacow instalou 18 placas no teto
de sua casa, o que lhe permitiu se livrar da conta de luz”, o pronome lhe, em
destaque, está corretamente empregado, assim como em:

A) Um empresário cobriu o lago com painéis solares e lhe transformou em um
lago decorativo.

B) O consumidor gerará a própria energia, o que lhe dará independência das
companhias elétricas.

C) A microgeração de energia solar é favorecida pelo clima do país que recebe
muita luz solar e lhe aproveita.

04. VUNESP - Prefeitura de São Bernardo do Campo - SP - Oficial
Administrativo I

No trecho do 1° parágrafo “O consultor Carlos Tabacow instalou 18 placas no teto
de sua casa, o que lhe permitiu se livrar da conta de luz”, o pronome lhe, em
destaque, está corretamente empregado, assim como em:

A) Um empresário cobriu o lago com painéis solares e lhe transformou em um
lago decorativo.

B) O consumidor gerará a própria energia, o que lhe dará independência das
companhias elétricas.

C) A microgeração de energia solar é favorecida pelo clima do país que recebe
muita luz solar e lhe aproveita.

04. VUNESP - Prefeitura de São Bernardo do Campo - SP - Oficial
Administrativo I
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que o pronome destacado assume sentido possessivo.

A) ... e depois arrancar-lhe toda ilusão, avançou contra ele, abocanhando-lhe a
perna esquerda. (2° parágrafo)

B) Caindo ao chão, sob as patas do inimigo, suplicou-lhe com os olhos que o
deixasse viver... (2° parágrafo)

C) ... e com a boca prometeu que nunca mais tentaria assaltar aquela casa. (2°
parágrafo)

05. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Orientador Social
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Assinale a alternativa em que o pronome destacado assume sentido possessivo.

A) ... e depois arrancar-lhe toda ilusão, avançou contra ele, abocanhando-lhe a
perna esquerda. (2° parágrafo)

B) Caindo ao chão, sob as patas do inimigo, suplicou-lhe com os olhos que o
deixasse viver... (2° parágrafo)

C) ... e com a boca prometeu que nunca mais tentaria assaltar aquela casa. (2°
parágrafo)

05. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Orientador Social

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 2

Lembre-se de que os pronomes O, A, OS, AS substituem
complementos diretos, enquanto os pronomes LHE, LHES
substituem complementos indiretos.

Os pronomes LHE, ME, TE, SE, NOS, VOS também podem ter valor
de posse, sempre que puderem ser trocados por um pronome
possessivo.
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Colocação pronominal

Prof. Adriana Figueiredo

Encontra-se em conformidade com a norma-padrão da língua quanto à colocação
dos pronomes a seguinte frase:

A) … manipulando suas características até que transformaram-nos nesse tímido
vegetal…

B) Me dou conta de que há questões mais urgentes a serem tratadas em nosso
país…

C) A vida é curta, meus caros, e não podemos medir esforços para a deixar mais
doce…

06. VUNESP - 2020 - FITO - Técnico em Gestão - Recursos Humanos
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Encontra-se em conformidade com a norma-padrão da língua quanto à colocação
dos pronomes a seguinte frase:

A) … manipulando suas características até que transformaram-nos nesse tímido
vegetal…

B) Me dou conta de que há questões mais urgentes a serem tratadas em nosso
país…

C) A vida é curta, meus caros, e não podemos medir esforços para a deixar mais
doce…

06. VUNESP - 2020 - FITO - Técnico em Gestão - Recursos Humanos

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Respeitando-se a norma-padrão da língua portuguesa, a colocação do pronome
destacado pode ser alterada em:

A) ... quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se visse-a pela última
vez. (1º parágrafo)

B) Em 32 anos, esse profissional nunca viu-o. (5º parágrafo)

C) O hábito suja os olhos e baixa-lhes a voltagem. (5º parágrafo)

07. VUNESP - 2019 - Prefeitura de Ribeirão Preto - SP - Professor de
Educação Básica III
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Respeitando-se a norma-padrão da língua portuguesa, a colocação do pronome
destacado pode ser alterada em:

A) ... quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se visse-a pela última
vez. (1º parágrafo)

B) Em 32 anos, esse profissional nunca viu-o. (5º parágrafo)

C) O hábito suja os olhos e baixa-lhes a voltagem. (5º parágrafo)

07. VUNESP - 2019 - Prefeitura de Ribeirão Preto - SP - Professor de
Educação Básica III

#ANOTAAÍ



38

#ANOTAAÍ

DICA 3
Em colocação pronominal, há

3 PROIBIÇÕES: próclise no início da oração; ênclise aos futuros; ênclise
ao particípio;

1 REGRA: palavra invariável é palavra atrativa;

2 EXCEÇÕES: com infinitivo e conjunções coordenativas: próclise ou
ênclise.
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#ANOTAAÍ

PRONOME RELATIVO

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas nos
trechos a seguir.

“Nas fantasias subconscientes ______ tornam a concepção tão sedutora...”

“... um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em uma
situação ____ não podem escapar.”

A) que, em que
B) as quais, que
C) que, de que

08. VUNESP - 2020 - EBSERH - Advogado
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Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas nos
trechos a seguir.

“Nas fantasias subconscientes ______ tornam a concepção tão sedutora...”

“... um eufemismo para confortar os futuros pais antes que se metam em uma
situação ____ não podem escapar.”

A) que, em que
B) as quais, que
C) que, de que

08. VUNESP - 2020 - EBSERH - Advogado

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que a substituição do trecho destacado pelo trecho
entre colchetes atende à norma-padrão de regência e emprego do pronome
relativo.

A) ... uma unidade, a 8 200, integrante do Corpo de Inteligência das Forças de
Defesa, cujos membros se dedicam a decifrar códigos de computador. [a cujos
membros se deu a incumbência de]

B) No oásis tecnológico proliferam companhias de ponta, que se espalham ainda
pela costa litorânea... [das quais se dispersam]

09. VUNESP - 2021 - TJM-SP - Técnico em Comunicação e
Processamento de Dados Judiciário (Desenvolvedor)
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Assinale a alternativa em que a substituição do trecho destacado pelo trecho
entre colchetes atende à norma-padrão de regência e emprego do pronome
relativo.

A) ... uma unidade, a 8 200, integrante do Corpo de Inteligência das Forças de
Defesa, cujos membros se dedicam a decifrar códigos de computador. [a cujos
membros se deu a incumbência de]

B) No oásis tecnológico proliferam companhias de ponta, que se espalham ainda
pela costa litorânea... [das quais se dispersam]

09. VUNESP - 2021 - TJM-SP - Técnico em Comunicação e
Processamento de Dados Judiciário (Desenvolvedor)

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 4
Nas questões de pronomes relativos, atente-se ao USO e à REGÊNCIA.

• USO:
QUE → antecedente coisa ou pessoa;
QUEM → antecedente pessoa;
ONDE → antecedente lugar;
CUJO → indica posse.

• REGÊNCIA: A preposição que vem antes do relativo é solicitada pelo verbo
ou nome que aparecer após o pronome relativo.
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Classes de palavras: emprego e 
sentido que imprimem às relações 
que estabelecem: verbo

Prof. Adriana Figueiredo

Assinale a alternativa em que a forma verbal está flexionada corretamente de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

A) O menino não interveio nas últimas falas da menina.

B) Não haverá higiene bucal, se as pessoas se manterem afastadas do dentista.

C) Tratamentos dentários regulares bloqueam a evolução indesejada de cáries.

10. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Engenheiro -
Segurança do Trabalho
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Assinale a alternativa em que a forma verbal está flexionada corretamente de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

A) O menino não interveio nas últimas falas da menina.

B) Não haverá higiene bucal, se as pessoas se manterem afastadas do dentista.

C) Tratamentos dentários regulares bloqueam a evolução indesejada de cáries.

10. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Engenheiro -
Segurança do Trabalho

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Os verbos em destaque na frase - Com a pintura, Calixto capta o início da
expansão da cidade e faz com que o rio adquira importância de personagem
histórica. – estão, correta e respectivamente substituídos, de acordo com a
conjugação verbal, por:

A) apreenda e possui.

B) vislumbra e assuma.

C) desenhe e ganhe.

11. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ilhabela - SP - Técnico em
Enfermagem
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Os verbos em destaque na frase - Com a pintura, Calixto capta o início da
expansão da cidade e faz com que o rio adquira importância de personagem
histórica. – estão, correta e respectivamente substituídos, de acordo com a
conjugação verbal, por:

A) apreenda e possui.

B) vislumbra e assuma.

C) desenhe e ganhe.

11. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ilhabela - SP - Técnico em
Enfermagem

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que ambos os verbos destacados estão empregados em
tempos que exprimem a noção de possibilidade.

A) … às vezes me parece que, por exemplo, um manuscrito me saiu um
garrancho…

B) … se por acaso eu as houvesse herdado, não teriam para mim outro valor…

C) De que era mesmo que eu estava falando?

12. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Bibliotecário
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Assinale a alternativa em que ambos os verbos destacados estão empregados em
tempos que exprimem a noção de possibilidade.

A) … às vezes me parece que, por exemplo, um manuscrito me saiu um
garrancho…

B) … se por acaso eu as houvesse herdado, não teriam para mim outro valor…

C) De que era mesmo que eu estava falando?

12. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Bibliotecário

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que a frase apresenta a relação correta entre os tempos
verbais.

A) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tivesse sucesso, os parisienses realizam
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

B) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” teria sucesso, os parisienses realizaram
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

C) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tiver sucesso, os parisienses realizarão
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

13. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Oficial de Controle
Animal
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Assinale a alternativa em que a frase apresenta a relação correta entre os tempos
verbais.

A) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tivesse sucesso, os parisienses realizam
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

B) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” teria sucesso, os parisienses realizaram
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

C) Se o projeto da “Cidade de 15 minutos” tiver sucesso, os parisienses realizarão
atividades cotidianas utilizando curtos trajetos.

13. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Oficial de Controle
Animal

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 5
• Atenção aos verbos que se conjugam a partir de outros:

VIR → INTERVIR, SOBREVIR, ADVIR, CONVIR etc.

PÔR → COMPOR, DEPOR, PROPOR, EXPOR, SOBREPOR etc.

TER → MANTER, ENTRETER, DETER, OBTER, ABSTER-SE etc.

PASSEAR → VERBOS TERMINADOS EM “EAR”

CRIAR → VERBOS TERMINADOS EM “IAR”

ODIAR → MARIO (mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar)
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DICA 5

• Em correlação semântica dos tempos verbais lembre que o
futuro do presente pode vir correlato a verbos no presente ou
futuro, e o futuro do pretérito se correlaciona normalmente a
verbos no pretérito.

Classes de palavras: emprego e 
sentido que imprimem às relações 
que estabelecem: preposição e 
conjunção

Prof. Adriana Figueiredo
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• As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo em 22 anos… (1º
parágrafo)

• Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri,
em decorrência da enfermidade. (2º parágrafo)

• Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse
quadro… (último parágrafo)

14. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar Jurídico

Assinale a alternativa que apresenta as relações de sentido estabelecidas, no
contexto, pelas palavras em destaque, respectivamente.

A) causa; consequência; fim.

B) modo; meio; destino.

C) origem; modo; oposição.

14. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar Jurídico
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Assinale a alternativa que apresenta as relações de sentido estabelecidas, no
contexto, pelas palavras em destaque, respectivamente.

A) causa; consequência; fim.

B) modo; meio; destino.

C) origem; modo; oposição.

14. VUNESP - 2019 - Prefeitura da Estância Turística de
Guaratinguetá - Auxiliar Jurídico

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia,
descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. –
as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

A) finalidade e agente.

B) finalidade e meio.

C) tempo e agente.

15. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista
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Nas passagens – Isso garantiu nossa vida por muitas gerações ... Talvez, um dia,
descubram que se trata de uma bactéria específica transmitida pela digitação. –
as preposições destacadas expressam, respectivamente, as noções de

A) finalidade e agente.

B) finalidade e meio.

C) tempo e agente.

15. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Leia o texto para responder à questão.

