


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do seu concurso está batendo na porta. Nesse momento, muitos concurseiros se sentem ansiosos, 

com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para lhe ajudar. 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, 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! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 

 

 



Língua Portuguesa
Prof. Felipe Luccas
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Gabarito letra C 

As palavras “insuspeitados” (2º§) e “possível” (5º§) possuem somente uma sílaba tônica.
Quanto à posição da sílaba tônica, é possível afirmar que elas são classificadas como:

A Oxítonas.

B Polissílabas.

C Paroxítonas.

D Monossílabas.

E Proparoxítonas.
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Gabarito letra B 

De acordo com as regras de acentuação vigentes, obedecem à mesma regra de acentuação os
vocábulos grifados a seguir, com EXCEÇÃO de:

A “Eu vi uns patins pra você”

B “Não dá pra falar muito não,”

C “Tem um japonês trás de mim,”

D “Tomei a costeira em Belém do Pará.”
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Gabarito letra D 

Assinale o item em que há presença de dígrafo

A será

B sênior

C mágoa

D chapéu

E farmácia

>>
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ch: chá xs: exsudar ‘transpirar’
lh: malha rr: carro
nh: banha ss: passo
sc: nascer qu: quero
sç: nasça gu: guerra
xc: exceto

Encontros consonantais: Fruta, Flauta, Arte, Herpes, Opção, Apto...

Dígrafos:
am ou an: campo, canto
em ou en: tempo, vento
im ou in: limbo, lindo
om ou on: ombro, onda
um ou un: tumba, bunda

Gabarito letra E 

Em relação ao uso de “triste” no segmento: “O triste foi constatar que eu aparentava 50, (...)”
(4º§), pode-se afirmar que trata-se de:

A Adjetivo

B Predicado

C Conjunção

D Predicativo

E Substantivo
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Gabarito letra B 

A substituição do sintagma destacado pelo pronome correspondente NÃO foi realizada
corretamente em:

A “enquanto passam o som” = enquanto passam-no

B “vestindo regata” = vestindo-lhe

C “Ele organizou o evento” = ele o organizou

D “assistindo ao Rodrigo Hilbert” = assistindo-lhe

E “abrir uma gaveta” = abri-la
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VVFF

I. “Seu livro narra desde o início libertário da revolução digital até seu caminho para uma
‘ditadura em potencial’, que para ela avança aos trancos e barrancos [...]”

II. “[...] não é viciado em seus amigos ou nos seus filhos maravilhosos cujas fotos são postadas,
você é viciado em Instagram.”

Sobre os períodos destacados em I e II, marque V para as afirmativas verdadeiras e F paras as
falsas.

( ) Em II, a palavra “cujas”, além de estabelecer coesão referencial, explicita uma relação de
posse.

( ) Em I e II há pronome relativo responsável por introduzir oração com valor semântico de
adjetivo.

( ) Em I, a expressão “que” pode ser substituída por “as quais”, sem que haja prejuízo sintático-
semântico.

( ) Em I, “que” refere-se e concorda com “revolução digital”; em II, “cujas” refere-se e concorda
com “amigos e filhos”.
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Gabarito letra B 

Conforme explica Peirano, o objetivo dos aplicativos não é facilitar a vida das pessoas, eles
não foram projetados para isso. A relação semântica implícita, estabelecida entre as duas
orações destacadas, torna-se explícita com a inserção, depois da vírgula, do conectivo:

A Mas.

B Porque.

C Embora.

D Por isso.
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Gabarito letra E 

Em relação ao trecho “Nossa qualidade de vida melhorou em muitas coisas, mas serviços
essenciais entre nós andam deteriorados, (...)” (1º§), marque V para as afirmativas verdadeiras
e F para as falsas.

( ) É formado por uma oração coordenada assindética.

( ) É formado por uma oração coordenada sindética adversativa.

( ) A conjunção “mas” pode ser substituída por “logo”, sem provocar alteração de sentido.

( ) A conjunção “mas” pode ser substituída por “todavia”, sem provocar alteração de sentido.

A sequência correta está em
A V, F, V, F.

B V, F, F, V.

C V, V, F, F.

D F, V, V, F.

E F, V, F, V.
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Gabarito letra A

No segmento “É sempre um momento constrangedor, nas entrevistas, quando o repórter quer saber
a idade do entrevistado.” (4º§), o uso de virgulas justifica-se por:
A Presença de termo antecedente à sua oração subordinada.
B Destaque estilístico de termo posposto à oração coordenada.
C Existência de verbo unipessoal sempre na terceira pessoa
D Omissão de conjunção coordenativa já mencionada na frase
E Tratar-se de período em que não se verifica presença de sujeito.
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Gabarito letra B

I. Em “Pode ser uma TV inteligente, um celular no bolso, uma caixinha de som de última geração,
uma assinatura da Netflix ou da Apple.”, as vírgulas foram usadas para separar os elementos que
compõem o predicativo, ou seja, um dos termos da oração.
II. Em “E, na psicologia do condicionamento, há o condicionamento de intervalo variável, no qual
você não sabe o que vai acontecer.”, a vírgula que antecede a expressão “no qual” foi usada para
sinalizar a introdução de uma informação de natureza explicativa.
III. Em “Você não é viciado em notícias, é viciado em Twitter; não é viciado em decoração de
interiores, é viciado em Pinterest; [...]”, o ponto-e-vírgula foi empregado apenas como recurso
estilístico, porque pode ser substituído pela vírgula, sem que haja prejuízo sintático.
Está correto o que se afirma em
A I, II e III.
B I e II, apenas.
C I e III, apenas.
D II e III, apenas.
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Gabarito letra C

“Sempre que Miriam, sua esposa, botava o pé para fora de casa, o controle da TV desaparecia.” (2º§)
NÃO está de acordo com a gramática normativa o que se afirma em:
A O termo “Miriam” desempenha a função sintática de sujeito do verbo “botar”.
B A expressão “sempre que” introduz, do ponto de vista sintático, uma oração com valor adverbial.
C A expressão “o controle da TV” desempenha a função sintática de complemento do verbo
“desaparecer”.
D A expressão “sua esposa” está entre vírgulas porque, sintaticamente, desempenha a função de
aposto explicativo.
E A terceira vírgula foi utilizada nesse período para separar a oração subordinada da oração
principal, que está deslocada.
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Gabarito letra C

O verbo destacado deve sua flexão à palavra sublinhada em:
A “O rato ativa a alavanca obsessivamente, a comida saindo ou não.”
B “A lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando, [...].”
C “[…] um encontro de escritores e pensadores que aconteceu na cidade colombiana […].”
D “A economia da atenção, ou o capitalismo de vigilância, ganha dinheiro chamando nossa atenção.”
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Gabarito letra A 

Considerando a substituição do segmento de texto grifado pelo o que está entre parênteses, o
verbo que deverá permanecer no singular está em:

A “O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você oferece em troca [...]” (o valor
que se atribui as coisas)

B “A lógica deste mecanismo faz com que você continue tentando, para entender o padrão.” (a
organização e o planejamento de funcionamento)

C “[...] tudo isso exige uma dedicação, já que há satisfação, só que não imediata.” (brincar com
seu filho, passar tempo com seu parceiro, ir para a natureza ou terminar um trabalho)

D “O cotidiano digital descrito pela jornalista espanhola Marta Peirano, autora do livro El
enemigo conoce el sistema (O inimigo conhece o sistema, em tradução livre), esconde na
verdade algo nada trivial: […]” (as práticas corriqueiras do meio virtual abordadas)
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Gabarito letra A

Analise o segmento: “A primeira vez em que me dei conta de que a juventude estava acabando foi
no Tivoli. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Tivoli era um mafuá que ficava em plena
Lagoa Rodrigo de Freitas (...)” (2º§). Assinale o item em que o uso da crase é compatível com o do
segmento.
A As amigas foram à confraternização da empresa de táxi
B Estávamos observando tudo à distância de cinco metros.
C A cantora fez o maior sucesso por fazer seu show à Anita.
D O campeonato de futebol terá seu início às 17 horas hoje
E Ele terminou a prova às pressas, pois já estava no horário.
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Art. 1º - O território do Estado, para a administração da justiça, em primeira instância,
divide-se em comarcas, conforme as relações constantes nos Anexos desta Lei
Complementar.

A divisão judiciária compreende a criação, modificação e extinção de comarcas e
unidades judiciárias, além da classificação e da agregação daquelas.