Um dos hábitos de Churchill era o de pintar telas a óleo como hobby, hábito que
ele levou muito a sério. Especialistas veem em seus quadros influências de Monet,
Turner e Van Gogh. Para ele, ainda que representasse diversão ou evasão da
realidade, a arte era fundamental. E como tinha língua afiada e pena precisa, ele
mesmo escreveu a respeito de seu interesse pelas artes plásticas: “A pintura é
uma amiga que não faz exigências desmedidas, que não incita a buscas
exaustivas, que mantém marcha constante ainda que a passos lentos, e que ergue
sua tela como uma cortina entre nós e o olhar invejoso do tempo”.

(Fábio Altman. “Champanhe, vinho e pinceladas.” Veja, 17 de fevereiro de 2021. Adaptado)

16. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)
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As relações estabelecidas no texto pelas conjunções negritadas (como; ainda que;
como) são, respectivamente, de

A) causalidade; conformidade; conformidade.

B) comparação; concessão; conformidade.

C) causalidade; concessão; comparação.

16. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)

As relações estabelecidas no texto pelas conjunções negritadas (como; ainda que;
como) são, respectivamente, de

A) causalidade; conformidade; conformidade.

B) comparação; concessão; conformidade.

C) causalidade; concessão; comparação.

16. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Em – Somos tão bombardeados pela publicidade que já não sei mais identificar o
que é essencial para minha vida –, a palavra que introduz enunciado expressando
consequência, tal como ocorre com os termos destacados em:

A) Este artista dá mais importância à combinação de cores que às formas.

B) As exigências eram tamanhas, que os atores desistiram de participar do longa-
metragem.

C) Os familiares removeram o paciente para um hospital, visto que o posto
médico não tinha condições adequadas para o atendimento.

17. VUNESP - Prefeitura de São José do Rio Preto - SP - Agente
Administrativo

Em – Somos tão bombardeados pela publicidade que já não sei mais identificar o
que é essencial para minha vida –, a palavra que introduz enunciado expressando
consequência, tal como ocorre com os termos destacados em:

A) Este artista dá mais importância à combinação de cores que às formas.

B) As exigências eram tamanhas, que os atores desistiram de participar do longa-
metragem.

C) Os familiares removeram o paciente para um hospital, visto que o posto
médico não tinha condições adequadas para o atendimento.

17. VUNESP - Prefeitura de São José do Rio Preto - SP - Agente
Administrativo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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DICA 6

• Lembre-se de que a preposição, quando vem à frase pode
aparecer com valor gramatical ou com valor semântico. Na
identificação do valor semântico da preposição uma boa dica é
olhar para o que vem depois dela.

DICA 6

• A conjunção COMO pode ter diferentes valores semânticos:

COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.

CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como havia previsto.

CAUSA → Como estava cansado, foi embora cedo.
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DICA 6

• Atenção à relação semântica de causa e consequência! Lembre-
se do mantra “O FATO DE FEZ COM QUE”.

Concordância verbal e nominal

Prof. Adriana Figueiredo
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CONCORDÂNCIA VERBAL

Assinale a alternativa em que a concordância está correta de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Já fazem muitos anos que o menino não vai ao dentista, por isso está curioso.

B) A maioria das crianças não gosta de ir ao dentista.

C) Existe, nos tempos atuais, muitos procedimentos para combater as cáries.

18. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Engenheiro -
Segurança do Trabalho
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Assinale a alternativa em que a concordância está correta de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Já fazem muitos anos que o menino não vai ao dentista, por isso está curioso.

B) A maioria das crianças não gosta de ir ao dentista.

C) Existe, nos tempos atuais, muitos procedimentos para combater as cáries.

18. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Várzea Paulista - SP - Engenheiro -
Segurança do Trabalho

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Fica evidente a deterioração das condições alimentares da Venezuela, que se
agravaram com a hiperinflação, com o recrudescimento das sanções
internacionais e com as restrições da Covid-19.

B) Convém que se apliquem penas severas para os crimes e as aberrações
absurdas que são constatados.

C) Planejam-se obter resultados positivos para si e para os demais.

19. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)
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Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Fica evidente a deterioração das condições alimentares da Venezuela, que se
agravaram com a hiperinflação, com o recrudescimento das sanções
internacionais e com as restrições da Covid-19.

B) Convém que se apliquem penas severas para os crimes e as aberrações
absurdas que são constatados.

C) Planejam-se obter resultados positivos para si e para os demais.

19. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 7
Lembre-se dos principais casos de concordância:

• EXPRESSÕES PARTITIVAS: o verbo pode concordar com o núcleo
ou com a palavra que segue.

• PRONOME RELATIVO: o verbo concorda com o antecedente do
pronome relativo.
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DICA 7

• Verbo HAVER no sentido de “existir” e verbos HAVER e FAZER indicando
tempo decorrido: sempre flexionados na 3ª pessoa do singular.

CONCORDÂNCIA NOMINAL
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20. VUNESP - 2020 - FITO - Auxiliar de Administração - Apoio
Administrativo / Reprografia e Gráfica

A frase do 2° quadrinho está corretamente reescrita, conforme a concordância da
norma-padrão da língua, em:

A) ... mas elas não são fácil de serem encontradas...

B) ... mas elas não são fáceis de serem encontradas...

C) ... mas elas não são fáceis de serem encontrado...

20. VUNESP - 2020 - FITO - Auxiliar de Administração - Apoio
Administrativo / Reprografia e Gráfica
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A frase do 2° quadrinho está corretamente reescrita, conforme a concordância da
norma-padrão da língua, em:

A) ... mas elas não são fácil de serem encontradas...

B) ... mas elas não são fáceis de serem encontradas...

C) ... mas elas não são fáceis de serem encontrado...

20. VUNESP - 2020 - FITO - Auxiliar de Administração - Apoio
Administrativo / Reprografia e Gráfica

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) O rapaz e seu amigo foram detido no Terminal Rodoviário.

B) Anexas aos documentos estavam as notas fiscais.

C) A bolsa do falsário estava meia aberta.

21. VUNESP - PC-SP - Auxiliar de Papiloscopista Policial
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Assinale a alternativa em que a concordância das palavras está de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) O rapaz e seu amigo foram detido no Terminal Rodoviário.

B) Anexas aos documentos estavam as notas fiscais.

C) A bolsa do falsário estava meia aberta.

21. VUNESP - PC-SP - Auxiliar de Papiloscopista Policial

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 8

• PARTICÍPIO: quando vem na voz passiva ou como adjetivo, concorda com
o substantivo a que se refere (“Os alunos foram elogiados pelo
professor”). Se vem em tempo composto (“Os professores tinham
elogiado os alunos”), é invariável.
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Crase

Prof. Adriana Figueiredo

Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, respectivamente
e de acordo com a norma-padrão da língua.

As máquinas de escrever estiveram muitos anos _________ serviço de escritores
e secretárias. Foi graças ___________ elas que livros e documentos ganharam
vida com uma agilidade que a pena não teria garantido. Hoje elas deram lugar
___________ máquinas informatizadas e se tornaram objeto de museu.

A) à … à … às

B) a … a … às

C) a … a … as

22. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Marília - SP - Supervisor de Saúde
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Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir, respectivamente
e de acordo com a norma-padrão da língua.

As máquinas de escrever estiveram muitos anos _________ serviço de escritores
e secretárias. Foi graças ___________ elas que livros e documentos ganharam
vida com uma agilidade que a pena não teria garantido. Hoje elas deram lugar
___________ máquinas informatizadas e se tornaram objeto de museu.

A) à … à … às

B) a … a … às

C) a … a … as

22. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Marília - SP - Supervisor de Saúde

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Por gentileza, transmita a cada um dos participantes as instruções necessárias
para que seja possível dar continuidade à reunião e às tarefas agendadas.

B) Luísa referia-se aquela casa simples e as lembranças daquele tempo feliz, em
que, às vezes, se refugiava a sombra dos arbustos do quintal.

23. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)
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Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa.

A) Por gentileza, transmita a cada um dos participantes as instruções necessárias
para que seja possível dar continuidade à reunião e às tarefas agendadas.

B) Luísa referia-se aquela casa simples e as lembranças daquele tempo feliz, em
que, às vezes, se refugiava a sombra dos arbustos do quintal.

23. VUNESP - 2021 - Prefeitura de Guarulhos - SP - Especialista em
Saúde (Biologia)

#ANOTAAÍ
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DICA 9

Lembre que há duas justificativas para crase:

• Fenômeno fonético (preposição A + artigo A → Referiu-se à escola.

• Expressões femininas → À medida que, à custa de, à noite.
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Pontuação

Prof. Adriana Figueiredo

Assinale a alternativa em que a pontuação da frase reescrita a partir do texto está
correta.

A) A vida interiorana, é bem mais calma, e tem também suas desvantagens.

B) A vantagem de viver no interior é, que as pessoas, são mais atenciosas.

C) Na cidade pequena, se a pessoa anda na rua, todos a cumprimentam.

24. VUNESP - 2021 - CODEN - SP - Motorista - Veículos Pesados
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Assinale a alternativa em que a pontuação da frase reescrita a partir do texto está
correta.

A) A vida interiorana, é bem mais calma, e tem também suas desvantagens.

B) A vantagem de viver no interior é, que as pessoas, são mais atenciosas.

C) Na cidade pequena, se a pessoa anda na rua, todos a cumprimentam.

24. VUNESP - 2021 - CODEN - SP - Motorista - Veículos Pesados

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 10

Ao usar as vírgulas, lembre-se de que as intercalações são informações que
podem ser retiradas da frase sem lhe afetar a compreensão.
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#ANOTAAÍ

Informações literais e inferências 
possíveis

Prof. Adriana Figueiredo
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1º PARÁGRAFO

A poderosa indústria da informação deve perceber, a qualquer momento, que
entregou às redes sociais o seu potencial de irradiação e seu poder político. O
início da Era Virtual coincidiu com o desabamento das ideologias que fomentavam
a organização política de nações. As utopias que inspiravam os projetos coletivos
foram aos poucos substituídas pela ênfase aos direitos do indivíduo. A internet 
materializou-se no momento em que o culto à individualidade chegava ao ápice.

25. VUNESP - Câmara Municipal de São José dos Campos - SP -
Analista Legislativo - Advogado

Da leitura do primeiro parágrafo depreende-se:

A) o fim das utopias contribui para o enfraquecimento da internet.

B) as utopias interferem na consolidação dos direitos humanos.

C) o advento da internet coincide com o apogeu do individualismo.

25. VUNESP - Câmara Municipal de São José dos Campos - SP -
Analista Legislativo - Advogado
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Da leitura do primeiro parágrafo depreende-se:

A) o fim das utopias contribui para o enfraquecimento da internet.

B) as utopias interferem na consolidação dos direitos humanos.

C) o advento da internet coincide com o apogeu do individualismo.

25. VUNESP - Câmara Municipal de São José dos Campos - SP -
Analista Legislativo - Advogado

#ANOTAAÍ
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Ponto de vista do autor

Prof. Adriana Figueiredo
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ÚLTIMO PARÁGRAFO

Minha impressão é de que Barrett foi com muita sede ao pote. Seus achados
fragilizam as versões mais fortes do modelo tradicional, mas não bastam para pôr
abaixo um edifício construído com a colaboração da maior parte dos filósofos
ocidentais, do próprio Charles Darwin e de um número ainda maior de
neurocientistas contemporâneos. Até pode ser que Barrett tenha razão, mas
ainda é cedo para decretá-lo.

26. VUNESP - Câmara de Jales - SP - Diretor da Divisão de Finanças

Na opinião do autor, as conclusões de Barrett são

A) consistentes e definitivas.

B) objetivas e irrefutáveis.

C) incipientes e precipitadas.

26. VUNESP - Câmara de Jales - SP - Diretor da Divisão de Finanças
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Na opinião do autor, as conclusões de Barrett são

A) consistentes e definitivas.

B) objetivas e irrefutáveis.

C) incipientes e precipitadas.

26. VUNESP - Câmara de Jales - SP - Diretor da Divisão de Finanças

#ANOTAAÍ
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Estruturação do texto: relações 
entre ideias; recursos de coesão

Prof. Adriana Figueiredo
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REFERENCIAÇÃO

O termo ou expressão a que se refere o pronome destacado está corretamente
identificado entre parênteses em:

A) Há justificativa moral para a gratuidade: ela confere liberdade às pessoas.
(justificativa moral)

B) ... funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a
possibilidade de serem livres... (indivíduos)

C) ... os salários desses profissionais indicam que os ganhos privados são
substantivos: não seria razoável oferecer-lhes educação superior gratuita. (ganhos
privados)

27. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Guarda Municipal
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O termo ou expressão a que se refere o pronome destacado está corretamente
identificado entre parênteses em:

A) Há justificativa moral para a gratuidade: ela confere liberdade às pessoas.
(justificativa moral)

B) ... funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a
possibilidade de serem livres... (indivíduos)

C) ... os salários desses profissionais indicam que os ganhos privados são
substantivos: não seria razoável oferecer-lhes educação superior gratuita. (ganhos
privados)

27. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP -
Guarda Municipal

#ANOTAAÍ
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COESÃO E COERÊNCIA
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Houve duas cidades no país que proibiram, ____________em meio aos anos
loucos de 1980 e 1981, beijos em praça pública; ____________, ____________
ficou evidente o absurdo dessa imposição, a proibição foi revogada.

Para que a frase mantenha o sentido original do texto, as lacunas devem ser
preenchidas, correta e respectivamente, por

A) ainda que ... no entanto ... visto que
B) mesmo que ... depois que ... e
C) por conseguinte ... porém ... desde que

28. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ilhabela - SP - Analista -
Administração de Empresas - Gestão Pública

Houve duas cidades no país que proibiram, ____________em meio aos anos
loucos de 1980 e 1981, beijos em praça pública; ____________, ____________
ficou evidente o absurdo dessa imposição, a proibição foi revogada.

Para que a frase mantenha o sentido original do texto, as lacunas devem ser
preenchidas, correta e respectivamente, por

A) ainda que ... no entanto ... visto que
B) mesmo que ... depois que ... e
C) por conseguinte ... porém ... desde que

28. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Ilhabela - SP - Analista -
Administração de Empresas - Gestão Pública
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ORAÇÕES REDUZIDAS

29. VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente Administrativo
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A reescrita do trecho destacado “Detectados precocemente, são tratáveis,
resultando em longa sobrevida para as pacientes.” preserva a relação de sentido
que estabelece com o restante do enunciado em:

A) Desde que sejam detectados precocemente…

B) Ainda que sejam detectados precocemente…

C) Para que sejam detectados precocemente…

29. VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente Administrativo

A reescrita do trecho destacado “Detectados precocemente, são tratáveis,
resultando em longa sobrevida para as pacientes.” preserva a relação de sentido
que estabelece com o restante do enunciado em:

A) Desde que sejam detectados precocemente…

B) Ainda que sejam detectados precocemente…

C) Para que sejam detectados precocemente…

29. VUNESP - 2020 - Câmara de Boituva - SP - Agente Administrativo
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30. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista

Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase destacada em –
Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o
que vê – expressa a noção de

A) concessão e equivale a – Apesar de que se desenvolveu para uma chave amigo-
inimigo...

B) proporção e equivale a – À medida que se desenvolveu para uma chave amigo-
inimigo...

C) causa e equivale a – Como se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...

30. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista
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Considerando-se o contexto em que se encontra, a frase destacada em –
Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o
que vê – expressa a noção de

A) concessão e equivale a – Apesar de que se desenvolveu para uma chave amigo-
inimigo...

B) proporção e equivale a – À medida que se desenvolveu para uma chave amigo-
inimigo...

C) causa e equivale a – Como se desenvolveu para uma chave amigo-inimigo...

30. VUNESP - 2020 - Prefeitura de Morro Agudo - SP - Médico
Cardiologista

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 11

Para identificar o valor semântico de uma oração reduzida (infinitivo,
gerúndio, particípio), veja a relação de sentido entre o verbo da oração
reduzida e o verbo da oração principal.
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OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo

Direito Processual Civil
para Escrevente Técnico do TJSP

Prof. Ricardo Torques
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@proftorques

dpcparaconcursos

Premonição TJSP
* principais dicas, prazos e apostas para 
amanhã!

IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

Impedimento Suspeição
• se o juiz decidiu em outra jurisdição;
• se advogado, defensor ou MP (+

cônjuge/comp. ou parente até 3º grau)
do juiz;

• cônjuge/comp. ou parente até 3º grau do
juiz for parte no processo;

• se o juiz for empregado ou prestador de
serviços de instituição parte no processo;

• se o juiz for cônjuge/comp. ou parente
até 3º grau de advogado ou que atue no
escritório.

• se o juiz promover ação contra parte ou
advogado.

• se o juiz for amigo íntimo ou inimigo da
parte ou advogado;

• se o juiz receber presentes de pessoa
com interesse na causa;

• se o juiz aconselhar ou subsidiar as
despesas do processo (após iniciado o
processo);

• se o juiz for credor ou devedor da parte
(cônjuge/companheiro ou parente até 3º
grau);

• se o juiz for interessado no julgamento do
processo.
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IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

 declaração de suspeição por motivo de foro íntimo;

 procedimento no Tribunal quando o juiz for contestado; procedimento
perante o juízo competente quando for servidor ou membro de MP;

 será ilegítima se a parte provocar o motivo e, após, alegar suspeição.

ESCRIVÃO/CHEFE E OFICIAL

 cabe ao oficial de justiça certificar proposta conciliatória.

 reduz a termo no mandado;

 juiz intima parte autora para manifestar-se em 5 dias;

 a parte autora:

 pode aceitar sentença homologatória;

 pode rejeitar ou ficar silente procedimento segue.

 serão responsabilizados por recusarem cumprir atribuições no prazo legal
e pela prática de ato doloso ou com culpa.
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PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

PUBLICIDADE 
DOS ATOS 

PROCESSUAIS

REGRA

EXCEÇÕES:

interesse público ou interesse social;

ações sobre casamento, separação de 
corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda 
de crianças e adolescentes;

intimidade com sede constitucional;

cláusula de confidencialidade em juízo 
arbitral.

PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ

pr
on

un
ci

am
en

to
s 

do
 ju

iz

em 1ª 
instância

sentença;

decisões interlocutórias; e

despachos.

em 2ª 
instância

despachos;

decisões monocráticas; e

acórdãos

ato 
ordinatório
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TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS

 são praticados em dias úteis das 6h às 20h.

 admite-se prorrogação em caso de prejuízo/grave dano;

 citações, intimações e penhoras podem ser realizadas fora do horário e
em dias não úteis (independe de autorização);

 a prática de atos eletrônicos é ininterrupta;

 quando necessário comparecimento, deve-se observar leis de
organização judiciária.

PRAZOS

começo do 
prazo

termo do 
prazo

ato 
processual 
prematuro

tempestivo intempestivo

dia útil 
seguinte: 1º 
dia do prazo
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PRAZOS

 na contagem dos prazos processuais, exclui-se o dia do começo, inclui-se o
dia do término;

 prazo subsidiário: 5 dias;
 obriga o comparecimento (caso não haja prazo específico): 48 horas.

prazos do juiz prazos do servidor prazo em dobro para 
litisconsortes

• despacho: 5 dias;
• decisão interlocutória:

15 dias;
• sentença: 30 dias

• remeter autos
conclusos: 1 dia;

• executar: 5 dias

• advogados diferentes;
• escritório de

advocacia distintos; e
• autos físicos.

PRAZOS

 na contagem dos prazos processuais, exclui-se o dia do começo, inclui-se o
dia do término;

 prazo subsidiário: 5 dias;
 obriga o comparecimento (caso não haja prazo específico): 48 horas.

prazos do juiz prazos do servidor prazo em dobro para 
litisconsortes

• despacho: 5 dias;
• decisão interlocutória:

15 dias;
• sentença: 30 dias

• remeter autos
conclusos: 1 dia;

• executar: 5 dias

• advogados diferentes;
• escritório de

advocacia distintos; e
• autos físicos.
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CITAÇÃO ELETRÔNICA

 45 dias para efetivar contado a 
propositura da ação;

 2 dias úteis para disparar a citação;

 3 dias úteis para confirmar o 
recebimento da citação;

 começo do prazo no 5º dia útil.

se não 
confirmar

citação por: Correios, oficial 
ou edital.

ao comparecer, o réu deve 
apresentar justa causa.

não aceito: ato atentatório à 
dignidade da justiça (5%)

PJ (são obrigados a manter 
cadastro, exceto se estiver no 

REDESIM,  quando o cadastro será 
repassado diretamente ao CNJ).

TUTELA PROVISÓRIA

antecipada

provisórias

satisfativa

urgentes

cautelar

conservativa

evidência

satisfativa

alta probabilidade

antecipada cautelar evidência
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PROCEDIMENTO COMUM

PI

A C

ACM C/R

PP JAM

DS AIJ

R TJ

E

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
 regra estática [regra de sentença],
 autor: fato constitutivo; e
 réu: fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito

 regra dinâmica [regra de instrução]:
 magistrado (ope judicis): impossibilidade de quem deveria provar,

dificuldade de acesso à prova por quem deveria provar e facilidade de
acesso pela outra parte

 convenção das partes (convencional), exceto se extremamente difícil
ou impossível o acesso à prova pela outra parte; ou tratar-se de direito
indisponível;

 lei específica (inversão ope legis).
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PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA
 cabimento:

a) impossibilidade ou dificuldade para realização posterior;
b) possibilidade de autocomposição ou outra solução do conflito; e
c) conhecimento do fato possa justificar ou evitar a ação.

 competência: foro do local em que deve ser produzida ou domicílio do réu
(não gera prevenção);

 não cabe recurso, exceto indeferimento total do requerimento;
 realizada a prova, autos ficam em cartório por 1 mês para cópia, após são

entregues a quem promoveu a ação.

SENTENÇA

Terminativa Resolutivas
• indeferimento da petição inicial;
• negligência das partes;
• abandono da causa;
• ausência de pressupostos processuais;
• perempção, litispendência ou coisa

julgada;
• ausência de legitimidade ou de

interesse processual;
• desistência da ação;
• intransmissibilidade da ação;
• demais casos prescritos na legislação

processual.

• acolhimento ou rejeição do pedido;
• decidir pela prescrição ou pela

decadência;
• reconhecimento da procedência do

pedido;
• transação;
• renúncia à pretensão formulada.
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SENTENÇA

Es
tr

ut
ur

a

relatório

fundamentação

verdade dos 
fatos; e

motivos
dispositivo

questões prejudiciais

transitam em julgado se:
1. depender do mérito;
2. houver contraditório

(prévio e efetivo); e
3. competência (matéria e

pessoa)

REMESSA NECESSÁRIA

Ex
ce

çõ
es

$

até 1000 SM: União (+ aut./fun.);

até 500 SM: E, DF M de Capital (+ aut./fun.)

até 100 SM: M (+ aut./fun.)

decisão
conforme precedente vinculante; ou

entendimento administrativo pacífico 
(parecer ou súmula)
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LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

 Espécies:
 liquidação por arbitramento: apuração do valor devido pelo

arbitramento do juiz ou por perícia.
 liquidação por artigos: apuração do valor devido com procedimento

comum;
 Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o

credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ($)

sentença intimação 
para 

cumprir

15d c. voluntário 15d impug. ao CS

automático

não 
pagamento:

+ 10% multa; e
+ 10% de honorários
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RECURSOS

 renúncia x desistência;
 preparo: paga e comprova com interposição.
 não pagou: 2x;
 pagou a menos: 5 dias para complementar.

 recurso adesivo: forma de interposição da AP, REsp e RE.
 subordinado.