LEI COMPLEMENTAR N.º 59/2001

TJM-MG
Prof. Tiago Zanolla

LEI COMPLEMENTAR N.º 59/2001

TJM-MG
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CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS

As comarcas, a depender de seu porte, recebem a seguinte classificação:

LEI COMPLEMENTAR N.º 59/2001

TJM-MG
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CLASSIFICAÇÃO REQUISITOS

Entrância Especial

as que têm cinco ou mais varas instaladas, nelas

compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual

ou superior a 130.000 mil habitantes

Primeira Entrância que têm apenas uma vara instalada

Segunda 

Entrância

as não enquadradas acima (de 2 a 4 varas judiciais)

Graficamente, o judiciário mineiro funciona assim:

DOS ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO
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DOS ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO

TJM-MG
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ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO O QUE FAZ COMPOSIÇÃO

Tribunal de 

Justiça

Órgão supremo do Poder Judiciário

do Estado, com sede na Capital.

Compõe-se de TODOS os

desembargadores, nomeados ou

promovidos de acordo com as

normas constitucionais (são 150)

Juízes de Direito

O ingresso na magistratura de

carreira dar-se-á no cargo de Juiz

Substituto, mediante concurso

público de provas e títulos, com a

participação da OAB em todas as

fases. Após um tempo, o substituto

pode ser promovido ao cargo de

Juiz de Direito.

São os magistrados de primeira

instância.

Integram as comarcas, varas

judiciárias, juizados ou diretorias.

Cada Juiz terá lotação em unidade

judicial própria.

DOS ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO
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ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO O QUE FAZ COMPOSIÇÃO

Juizados 

Especiais

Têm competência para o

processamento, a conciliação, o

julgamento e a execução de título

judicial ou extrajudicial, das causas

cíveis de menor complexidade e de

infrações penais de reduzido

potencial ofensivo, definidas pela

Lei l nº 9.099/95.

São compostos por Juízes do

Sistema dos Juizados, togados e

leigos, e, ainda, por conciliadores,

Tribunais do Júri

Compete o julgamento dos crimes

dolosos contra a vida, tentados ou

consumados, e de outros crimes

comuns que lhes forem conexos.

O Tribunal do Júri funcionará em

cada comarca, obedecidas, na sua

composição e funcionamento, as

normas estabelecidas em lei.



DOS ÓRGÃOS DE JURISDIÇÃO
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ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO O QUE FAZ COMPOSIÇÃO

Tribunal de 

Justiça Militar

Conselhos e 

Juízes de Direito 

do Juízo Militar;

Compete-lhe processar e julgar,

exclusivamente, os policiais e

bombeiros militares, nos ilícitos

militares definidos em lei.

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 O Tribunal de Justiça é o órgão máximo do Poder Judiciário Estadual. É
corporificado por meio de seus membros, os DESEMBARGADORES.

Art. 11 - O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, tem sede na Capital e jurisdição em todo o território do Estado.
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 Atualmente o TJ é composto por 150 membros.

§ 1º - São cento e cinquenta os cargos de Desembargador do Tribunal de Justiça, dos

quais um será o de Presidente, três, os de Vice-Presidentes, e um, o de Corregedor-Geral

de Justiça.
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DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério
Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
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DA DIREÇÃO

 O membros da cúpula terão mandato de dois anos, vedada a reeleição, e serão eleitos
entre os Desembargadores mais antigos do Tribunal, pela maioria de seus membros.

É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada antes da 
eleição.
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DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 Composição - 25 membros

 Representação do quinto constitucional - dos 25 membros, 05 serão, necessariamente,

membros oriundos da classe de advogados e do MP.

 Composição - 13 por antiguidade; 12 por eleição pelo Pleno;

 Restrições: Membros eleitos só podem 2 mandados (4 anos);

DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
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Justiça Militar

primeiro grau

Juízes de Direito do 
Juízo Militar

Conselhos de Justiça, 
Permanente e Especial

segundo grau
Tribunal de Justiça 
Militar, com sede na 
Capital do Estado



Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar, titular e cooperador,

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações

judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, Permanente

e Especial, sob a presidência do Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes

militares definidos em lei.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do 
Estado de Minas Gerais, compõe-se de sete membros, dentre eles:

 três Juízes oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar;

 um Juiz oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado,
integrantes de seus respectivos quadros de oficiais; e

 três Juízes civis, sendo um da classe dos Juízes de Direito do Juízo Militar e dois
representantes do quinto constitucional.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL



Os Juízes oficiais e os integrantes do quinto constitucional são nomeados por ato do
Governador do Estado, e o da classe dos Juízes de Direito do Juízo Militar é promovido,
alternadamente, por antiguidade e merecimento, por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Art. 187 - Os candidatos ao cargo de Juiz oficial da ativa serão indicados em lista sêxtupla,

organizada pelo Alto Comando da Polícia Militar de Minas Gerais, para a vaga destinada a

oficial da Polícia Militar, ou pelo Alto Comando do Corpo de Bombeiros Militar, quando se

tratar de vaga destinada a oficial dessa corporação.