APELAÇÃO

 cabe de sentença, no prazo de 15 dias;
 juízo de retratabilidade? não, exceto:
 indeferimento da petição inicial;
 improcedência liminar do pedido; e
 sentenças terminativas.

 efeito suspensivo? sim, exceto: homologação de divisão ou demarcação
de terras, alimentos, extinção sem julgamento do mérito, improcedência
dos embargos, procedência da arbitragem, confirmação, concessão,
revogação de tutela provisória e interdição.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO

tutelas provisórias;

mérito do 
processo, que não 

põe fim ao 
processo;

rejeição da 
alegação de 

convenção de 
arbitragem;

incidente de 
desconsideração da 

personalidade 
jurídica;

rejeição de 
gratuidade da 

justiça ou 
acolhimento de 

revogação;

exibição ou posse 
de documento ou 

coisa;

exclusão de 
litisconsorte;

rejeição do pedido 
de limitação do 
litisconsórcio;

admissão ou 
inadmissão de 
intervenção de 

terceiros;

con./mod./rev. do 
efeito suspensivo 
aos embargos à 

execução;

redistribuição do 
ônus da prova;

decisões em 
liquidação de 

sentença

decisões em 
cumprimento de 

sentença e no 
processo de 

execução

decisões no 
processo de 
inventário;

outros casos 
expressamente 
referidos em lei.

JEC
 cabimento:

 $: até 40 SM;
 matéria:

 arrendamento rural e de parceria agrícola;
 cobrança ao condômino;
 ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
 ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;
 cobrança de seguro (acidente de veículo), exceto ação de execução;
 honorários dos profissionais liberais;
 revogação de doação;
 despejo de imóvel para uso próprio.

 $ + matéria: ações possessórias.
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JEC
 não cabe para ação:
 alimentar;
 falimentar;
 fiscal;
 de interesse da Fazenda Pública;
 relativas a acidentes de trabalho;
 relativas a resíduos;
 relativas ao estado e à capacidade das pessoas, ainda que de cunho

patrimonial.

JEC
 Não podem ser partes no JEC:

 incapaz;

 preso;

 pessoas jurídicas de direito
público;

 empresas públicas da União;

 massa falida;

 insolvente civil.

 São autores

 pessoas naturais (regra);

 microempresas;

 microempreendedor individual;

 empresa de pequeno porte;

 organizações da sociedade civil
de interesse público (OSCIP);

 sociedades de crédito ao
microempreendedor.
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JEFP
 cabimento: ações de até 60 SM;

 não inclui:
 mandado de segurança
 ações de desapropriação, divisão e demarcação
 ação popular
 ações de improbidade administrativa
 execuções fiscais
 demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos
 causas sobre bens imóveis dos Estados-membros, DF e municípios (e

respectivas entidades indiretas)
 causas que tenham como objetivo impugnar penalidade de demissão

aplicada a servidor ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

JEC

PO
D

EM
 S

ER
 P

AR
TE

S 
N

O
 

JU
IZ

AD
O

autor

pessoas físicas

microempresas

empresas de pequeno porte

réus

Estados-membros (e entidades)

DF (e entidades)

Municípios (e entidades)
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OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques

Prof.ª Nelma Fontana

Direito Constitucional
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Direito de reunião (art. 5º, XVI)

 direito a todos assegurado;

 exercido em locais abertos ao público;

 na condição de a reunião ser pacífica e sem armas;

 sem dependência de autorização;

 a falta de prévio aviso não impede a reunião, desde que não frustre outra
anteriormente convocada.

Direito de associação (art. 5º, XVII) 

 é plena a liberdade de associação, desde que para fins lícitos;

 é vedada a associação de caráter paramilitar;

 a criação de associações não depende de autorização;

 é vedada a interferência estatal no seu funcionamento;

 as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão
judicial transitada em julgado;
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Direito de associação (cont.) 

 a suspensão compulsória das atividades da associação exige decisão
judicial, mas não precisa de trânsito em julgado;

 a entidade associativa depende de autorização para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.

Habeas Data (art. 5º, LXXII) 

Finalidade:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo.
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Ação Popular (art. 5º, LXXIII) 

Finalidade: anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural.

Autor: qualquer cidadão

Garantia constitucional: salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e
do ônus da sucumbência;

Trabalhadores domésticos (art. 7º) 

Não se aplicam aos trabalhadores domésticos os seguintes direitos:

1. piso salarial;

2. participação nos lucros;

3. jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento;

4. proteção do mercado de trabalho da mulher;

5. adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas;
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Trabalhadores domésticos (cont.) 

6. proteção em face da automação, na forma da lei;

7. ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

8. proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos;

9. igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.

Nacionalidade (art. 12, § 3º) 

Cargos privativos de brasileiros natos

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa
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Cargos em comissão (art. 37, V) 

Destinação: atribuições de direção, chefia e assessoramento.

as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo;

os cargos em comissão não precisam ser preenchidos por servidores de
carreira.

OBRIGADA
Profª. Nelma Fontana
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Matemática e Raciocínio Lógico

Profª. Brunno Lima   

Considere a afirmação: Se eu fico em silêncio, então todos os outros na sala
acham estranho. A negação lógica dessa afirmação é:
(A) Eu não fico em silêncio, e nenhum outro na sala acha estranho.
(B) Se eu não fico em silêncio, então pelo menos um outro na sala acha estranho.
(C) Se eu não fico em silêncio, então todos os outros na sala acham estranho.
(D) Eu fico em silêncio ou nenhum outro na sala acha estranho.
(E) Eu fico em silêncio, e pelo menos um outro na sala não acha estranho.

(VUNESP / PREFEITURA DE BIRIGUI / 2019)
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Se eu fico em silêncio, então todos os outros na sala acham estranho.

RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO:
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NEGAÇÕES DE PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS

PROPOSIÇÃO NEGAÇÃO

Todo A é B Algum A não é B

Nenhum A é B Algum A é B

Algum A é B Nenhum A é B

Algum A não é B Todo A é B

(E) Eu fico em silêncio, e pelo menos um outro na sala não acha estranho.

GABARITO:
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Se Ana é analista ou Olga é secretária então Ricardo é diretor.
Uma sentença logicamente equivalente a esta é:
(A) Se Ricardo é diretor então Ana é analista ou Olga é secretária.
(B) Se Ricardo não é diretor então Ana não é analista e Olga não é secretária.
(C) Se Ricardo não é diretor então Ana não é analista ou Olga não é secretária.
(D) Ana não é analista e Olga não é secretária e Ricardo não é diretor.
(E) Se Ricardo é diretor então Ana é analista e Olga é secretária.

(VUNESP / UNICAMP / 2019)

Se Ana é analista ou Olga é secretária então Ricardo é diretor.

RESOLUÇÃO:
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RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO:
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Se Ana é analista ou Olga é secretária então Ricardo é diretor.

RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO:
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(B) Se Ricardo não é diretor então Ana não é analista e Olga não é secretária.

GABARITO:

Hugo, José e Luiz são trigêmeos e, quando os três saem juntos, obedecem as
seguintes regras:
• Ou José ou Luiz deve usar camisa amarela, mas nunca ambos;
• Hugo usa camisa amarela se e somente se José usa;
• Se Luiz usar camisa amarela, então Hugo também usa.

(VUNESP / PREFEITURA DE CAMPINAS / 2019)
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De acordo com essas regras, quando os três irmãos saem juntos,
(A) Luiz nunca usa camisa amarela, Hugo e José sempre usam.
(B) José nunca usa camisa amarela, Hugo e Luiz sempre usam.
(C) Luiz sempre usa camisa amarela, Hugo e José nunca usam.
(D) Hugo sempre usa camisa amarela, José e Luiz nunca usam.
(E) José sempre usa camisa amarela, Hugo e Luiz nunca usam.

Ou José ou Luiz deve usar camisa amarela, mas nunca ambos.

Hugo usa camisa amarela se e somente se José usa.

Se Luiz usar camisa amarela, então Hugo também usa.

RESOLUÇÃO:
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RESOLUÇÃO:

(A) Luiz nunca usa camisa amarela, Hugo e José sempre usam.

GABARITO:
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Considere as primeiras figuras de uma sequência:

(VUNESP / PC- SP / 2018)

Nessa sequência de figuras, a figura 10 é igual à figura 1, a figura 11 é igual à
figura 2, a figura 12, é igual à figura 3, e assim por diante. Dessa forma, a figura
232 será

(A) (B) (C) (D) (E)
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RESOLUÇÃO:

(B)

GABARITO:
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Uma loja vendia uma calça por um preço P. Esse preço sofreu dois reajustes: um
aumento de 25% e, depois, um desconto de 40% sobre o preço já reajustado.
Assim, essa calça passou a custar:
(A) 0,75 P.
(B) 0,85 P.
(C) 0,95 P.
(D) 1,15 P.
(E) 1,25 P.

(VUNESP / PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA / 2021)

(A) 0,75 P.

GABARITO:
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Duas cordas, uma com 1,2 m e a outra com 1,8 m de comprimento, serão
divididas, sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho, sendo esse tamanho
o maior possível. Após essa divisão, a soma dos comprimentos de 4 desses
pedaços será igual a
(A) 2,8 m.
(B) 2,4 m.
(C) 2,0 m.
(D) 1,6 m.
(E) 1,2 m.

(VUNESP / FITO / 2021)

(B) 2,4 m

GABARITO:
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Em uma praça com a forma e um triângulo retângulo, a medida do lado 𝐴𝐵 é igual

a da medida do lado 𝐵𝐶, e o lado 𝐴𝐶 mede 100 metros, conforme mostra a
figura.

(VUNESP / PREFEITURA DE SUZANO / 2016)

Nessas condições, é correto afirmar que a área dessa praça é igual, em 𝑚 , a
(A) 2400.
(B) 2800.
(C) 3200.
(D) 3600.
(E) 4800.
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(A) 2400.

GABARITO:

Uma torneira, com vazão constante de 0,02𝑚 por minuto, foi acionada para
encher um reservatório com formato de um prisma reto retângulo de base
quadrada e paredes de espessura desprezível, inicialmente vazio. Em 1h 30min, a
altura o nível da água no reservatório atingiu 0,8 m, conforme mostra a figura.

(VUNESP / PREFEITURA DE SUZANO / 2016)
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O perímetro da base desse reservatório é igual, em metros, a
(A) 6,0.
(B) 5,6.
(C) 5,2.
(D) 4,8.
(E) 4,4.

(A) 6,0.

GABARITO:
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Normas da Corregedoria
Prof. Tiago Zanolla
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Prioridades

Os servidores da justiça darão atendimento prioritário:

 às pessoas com deficiência;

 aos idosos;

 às gestantes;

 às lactantes; e

 às pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Prioridades

Mediante:

 garantia de lugar privilegiado em filas;

 distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento
preferencial;

 alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão; ou

 ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades
existentes, assegure a prioridade.
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Prioridades

 GESTANTES OU LACTANTES - advogadas públicas e privadas; promotoras e
procuradoras do MP;

 CRIANÇA DE COLO - a qualquer pessoa com criança de colo.

Art. 1o As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os
obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Distribuição
Nas comarcas e foros distritais COM MAIS DE UMA VARA, haverá um ofício ou

seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de

contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do arquivo geral.

Nas comarcas em que existir UMA ÚNICA VARA e um único ofício de justiça, a

este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e

partidoria.
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Dos Livros
Os ofícios de justiça em geral Os Ofícios de Justiça manterão também:

I - Visitas e Correições;
I - Livro de Cargas de Mandados, salvo se as respectivas varas forem

atendidas pelas Seções Administrativa de Distribuição de Mandados;

II - Protocolo de Autos e Papéis em

Geral;

II - controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio

idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos Tribunais, até que seja

implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico;

IV - Registro de Feitos Administrativos

(sindicâncias, procedimentos

disciplinares, representações, etc.);

III - controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro

ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não

cadastrados no sistema de ponto biométrico;
V - Registro das decisões terminativas

proferidas em feitos administrativos;

IV - Livro de Registro Geral de Feitos, com índice, se não estiverem

integrados ao sistema informatizado oficial;

VI - pertinentes à Corregedoria

Permanente, previstos no art. 23,

quando for o caso e no que couber.

V - Livro de Registro de Sentença, salvo se cadastrada no sistema

informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de

segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também

impeça a sua adulteração.

Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados,

autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma

oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de

autenticação previamente aprovado pelo Juiz Corregedor Permanente, vedada a

substituição de folhas.

As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente

encaminhadas para encadernação.

Dos Livros
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Dos Livros
Livro Regras de Escrituração

Visitas e Correições

Organizado em folhas soltas;

Formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na
unidade;

Os originais serão numeradas e chanceladas pelo Escrivão Judicial após a sua anexação ao
Livro;

O Livro não excederá 100 (cem) folhas, salvo determinação judicial em contrário ou para a
manutenção da continuidade da peça correcional;

Protocolo de Autos e
Papéis em Geral

Terá tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício
de justiça;

Destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem devolução.

Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa
e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas.

Dos Livros
Livro Regras de Escrituração

Cargas de Autos

Desdobrados em tantos livros quantos forem os destinatários;

A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema
informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas
exclusivamente por intermédio do sistema;

Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as
cargas de autos remetidos à conclusão.

Cargas de Mandados

Poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em
exercício;

Serão também registradas no Livro de Carga de Mandados as petições que, por
despacho judicial, sirvam como tal.

O Livro de Carga de Mandados só existe se a vara não for atendida pelas Seções 
Administrativas de Distribuição de Mandados.
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Dos Livros

Livro Regras de Escrituração

Registro de Sentenças

Formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual
renovável (1/80, 2/80, 3/80, ... , 1/82, 2/82 etc.) e autenticadas pelo escrivão
judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença
constante dos autos.

O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 (cinco) dias após a baixa dos
autos em cartório pelo juiz.

O Livro de Registro de Sentença não é obrigatória quando a respectiva sentença 
estiver cadastrada no sistema informatizado oficial.

Classificadores

Os ofícios de justiça possuirão 
os seguintes classificadores

I - para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com 
índice por assunto;

II - para cópias de ofícios expedidos;

III - para ofícios recebidos;

IV - para GRD - guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça;

VII - para relatórios de cargas eletrônicas;

VIII - para petições e documentos desentranhados;

IX - para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores 
obrigatórios.
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Da Escrituração
Práticas a SEGUIR Práticas a EVITAR Práticas VEDADAS

I - o papel utilizado terá fundo
inteiramente branco ou ser reciclado,
salvo disposição expressa em contrário;

I - entrelinhas, erros de
digitação, omissões,
emendas, rasuras ou
borrões;

I - a utilização de borracha ou raspagem por outro
meio mecânico, bem como a uso de corretivo,
detergente ou outro meio químico de correção;

II - a escrituração será sempre feita em
vernáculo, preferencialmente por meio
eletrônico, com tinta preta ou azul,
indelével;

II - anotações de “sem
efeito”;

II - a assinatura de atos ou termos em branco, total
ou parcialmente;

V - as assinaturas deverão ser colhidas
imediatamente após a lavratura do ato
ou termo, e identificadas com o nome
por extenso do signatário.

III - anotações a lápis nos
livros e autos de processo,
mesmo que a título
provisório

III - a utilização de abreviaturas, abreviações,
acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as
formas consagradas pelo Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de
Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as
convencionadas por determinada área do
conhecimento humano;

Da Escrituração

Práticas a SEGUIR Práticas a EVITAR Práticas VEDADAS

IV - os espaços em branco e não
aproveitados, nos livros e autos de
processo, serão inutilizados.

IV - a utilização de chancela, ou de qualquer
recurso que propicie a reprodução mecânica
da assinatura do juiz.

III - os numerais serão expressos em
algarismos e por extenso;
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A subscrição do juiz é obrigatória quando:

 a lei ou estas Normas de Serviço expressamente o exigirem (por exemplo, busca e
apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás
em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou
implícita etc);

 houver determinação de desconto de pensão alimentícia;

 os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades (por exemplo, membros
do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo; chefe do Poder
Executivo; Delegados de Polícia; Comandantes da Polícia Militar e das Forças
Armadas).

Da Escrituração

A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio

eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que:

 do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente;

 inexista determinação do juiz em sentido contrário;

 a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no § 1º (assinatura juiz);

Da Escrituração
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PRAZO - Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça

providenciará, em 24 (vinte e quatro) horas, a autuação nela afixando a etiqueta

que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui

número ao processo e traz outros dados relevantes;

CERTIDÃO: É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da

autuação e do registro do processo;

Autuação, Abertura de Volumes e Numeração 
de Feitos

AUTOS DO PROCESSO - não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo
determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus
documentos anexos;

NUMERAÇÃO – Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo
vedada a renumeração. O encerramento e a abertura dos novos volumes serão
certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem
solução de continuidade no volume subsequente. Na hipótese de numeração repetida,
acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência (188-a, 188-b, 188-c etc.),
certificando-se.

Autuação, Abertura de Volumes e Numeração 
de Feitos
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SUPERVISÃO - Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes
zelarão pela correta numeração das folhas dos autos;

TARJAS COLORIDAS: O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na
posição horizontal, para assinalar situações especiais;

ENCERRAMENTO: O encerramento e a abertura dos novos volumes serão
certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração
sem solução de continuidade no volume subsequente;

Autuação, Abertura de Volumes e Numeração 
de Feitos

Movimentação dos Autos

ATO PRAZO

Autuação 24 horas

Conclusão dos autos 1 dia

Encaminhamento para publicação dos
pronunciamentos do juiz

3 dias

Execução dos atos processuais 5 dias

Prazo em que um processo pode ficar sem
andamento

30 dias

Processo Paralisado
além dos prazos 
legais ou fixados



14 9

Eliminação dos Papéis em Andamento ou Findos

ELIMINAÇÃO DE PAPEIS EM 
ANDAMENTO OU FINDOS E 

PAPEIS

ELIMINAÇÃO DE PAPEIS EM 
ANDAMENTO OU FINDOS E 

PAPEIS

Decorridos 2 anos do último registroDecorridos 2 anos do último registro

Reputados sem utilização para conservação em 
arquivo pelo escrivão

Reputados sem utilização para conservação em 
arquivo pelo escrivão

Prévia autorização do Juiz Corregedor PermanentePrévia autorização do Juiz Corregedor Permanente

A autorização será arquivada em classificador 
próprio

A autorização será arquivada em classificador 
próprio

Das Certidões

CERTIDÃO PRAZO

Expedição certidão de teor da decisão de execução de
alimentos para fins de protesto

03 dias do protocolo

Certidões de objeto e pé 05 dias úteis do protocolo

Certidões 05 dias do protocolo

Certidões referente a processos arquivados
05 dias do recebimento dos autos
em cartório
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Vários requeridos - Tantas cópias quantas sejam as pessoas a citar.

Pagamento da taxa Judiciária - até o momento da distribuição, mediante a juntada
da 1ª via original do respectivo comprovante de recolhimento.

Requerido em Comarca diversa - Constatado que o ato pode ser cumprido em
endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que
o endereço originário pertence à outra jurisdição, deverá o juízo deprecado
encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante.

Das Cartas Precatórias, Rogatórias e Arbitrais

Da Consultoria e da Carga dos Autos
EXAME EM BALCÃO CARGA DOS AUTOS

Interessado
AUTOS EM 
GERAL

AUTOS SOB SIGILO AUTOS EM GERAL
AUTOS SOB 
SIGILO

Público em Geral SIM NÃO NÃO NÃO

Advogado Constituído SIM SIM SIM SIM

Estagiário Constituído SIM SIM SIM SIM

Advogado NÃO 
constituído

SIM NÃO
Em andamento -1 hora
Processos findos – 10 dias

NÃO

Estagiário NÃO 
Constituído (inscrito 

OAB)
SIM NÃO

Em andamento -1 hora
Processos findos – 10 dias

NÃO
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Da Consultoria e da Carga dos Autos

EXAME EM BALCÃO CARGA DOS AUTOS

Interessado
AUTOS EM 
GERAL

AUTOS SOB SIGILO AUTOS EM GERAL
AUTOS SOB 
SIGILO

Acadêmicos (não 
inscritos OAB)

SIM

Exame em cartório para
entidades de assistência
judiciária, por intermédio
de advogado constituído.

NÃO NÃO

Pessoa Credenciada 
pelo Advogado

SIM NÃO

Em andamento -1
hora
Processos findos – 10
dias

Parte no processo SIM SIM NÃO NÃO

Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga

mediante requerimento.

Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses

expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso

ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de

requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva,

mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio.

Da Consultoria e da Carga dos Autos
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Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por

petição nos autos os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os

autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto

poderá retirá-los pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, mediante carga,

independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense.

Da Consultoria e da Carga dos Autos

Prazo para arquivamento - Após a publicação da decisão que determinou o
arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 (trinta)
dias, findo os quais serão confeccionados os pacotes de arquivo em, no máximo,
30 (trinta) dias, realizadas as anotações e atos necessários.

Do Arquivamento de Processos
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Permite-se a pesquisa histórica, em local apropriado, mediante solicitação prévia
para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos que fará os
encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da
pesquisa.

Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas
dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda.

Pesquisa Científica e Histórica

A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30 (trinta), 60

(sessenta) ou no máximo 90 (noventa) dias, renováveis desde que justificado o

motivo.

Pesquisa Científica e Histórica
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Da Função Correicional

Da Função Correicional

Correição Ordinária
Fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de
organização judiciária.

Correição Extraordinária

Fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio
anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e
conveniência do serviço correcional.

Visita Correcional

Fiscalização direcionada à verificação da regularidade de
funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades
constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da
regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados.
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Da Função Correicional
Correição Ordinária Visita Correcional

Uma vez por ano; preferência dezembro;
Em até 30 (trinta) dias depois de assumir a corregedoria
permanente em caráter definitivo;

Em todas as serventias, repartições e demais
estabelecimentos;

Juiz fará visita correcional às unidades sob sua
corregedoria;

Anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e
publicado no DJe

Com o intuito de constatar a regularidade dos serviços;

Pelo menos 15 dias de antecedência; Independe de edital ou qualquer outra providência.

Comunicada à OAB.
Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao
recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional
do juízo, serão visitados uma vez por mês

CORREIÇÃO VIRTUAL: A Corregedoria Geral da Justiça implementará,

gradativamente, a correição virtual, com vistas ao controle permanente das

atividades subordinadas à sua disciplina.

Da Função Correicional
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Apurações Preliminares, Sindicâncias e
Processos Administrativos

Apuração Preliminar
quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a
autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de Sindicância
ou Processo Administrativo

Sindicância
quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de
repreensão, suspensão ou multa

Processo 
Administrativo

quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de
demissão ou dispensa, demissão ou dispensa a bem do serviço público e
cassação de aposentadoria.

Apurações Preliminares, Sindicâncias e
Processos Administrativos

Os procedimentos disciplinares serão instaurados por Portaria, dispensado o

registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor (nome

completo, matrícula, cargo e posto de trabalho), exceto nas apurações

preliminares em que não houver autoria definida.
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Do Sistema de Peticionamento Eletrônico

Assinatura dos Documentos: Os documentos produzidos de forma eletrônica

serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu

signatário. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados

I - no momento da digitalização, para fins de autenticação;

II - no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados

ou rubricados.

Da Consulta às Movimentações
Processuais e Decisões

Consulta a processos sigilosos - Os processos que tramitam no sistema de

processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em

segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores

habilitados a atuar no processo.
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Da Consulta às Movimentações
Processuais e Decisões
Indicação do Segredo de Justiça - deverá ser incluída no sistema:

I - no ato do ajuizamento por indicação do advogado ou procurador;

II - no ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro

grau, pelo órgão judicial de origem;

III – por determinação do juiz ou do relator;

IV – automaticamente, por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e

assuntos padronizadas no sistema.

Da Consulta às Movimentações
Processuais e Decisões

Acesso por terceiro interessado - O acesso à integra dos processos digitais que

não tramitem sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado

mediante uso de senha pessoal e intransferível, disponibilizada para utilização

pelo período de 24 horas após a sua emissão.
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OBRIGADO
Prof. Tiago Zanolla

Direito da Pessoa com Deficiência
para Escrevente Técnico do TJSP

Prof. Ricardo Torques
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@proftorques

dpcparaconcursos

Premonição TJSP
* principais dicas, prazos e apostas para 
amanhã!

CONCEITO DE PCD

Pessoa com 
Deficiência = impedimento

de longo prazo +
contato com 
uma ou mais 

barreiras

de natureza:

física
mental
intelectual
sensorialcritérios de avaliação:

 impedimentos nas funções e estruturas do corpo;
 fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
 limitações para o desempenho de certas atividades;
 restrições de participação.
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ACESSIBILIDADE, DESENHO UNIVERSAL E TECNOLOGIA
ASSISTIVA

Acessibilidade
Instrumentos criados para a superação das 

barreiras para o exercício de direitos e liberdades 
pelas pessoas com deficiência.

Desenho 
Universal

Criação de produtos, ambientes, programas e 
serviços capazes de serem utilizados por todas as 

pessoas.

Tecnologia 
Assistiva

Instrumentos que promovem a funcionalidade de 
bens, produtos e serviços para melhoria das 

condições da pessoa com deficiência.
sinônimo: ajuda 

técnica

BARREIRAS

BarreirasBarreiras
Entraves e obstáculos que limitem ou impeçam o exercício 

de direitos e a integração social da pessoa que tiver 
limitação de longo prazo.

urbanísticas: nas vias e espaços (públicos e privados, abertos
ao público ou de uso coletivo);

arquitetônicas: em edifícios públicos e privados;

nos transportes: nos sistemas e meios de transportes;

nas comunicações: obstáculo nos sistemas de comunicações e de
tecnologia da informação;

atitudinais: em atitudes ou comportamentos;

tecnológicas: dificuldades de acesso às tecnologias;
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ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS, 

Adaptações 
Razoáveis

Adaptações 
Razoáveis

Criação de produtos, ambiental, programas e 
serviços capazes de serem utilizados por todas as 

pessoas.

Elemento de 
Urbanização
Elemento de 
Urbanização

componentes de obras de urbanização (ex. 
pavimentação, iluminação pública)

Mobiliário 
Urbano

Mobiliário 
Urbano

objetos existentes nas vias e nos espaços públicos 
(ex. postes de sinalização)

ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS, MORADIA P/ VIDA INDEPENDENTE
E PROF. DE APOIO ESCOLAR

Residências 
Inclusivas

Residências 
Inclusivas

residências socioassistenciais ofertadas no âmbito do SUAS 
para pessoas com deficiência em situação de dependência, 
que não disponham de condições de autossustentabilidade

e com vínculos familiares fragilizados.

Moradia p/ Vida 
Independente

Moradia p/ Vida 
Independente

moradia com estrutura capaz de proporcionar apoio 
coletivo e individualizado à pessoa com deficiência

Profissional de 
Apoio Escolar
Profissional de 
Apoio Escolar

moradia com estrutura capaz de proporcionar apoio 
coletivo e individualizado à pessoa com deficiência
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PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA

Pessoa com 
Mobilidade 

Reduzida

Pessoa com 
dificuldades de 
movimentação, 

que não se 
enquadra como 

pessoa com 
deficiência.

inclui limitação permanente ou temporária;
gera dificuldade efetiva de mobilidade, da 
flexibilidade, da coordenação motora ou da 
percepção;

inclui • idoso;
• gestante;
• lactante;
• pessoa com criança de colo; e
• obeso.

ATENDENTE PESSOAL E ACOMPANHANTE

atendente pessoal acompanhante

pessoa que assiste ou presta 
auxílio à pessoa com 

deficiência

pessoa que acompanha a 
pessoa com deficiência

remunerada ou não

não são consideradas 
profissões regulamentadas

pode ser ou não o atendente 
pessoal
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CAPACIDADE CIVIL
 pressuposto: plena capacidade para prática dos atos da vida civil, que

inclui:
 casar-se e constituir união estável;
 exercer direitos sexuais e reprodutivos;
 exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a

informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
 conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
 exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
 exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como

adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.,

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
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• proteção e socorro;
• atendimento em instituições e serviços de

atendimento ao público;
• disponibilização de recursos;
• disponibilização de pontos de parada acessíveis;
• acesso a informações e recurso de comunicação

acessíveis;
• recebimento de restituição de imposto de renda;
• tramitação processual (proc. judiciais e

administrativos)
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não é isenção

em atendimento emergencial (público ou privado) será observado o 
protocolo médico, não obstante a prioridade legal
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DIREITO À VIDA

A pessoa com deficiência 
não será submetida a 

tratamento médico sem 
seu CONSENTIMENTO

A pessoa com deficiência 
não será submetida a 

tratamento médico sem 
seu CONSENTIMENTO

o consentimento 
será:

prévio

livre

esclarecido

se estiver em regime de 
curatela

o curador participa na forma da lei

a PCD participará no maior grau possível

atendimento s/ 
consentimento

risco de morte

emerg. de saúde

pesquisa científica com PcD
em curatela

somente 
será aceita:

ind. de benefícios diretos e

não existir outra opção

DIREITO AO TRABALHO
 Assegura-se liberdade de escolha e aceitação de propostas de trabalho.
 Pugna-se por ambiente acessível e inclusivo, que reserve oportunidades

em igualdade de condições às pessoas com deficiência em relação as
demais pessoas.

 Assegura-se a equiparação salarial entre os trabalhadores, entre os quais
se inserem as pessoas com deficiência.
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DIREITO AO TRABALHO

Veda-se a 
discriminação da 

pessoa com 
deficiência no:

no recrutamento, seleção, contratação e 
admissão

nos exames adicionais e periódicos

na permanência no emprego

na ascensão profissional

na reabilitação profissional

DIREITO AO TRABALHO

H
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• habilitação: objetiva tornar apto para o mercado de
trabalho;

• reabilitação: objetiva o retorno de pessoa com deficiência
para o mercado de trabalho (ex. acidente de trabalho);

• o Poder Público desenvolverá serviços e programas com
equipe multidisciplinar;

• busca-se propiciar à pessoa com deficiência aquisição de
conhecimentos, habilidades e aptidões por intermédio de
serviços ofertados em ambientes acessíveis e inclusivos,
articulados com as redes públicas e privadas.
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DIREITO AO TRABALHO

Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho:

principais regras:
1) acessibilidade;
2) tecnologia assistiva;
3) adaptação razoável.

diretrizes:
1) prioridade de atendimento;
2) suporte individualizado;
3) respeito ao perfil vocacional e interesse;
4) aconselhamento e apoio ao empregador;
5) avalições periódicas;
6) articulação intersetorial de políticas;
7) participação da sociedade civil.

OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques
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Informática

Prof. Renato da Costa



16 9

MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação
com o conjunto de aplicativos MS-Office

Caracteres Inválidos

/|\<>*?:”

Windows 10

Arrastando Arquivos:
• Disco diferente copia
• Mesmo disco move

Incondicionalmente, pressionando:
• CTRL, copia
• SHIFT, move
• ALT, cria atalho

Windows 10
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Lixeira
Quando o arquivo excluído não vai passar pela lixeira:
• Pressionando a tecla SHIFT durante a exclusão
• Disquete, Mídias Ópticas, Pen Drive, Cartão de Memória, não possuem lixeira.
• Unidade de Rede não tem lixeira

Windows 10

Área de Transferência
• Windows + V

Área de Trabalho (captura)
• Print Screen
• Alt + Print Screen
• Windows + Print Screen
• Windows+Shift+S

Windows 10
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Área de Transferência
• Windows + V

Área de Trabalho (captura)
• Print Screen
• Alt + Print Screen
• Windows + Print Screen
• Windows+Shift+S

Windows 10

Formatos de Arquivos
• .RTF
• .TXT
• .WMA
• .WMV
• .ZIP
• .DOCX
• .XLSX
• .PDF
• .CSV
• .BMP
• .PNG

Windows 10
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MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 

MSWord 2016 ou superior: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto

Word 
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Word 

MS-Excel 2016 ou superior: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas
e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados

Excel 



17 4

VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4,
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5

VUNESP - 2020 - Câmara de Bragança Paulista - SP
A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A4,
após esta ser preenchida com a fórmula a seguir.
=MAIOR(A1:C3;5)
a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5

9,9,8,7,6,5,4,2,1
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VUNESP - 2019 - Prefeitura de Dois Córregos - SP 
Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração
padrão.

Assinale a alternativa com o resultado correto da função =MENOR(A1:D3;2), a
ser aplicada na célula A4.
a) –2
b) –1
c) 0
d) 1
e) 2

Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 
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Excel

• esquerda()
• direita()
• concatenar() 

Internet e Correio Eletrônico
Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas.

URL
protocolo://nome_do_servidor/caminho/recurso

Busca no Google
*
..
filetype:
site:
-
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VUNESP - 2019 
Um e-mail foi enviado por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração
padrão, com os seguintes campos.
De:solicitante@guaratingueta.gov.br
Para: engenheiro@guaratingueta.gov.br
Cc: fiscal@guaratingueta.gov.br Cco: empresa@guaratingueta.gov.br
Assunto: controladoria@guaratingueta.gov.br
O usuário fiscal@guaratingueta.gov.br, ao receber, escolheu a opção
“Responder a Todos”, de modo que o número de destinatários será
a)1.
b)2.
c)3.
d)4.
e)5.

OBRIGADO
Prof. Renato da Costa
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Direito Penal

Profª. Priscila Silveira

Crimes contra a Fé Pública
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Falsidade de documento público, documento 
particular e ideológica,  

FALSIDADE IDEOLÓGICA

FALSIDADE DOCUMENTO 
PÚBLICO

FALSIDADE DOCUMENTO 
PARTICULAR

Equiparados: o cartão de crédito ou débito

equiparados: o emanado de entidade paraestatal,
o título ao portador ou transmissível por endosso,
as ações de sociedade comercial, os livros
mercantis e o testamento particular.

Se o agente é funcionário público, e comete o crime
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou
alteração é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte.

Uso de documento falso e falsa identidade  

Fazer uso de qualquer dos

papéis falsificados ou alterados, 

a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação 

ou à alteração.

USO DE 
DOCUMENTO FALSO

FALSIDADE IDENTIDADE

Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa

identidade para obter vantagem,

em proveito próprio ou alheio, ou

para causar dano a outrem.
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Crimes cometidos contra a 
Administração Pública

 É possível responsabilizar um particular por um crime funcional?

Crimes funcionais e
concurso de pessoas

Circunstâncias incomunicáveis

CP, Art. 30 - Não se comunicam as 
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 
salvo quando elementares do crime.
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Art. 327 do CP: conceito ampliativo de funcionário público
para fins penais

Conceito de Funcionário Público 

Quem
exerce

Cargo

Emprego

Função
Pública

Ainda que
De forma

transitória

Ou sem
remuneração

Art. 327 do CP, §1º: funcionário público por equiparação

Conceito de Funcionário Público 

Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo,
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem
trabalha para empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.
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CAUSA DE AUMENTO: Art. 327 do CP, §2º: A pena será aumentada da
terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de:

 cargos em comissão

 função de direção

 assessoramento

Conceito de Funcionário Público 

de órgão da administração 
direta, sociedade de economia 

mista, empresa pública ou 
fundação instituída pelo poder 

público. 

Peculato –
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Peculato 

Consumação

Peculato apropriação: efetiva 
apropriação do bem.

Peculato desvio: alteração do
destino original, em proveito
próprio ou alheio.

Peculato furto: subtração do 
bem pelo funcionário público 
ou por terceiro.

Reparação do dano (§3º):

Peculato culposo – art. 312, §2º

Sentença
irrecorrível

Extingue a 
punibilidade

Reduz de 
metade a pena 

imposta
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Concussão - Art. 316, CP
OBJETIVIDADE JURÍDICA Administração Pública – prestígio de sua 

moralidade
NÚCLEO exigir

CONSUMAÇÃO crime formal. Independe da obtenção de 
vantagem

SUJEITO ATIVO próprio – somente praticado por 
funcionário público. Admite-se o concurso 

de particular (art. 30, CP);
SUJEITO PASSIVO o Estado e aquele que sofre a lesão

ELEMENTO SUBJETIVO dolo com a finalidade específica

Art. 316, §1º, CP –
Excesso de exação

OBJETO MATERIAL Tributo ou contribuição social

NÚCLEO Exigir, empregar

CONSUMAÇÃO crime formal. 

SUJEITO ATIVO próprio – somente praticado por funcionário 
público

SUJEITO PASSIVO o Estado e aquele que sofre a lesão

ELEMENTO SUBJETIVO dolo com a finalidade específica
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Corrupção Passiva X Ativa
Corrupção

Passiva

Solicitar, receber ou 
aceitar promessa

Ativa

Oferecer ou 
prometer

Corrupção passiva privilegiada x 
Prevaricação

Corrupção passiva privilegiada Prevaricação

317, § 2º - Se o funcionário
pratica, deixa de praticar ou
retarda ato de ofício, com
infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência
de outrem:

Pena - detenção, de três
meses a um ano, ou multa.

Art. 319 - Retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para
satisfazer interesse ou
sentimento pessoal:

Pena - detenção, de três
meses a um ano, e multa.
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Desobediência - Art. 330, CP
OBJETO MATERIAL ordem legal emanada do funcionário

ELEM. SUBJETIVO Dolo

AÇÃO PENAL Pública incondicionada

OBJETIVIDADE
JURÍDICA

Administração Pública e o respeito às ordens emitidas pelo
funcionário público, desde que legais

NÚCLEO Desobedecer

SUJEITOS ativo – comum; passivo – Estado e funcionário público que
emitiu a ordem

CONSUMAÇÃO E
TENTATIVA

momento em que o indivíduo deixa de faze o que lhe foi
ordenado, crime formal. Admite tentativa

Tráfico de Influência - Art. 332, CP
OBJETO MATERIAL vantagem ou promessa de vantagem de

qualquer natureza;
ELEMENTO SUBJETIVO Dolo
AÇÃO PENAL Pública Incondicionada
OBJETIVIDADE JURÍDICA Administração Pública e eu prestígio

NÚCLEO solicitar, exigir, cobrar, obter ou influir
SUJEITOS ativo – comum; passivo – Estado e aquele

que paga a vantagem indevida
CONSUMAÇÃO E
TENTATIVA

crime material – obter; formal – solicitar,
exigir e cobrar. Admite-se tentativa.
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OBJETO MATERIAL investigação policial, processo judicial, investigação
administrativa, inquérito civil ou ação de
improbidade

ELEM. SUBJETIVO Dolo

AÇÃO PENAL Pública Incondicionada.

OB. JURÍDICA Administração da Justiça e o patrimônio da PF ou PJ

NÚCLEO Dar causa

SUJEITOS ativo – comum; passivo – Estado e a PF e PJ afetada

CONSUMAÇÃO Crime material. Admite tentativa

Denunciação caluniosa - Art. 339, 
CP

Direito Processual Penal

Prof.ª Priscila Silveira
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 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO

-tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do
Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

-ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;

- tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de
direito, sobre a questão;

- ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no
feito.

Sujeitos do processo(Art.251 a 281 do 
CPP)

 JUIZ: HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO
-se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
- se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
- se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau,
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado
por qualquer das partes;
- se tiver aconselhado qualquer das partes;
- se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
- se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Sujeitos do processo
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 DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

-Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor.

-Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do
juiz.

Sujeitos do processo

 DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

-As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e
funcionários da justiça, no que Ihes for aplicável.

 A citação completa a formação do processo (art. 363, CPP)

 Espécies de citação: - real ou ficta / presumida

 Citação por mandado: quando o réu encontra-se no território do juiz que
preside o processo. (REGRA)

o - Requisitos do mandado: intrínsecos (art. 352, CPP) e extrínsecos ( 357,
CPP).

Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)
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 Citação por meio de carta precatória: art. 353, CPP.

 Citação por meio de carta rogatória: arts. 368 e 369 do CPP.

 Citação do militar: art. 358, CPP.

 Citação do funcionário público: art. 359, CPP.

 Citação do réu preso: art. 360 do CPP

Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)

 Citação por meio de carta de ordem

 Citação por edital: arts. 361 e 363, §1º, ambos do CPP.

 Citação por hora certa: art. 362 do CPP.

 INTIMAÇÕES: art. 370/372 do CPP

Citações e intimações (arts. 351 a 
372,CPP)



19 1

Procedimento comum (arts. 394 a 
502,CPP)

Rito
Ordinário

Sumário

Sumaríssimo

Critério
Crime com pena máxima igual 

ou superior a 4 anos

Crimes com pena máxima 
inferior a 4 anos

Crimes/contravenções com 
pena máxima até 2 anos

Procedimento comum ordinário

Inicial (Denúncia 
ou Queixa)

- Requisitos no art. 
41, CPP;
- Até 8 testemunhas 
para cada crime

Juiz rejeita, encerra 
(395, CPP)

I – Inépcia;
II – ausência de 
condições da ação 
ou de pressupostos 
processuais
III – ausência de 
justa causa

Recebida, faz a citação

Consequências
- O suspeito vira réu;
- Interrompe a 
prescrição (art. 117, 
I, CP);
- Fixa-se a prevenção 
(art. 83, CPP).
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Procedimento comum ordinário

Citação

- Citação do réu 
preso:
- Art. 360, CPP;
- Súmula 351 do 
STF

RA -10 dias (396 
CPP)

- Ausência: art. 
396-A, §2º e 366, 
CPP;
- Até 8 
testemunhas

Verifica se cabe absolvição 
sumária

Hipóteses (397, CPP):
I - excludente da ilicitude
II - excludente da culpabilidade,  
salvo inimputabilidade;           
III – excludente de tipicidade
IV – causa de extinção da 
punibilidade

Procedimento comum ordinário
Designação de Audiência de 
Instrução (399,CPP)

- 60 dias (art. 400, 
CPP)

Instrução: ordem (400, CPP)

- Ofendido;
- Testemunhas: 1º acusação e 2º defesa;
- esclarecimentos dos peritos;
- acareações;
- reconhecimento de pessoas e coisas;
- Acusado. 



19 3

Procedimento comum ordinário
Após audiência, diligências 
(402), 

Debates Orais (403)

- Acusação: 20 min + 10 
(assistente 10 min 
improrrogáveis);
- Defesa: 20 +10 (se o 
assistente falou, defesa 
fala por + 10 min) 

Decisão

- condenando (art. 387, CPP) ou 
absolvendo o réu (art. 386, CPP)

Júri (1ª Fase) – art. 406 a 
412

Recebe a Denúncia / Queixa
Citação do acusado para RA -
10 dias por escrito, (art. 406, 

CPP)

RA - requerer provas e 
arrolar até 8 testemunhas 

(§3º,do art. 406, CPP)

Acusado sem defensor ou que 
não apresentou a RA, juiz 

nomeia defensor dativo com 
novo prazo de 10 dias (art. 408, 

CPP)

Apresentada a defesa o juiz 
ouvirá a acusação sobre 

preliminares e documentos 
no prazo de 5 dias (Art. 409, 

CPP).
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Júri (1ª Fase) – art. 406 a 412
 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (PRAZO: 10 DIAS – Art. 410,

CPP c/c Art. 411, CPP)

1-declarações do 
ofendido

2-testemunhas de 
acusação

3-testemunhas de 
defesa

6-peritos e outras 
diligências

5-interrogatório

4-debates 7-sentença de 
imediato ou no 
prazo de 10 dias

Júri (1ª Fase)
Decisão

Pronúncia (Art. 413, 
CPP)

Impronúncia (Art. 
414, CPP)

Absolvição sumária 
(Art. 415, CPP)

Desclassificação (Art. 
419, CPP). 

RESE 
(art. 581, IV, 

CPP)

RESE 
(art. 581, II, 

CPP)

Apelação

(art. 416, CPP)
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Recurso em Sentido Estrito

 Recurso cabível para impugnar as decisões indicadas no art. 581 do CPP

 Prazo:

• Interposição: 5 dias

• Razões: 2 dias

 Juízo de retratação: art. 589, CPP

Apelação
 Artigos 593 e seguintes do CPP

 Cabimento: art. 593

 Prazo (regra):

• Interposição: 5 dias (art. 593)

• Razões: 8 dias (art. 600)

 Crimes de competência do Tribunal do Júri em que o MP deixar de
apelar, o ofendido poderá recorrer, no prazo de 15 dias (Art. 598,
parágrafo único)
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Embargos de Declaração (art. 619 
CPP)

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Revisão Criminal (art. 621 CPP e 
seguintes)

A revisão dos processos findos será admitida:

-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
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Habeas Corpus
 HC Repressivo / Liberatório

• Cabe quando o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já tiver
se consumado. Nessa hipótese, concedida a ordem, será expedido alvará
de soltura com o intuito de restabelecimento da liberdade (art. 660, § 1º,
do CPP).

 HC Preventivo

• É cabível quando houver fundado receio de constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção.

Habeas Corpus
 SÚMULAS

Súmula 395 do STF. Não se conhece de recurso de HC cujo objeto seja
resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a
liberdade de locomoção.

Súmula 693 do STF. Não cabe HC contra decisão condenatória a pena de
multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena
pecuniária seja a única cominada.

Súmula 695 do STF. Não cabe HC quando já extinta a PPL.
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Habeas Corpus
 QUEM PODE IMPETRAR (art. 654, CPP)?

 Qualquer pessoa, mesmo sem a presença de advogado (art. 10, §1º, da
Lei 8.906/94); e Ministério Público

 QUEM NÃO PODE IMPETRAR?

 Delegado de polícia; Juiz

Embora o juiz não possa impetrar, ele pode conceder a ordem de 
ofício (art. 654, § 2.º, do CPP)

Habeas Corpus
 Petição do HC: art. 654, §1º, CPP

§ 1o A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou
coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples
ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber
ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

o Não há necessidade de pagamento prévio das custas no HC
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OBRIGADA
Prof. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

Atualidades
Prof. Rodolfo Gracioli
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 Costa Rica na OCDE
 Brasil no Conselho de Segurança da ONU – membro não permanente
 El Salvador e o Bitcoin
 Noruega e os filtros em fotos (influenciadores digitais)
 China e o 3º filho
 Egito e o Canal de Suez / 2 capitais
 10 anos da Guerra da Síria
 Feriado de 19 de junho nos EUA
 Situação de Belarus / condenação de opositores
 Hungria e Polônia e a questão LGBTQIA+
 Madagascar e a fome extrema (aquecimento global)
 Equador revoga cidadania do fundador do WikiLeaks, Julian Assange
 COP26 em Glasgow, Escócia
 Uber e os direitos trabalhistas no Reino Unido
 Rússia e a possibilidade de Putin no poder até 2036
 Angola expulsa 7 pastores brasileiros da Universal
 Covaxin – vacina indiana
 Abdala – vacina cubana

Relações Internacionais

 António Guterres – reeleito secretário-geral da ONU
 Naftali Bennett – 1º ministro de Israel
 Derek Chauvin condenado a 270 meses de prisão
 Ultraconservador Ebrahim Raisi vence eleições presidenciais no Irã
 Brasil: 13ª posição no ranking das economias (Austin Rating)
Canadá anuncia ajuda milionária a comunidades indígenas após escândalo de mortes em internatos /
Estátuas das rainhas Victoria e Elizabeth 2ª são derrubadas no Canadá
 Recorde de temperatura na Itália: 48,8 (ilha de Sicília)
 Governador de Nova Iorque renuncia (assédio sexual)
 O ano de 2021 marca o início da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável
 O ano de 2021 foi definido como Ano Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil
 Em 2021 teve início a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030
 Brasil denunciado (1ª vez) no Conselho de Direitos Humanos da ONU – risco de genocídio contra os

indígenas
 Medicamento contra Alzheimer aprovado nos EUA

Relações Internacionais



20 1

 Despejo de palestinos de Sheikh Jarrah
 Protestos na África do Sul
 Golpe em Guiné
 Situação do Afeganistão
 Muro na Grécia (fronteira com a Turquia)
 Suíça aprova casamento gay
 G7 e o imposto mínimo 15%
 G-20 e a erradicação da fome
 G4 e a reforma no Conselho de Segurança da ONU
 30 anos do Mercosul
 China constrói silos de mísseis
 Alemanha bane o plástico
 Rekognition da Amazon continua vetado (reconhecimento facial)
 Braskem no ranking da poluição plástica
 EUA e o Acordo do Clima de Paris
 EllaLink – Brasil e Portugal (Fortaleza até Sines)
 Dinamarca aprova lei que permite enviar solicitantes de refúgio a outros países

Relações Internacionais

 Embargo econômico de Cuba (Brasil se abstém em votação na ONU)
 Coronavac é a vacina mais aplicada no mundo
 Covax Facility – aliança internacional pela vacina
 Variantes e o alfabeto grego
 Tailândia proíbe protetor solar para proteger recifes
 Protestos em Cuba
 EU: último ano dos carros a combustão na Europa será 2035
 Navio com líbios resgatado na Itália
 Biden e a cúpula sobre democracia
 Situação do Haiti – Jovenel Moise
 Ortega e a perseguição aos opositores na Nicarágua
 Cassação dos direitos políticos por 10 anos de Martin Vizcarra (escândalo de vacinação)
 Desaparecimento de submarino na Indonésia
 Homem mais velho do mundo é de Porto Rico – 119 anos
 Primeiro-ministro do Japão deixa cargo após críticas sobre a condução da pandemia
 Tempestade Ida nos EUA
 Variante MU na Colômbia
 Na Ucrânia, mulheres soldados forçadas marchar de salto alto

Relações Internacionais
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 México descriminaliza o aborto / uso recreativo da maconha
 Desdobramentos do Brexit
 Paquistão abriu escola pública para trans
 Supremo Tribunal de Israel autoriza barriga de aluguel para casais do mesmo sexo
 Coreia do Norte e a problemática da fome
 Espanha: 5º país a legalizar a eutanásia
 Portugal: Justiça barra lei que permitia eutanásia
 Nigeriana Okonjo-Iweala assume a OMC
 Amazonia-1 lançado da Índia
 Turismo espacial (Richard Branson, Jeff Bezos e Elon Musk)
 Golpe em Mianmar
 OMS e a “velhice” como doença
 Enchentes na Europa / Onda de calor nos EUA e Canadá
 Ex-presidente da Argentina Macri investigado por contrabando de munição para a Bolívia
 Youtube e os vídeos removidos
 Deputada do AfD visita o Brasil
 Serra Leoa aprova fim da pena de morte
 Pensamento do presidente incluído no currículo escolar da China

Relações Internacionais

 Colômbia – protestos devido a reforma tributária / debate sobre reforma policial / atentado contra
helicóptero do presidente / interceptação de narcossubmarino com 2 ton cocaína

 Equador – rebelião com mais de 100 mortes / Governo Guillermo Lasso
 Chile – nova Constituição / Senado aprova casamento gay
 Bolívia – Jeanine Añez tenta o suicídio / Congresso da Bolívia aprova anistia para civis processados

por atos de violência em protestos de 2019
 Peru – Pedro Castillo eleito presidente (Peru Livre, partido de esquerda) / variante Lambda
 Argentina – cota para trans na administração pública; registro não-binários em documentos;

“cuidado com os filhos” contando para aposentadoria; fala preconceituosa de Alberto Fernández;
discussão sobre impeachment (festa em 2020)

 Fronteira entre Colômbia e Venezuela – maior plantio de drogas do mundo (UNODC)
 Venezuela – reconversão monetária (corte de 6 zeros) para conter a inflação; 2º país em número de

refugiados (Acnur); lançamento do bolívar digital; Operação Acolhida (Brasil); tentativa de
negociação com a oposição (Noruega mediadora); “gotas milagrosas” contra a covid-19; aumento de
288% salário mínimo

América do Sul
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 Morre líder do Sendero Luminoso (Peru)
 Colômbia anuncia fim do grupo Los Caparros
 Líder do Boko Haram teria cometido suicídio
 ISIS-K responsável pelo ataque no aeroporto de Cabul
 Sudão entregará ex-presidente Omar al Bashir ao Tribunal Penal Internacional
 Costa do Marfim registra 1º caso de ebola desde 1994
 México e o referendo para decidir sobre investigação de corrupção
 Canadá anuncia ajuda milionária a comunidades indígenas após escândalo de mortes em internatos
 Recorde de temperatura na Itália: 48,8 (ilha de Sicília)
 Governador de Nova Iorque renuncia (assédio sexual)
 Vacinação pelo mundo e a questão do passaporte
 Aplicativo espião ANOM – operação da Austrália em parceria com FBI
 Celebritte Premium e o caso doutor Jairinho
 Caso Pegasus – aplicativo espião
 Difusão verde da Interpol

Relações Internacionais

 Unesco
 Acnur
 FAO
 OMS
 OMM
 OIT
 Unicef
 Pnud
 Pnuma
 IPCC
 PMA
 UNODC

ONU e seus desdobramentos
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 Caso da Rússia
 Questão LGBTQIA+
 Velocista de Belarus
 Novas modalidades
 Judoca da Argélia defensor da causa palestina
 Atletas trans (halterofilismo)
 Protestos
 Ausência da Coreia do Norte

Olimpíadas no Japão / Paralimpíadas

 Caucaia (CE) – cidade mais violenta segundo ABSP
 Peruíbe (mais violenta) e Sta. Bárbara D’Oeste (mais pacífica) – Inst. Sou da Paz
 Serrana – Projeto S (Instituto Butantã) / Botucatu – Fiocruz
 Deodápolis (MS) – recorde apreensão de drogas (36,5 ton maconha)
 Águas Lindas de Goiás – cidade onde Lázaro foi morto
 Alcântara (MA) – 1ª cidade do país 100% imunizada
 Prefeito de Criciúma (SC) demissão de professor (música “Etérea)
 Sorriso (MT) liderou valor de produção agrícola em 2020 (IBGE)
 Rondonópolis (MT) inaugura primeira antena rural 5G
 Estátua de Bolsonaro em Passo Fundo (RS)

Brasil
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 STJ reestabelece penas dos policiais do massacre do Carandiru
 Proibição dos fogos de artifício com estampido
 Obrigação de notificação por condomínios (violência doméstica)
 Veto: concurso específico 60% de vagas para mulheres (delegacias)
 DDD Online (canal de denúncia de crimes de intolerância)
 Novas regiões metropolitanas: Piracicaba e São José do Rio Preto
 Caso Fernando Cury (importunação sexual)
 “Olho vivo” – câmeras em uniformes de policiais – ROTA
 Corregedoria do TJ-SP determina que Polícia Civil é responsável por investigar crimes de policiais

militares contra civis no estado
 Padre Julio Lacellotti – prêmio Zilda Arns
 Leandro Karnal – novo membro da Academia Paulista de Letras
 Incêndio na estátua de Borba Gato
 Estátuas de personalidades negras
 Incêndio na Cinemateca
 Reinauguração do Museu da Língua Portuguesa

Tema “caseiro”

 Milícia digital Roberto Jefferson (PTB)
 Carrefour e o caso Beto Freitas (R$115 milhões)
 Brasil: 4º maior produtor de grãos (Embrapa) / Responsável por alimentar 10% pop. Planeta
 Vírus Marburg Guiné – “primo” do ebola
 Impeachment de Wilson Witzel (suspensão dos direitos políticos – 5 anos)
 Impeachment arquivado de Carlos Moisés (SC) – respiradores
 Wilson Lima, governador do Amazonas, se torna réu – respiradores
 Nacionalidades com maior quantidade de solicitação de refúgio no Brasil em 2020: Venezuelanos,

haitianos e cubanos
 Pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes (STF)
 Leis no Paraná: punição para atos de racismo/homofobia estádios de futebol / educação domiciliar
 Decreto em Santa Catarina proíbe pronome neutro / Projeto da Assembleia de Rondônia veta

pronome neutro
 CPI da pandemia
 Trocas nas Forças Armadas

TEMAS GERAIS
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 Leis no Ceará: proibição do uso de canudos plásticos / punição para servidores que não se vacinarem
 Marco temporal em pauta (demarcação de terras indígenas)
 PGR e a recondução de Augusto Aras
 André Mendonça indicado para o STF (vaga de Marco Aurelio Mello)
 Cobra Jararacuçu e o combate à covid-19 (pesquisa da Unesp Araraquara)
 Retração do PIB 2º trimestre (-0,1%) – Agropecuária (queda de 2,8%, depois de alta de 6,,5% no 1º

tri)
 Novo patrimônio cultural imaterial do Brasil (IPHAN): Ciranda do Nordeste
 Sérgio Camargo e a Fundação Palmares / Mario Frias na secretaria especial da Cultura
 XP e Ável e a questão da diversidade
 Bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi
 Centenário de nascimento de Paulo Freire
 Luiza Trajano na lista de pessoas mais influentes da Times
 Justiça de SP barra posse de Fernando Cury, denunciado por importunação sexual, no Conselho da

Criança e do Adolescente
 Incêndio no Parque de Juquery – Franco da Rocha

TEMAS GERAIS

 2ª turma do STF nega transferência de Adélio Bispo para hospital psiquiátrico
 TCU suspende auditor que produziu relatório falso sobre a covid-19
 Pela primeira vez na história, três mulheres integraram lista tríplice para ocupar vaga no TSE
 Chico Xavier tem nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria
 Fernanda Montenegro pode entrar na Academia Brasileira de Letras
 Operação Dia dos Namorados – morte do miliciano Ecko
 Presidente Bolsonaro na lista dos “predadores da liberdade de imprensa” – RSF
 PEC 135/2019 rejeitada na Câmara (voto impresso)
 EC 111 – Reforma Eleitoral
 PEC 32 – Reforma Administrativa
 PEC 110 – Reforma Tributária (debate)
 PEC 19/14 – Acessibilidade (aprovada Senado)
 Auxílio-Brasil (incluindo Alimenta Brasil) substitui Bolsa Família – MP 1.061
 Recriação do Ministério do Trabalho (Onyx Lorenzoni) – MP 1.058
 Estatuto da Pessoa com Câncer
 Rogério Caboclo (presidente da CBF) – afastado por assédio sexual

TEMAS GERAIS
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 Operação Kavãn – Investigar conflito indígena no RS
 Operação Irmãos Metralha – Combate ao tráfico internacional de entorpecentes
 Operação Arline e Overload – Tráfico de drogas no aeroporto de Campinas
 Operação Socó – Contra construção irregular
 Operação Casa de Família – Tráfico internacional de pessoas em São Paulo
 Operação Pronta Emergência II – Fraudes em contratos na UFRJ
 Operação 404 – contra pirataria digital (violação de direito autoral)
 Operação Acalento – maus tratos de crianças (110 presos) – Henry Borel
 Operação Revelação – combater a pedofilia no RJ
 Operação Petróleo Real – irregularidades em postos de Juiz de Fora
 Operação Samaúma – madeira ilegal apreendida em RO
 Operação Animus Fraudandi – fraudes no auxílio emergencial
 Operação Guardiões do Bioma – combater incêndios florestais
 Operação Anhanguera – pessoas envolvidas no caso Lázaro - Polícia Civil impõe sigilo de cinco anos

sobre dados da operação
 Operação 1200 – garimpos clandestinos Pará

OPERAÇÕES POLICIAIS

 Operação Simonia – Esquema de corrupção na admn. Penitenciária do RJ
 Operação Reditus – Desvios na saúde – PARÁ
 Operação Maria da Penha – violência contra a mulher
 Operação Gaia – violência contra a mulher – RJ
 Operação Kryptos – fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas – CEARÁ
 Operação Carontes – responsável por prender “Gatinha da Cracolândia”
 Operação Terra Envenenada – agrotóxicos ilegais (entrava pelo Mato Grosso)
 Operação Voitheia II – fraudes na concessão de benefícios emergenciais
 Operação Matrioska – desvio de recursos públicos no Ceará
 Operação Fusárium – tráfico de drogas no Maranhão
 Operação Conversor – crimes contra o sistema financeiro
 Operação Ateliê – corrupção na OAB de São Paulo
 Operação Evolutio – lavagem de dinheiro (PF)
 Operação a Posteriori recebimento ilícito de valores por parte de servidores públicos federais do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para não fiscalizarem o processamento
de produtos de origem animal.

 Operação Arremedo – contra tráfico de drogas em São Paulo (PF)

OPERAÇÕES POLICIAIS
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 Atualização do VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa)

 Grande Barreira de Corais fica de fora de Patrimônios em perigo

 Liverpool deixa lista de Patrimônio Mundial (novos prédios prejudicaram a atratividade das suas
docas vitorianas, tornando-a o terceiro local a ser removido da lista de prestígio)

 Oscar 2021

 Sítio Burle Marx – novo Patrimônio do Brasil (Rio de Janeiro)

Temas “aleatórios”

MINISTROS
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