§ 1º - É requisito para o candidato ao cargo de Juiz oficial da ativa, da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL



§ 2º - Em caso de vaga, o Tribunal de Justiça determinará a classe de origem que fará o
provimento, para garantir a composição estabelecida no art. 186 desta Lei Complementar.

§ 3º - A órgão competente do Tribunal de Justiça extrairá da lista sêxtupla uma lista
tríplice e a remeterá ao Governador do Estado para nomeação.

§ 4º - Das vagas destinadas ao quinto constitucional, uma será preenchida por membro
do Ministério Público, e a outra, por representante da classe dos advogados.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Art. 188 - As promoções dos Juízes de carreira da Justiça Militar são feitas por ato do

Presidente do Tribunal de Justiça, após indicação do órgão competente do Tribunal de

Justiça, no caso de antiguidade, ou, sendo elas por merecimento, mediante lista tríplice,

quando possível, organizada por aquela Corte.

Art. 189 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz de Direito do Juízo Militar gozam,

respectivamente, dos mesmos direitos e têm o mesmo subsídio do Desembargador e do

Juiz de Direito de entrância especial e se sujeitam às mesmas vedações.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL



Art. 189-A - O Corregedor da Justiça Militar poderá designar Juiz de Direito do Juízo

Militar para servir como Cooperador em Auditoria cujo serviço estiver acumulado.

§ 1º - Preferencialmente, será designado como Cooperador o Juiz de Direito Substituto da

respectiva Auditoria.

§ 2º - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que atuará

o Cooperador.
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DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

DA MAGISTRATURA CIVIL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Art. 194 - Servirão na Justiça Militar de primeira instância:

I - seis Juízes de Direito Titulares do Juízo Militar;

II - seis Juízes de Direito Substitutos do Juízo Militar.

Parágrafo único - Os Juízes de Direito Substitutos do Juízo Militar desempenharão as

funções que lhes forem atribuídas pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, nos

termos das disposições legais e regulamentares.
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DA MAGISTRATURA CIVIL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

Art. 195 - Ocorrendo vaga de Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, o Tribunal de

Justiça Militar, havendo candidato aprovado remanescente, comunicará o fato ao

Presidente do Tribunal de Justiça, para o provimento.
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DA CONSTITUIÇÃO DAS AUDITORIAS
 Haverá seis Auditorias no Estado, com sede na Capital.

 Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um Juiz de Direito Substituto
do Juízo Militar.

 Em cada Auditoria servirão, pelo menos, um Promotor de Justiça e um Defensor
Público.

 Cada Auditoria tem a sua Secretaria de Juízo Militar.

 O Juiz de Direito do Juízo Militar poderá requisitar policiais militares para o
policiamento da respectiva Auditoria.

 Os servidores das Secretarias do Juízo são subordinados ao Juiz de Direito Titular do
Juízo Militar.
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DAS SECRETARIAS DO JUÍZO MILITAR

 O Tribunal de Justiça Militar estabelecerá, por meio de resolução, a organização das

Secretarias do Juízo em cada Auditoria Militar.

 Os cargos das Secretarias são providos por concurso público de provas, de acordo com

as instruções estabelecidas pelo Tribunal de Justiça Militar.
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DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA

Conselhos Especiais de 
Justiça

são constituídos por um Juiz de Direito do Juízo Militar, que exerce a sua presidência, e
por quatro Juízes Militares, sendo um oficial superior de posto mais elevado que o dos
demais Juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade de posto, e de três oficiais
com posto mais elevado que o do acusado, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade
de posto.

Conselhos Permanentes 
de Justiça

são constituídos por um Juiz de Direito do Juízo Militar, que exerce a sua presidência, por
um oficial superior e por três oficiais de posto até Capitão, das respectivas corporações.



DAS SUBSTITUIÇÕES
I - o Presidente do 

Tribunal
pelo Vice-Presidente ou, na falta deste, pelo 

Corregedor;

II - o Corregedor pelos demais Juízes, em ordem decrescente de 
antiguidade;

III - o Juiz Civil por Juiz de Direito Titular do Juízo Militar, para 
completar o quórum de julgamento;

IV - o Juiz Militar
por oficial do posto de Coronel da Polícia Militar ou do 

Corpo de Bombeiros Militar, do quadro de combatentes 
em atividade;

V - o Juiz de Direito 
Titular do Juízo 

Militar
pelo Juiz de Direito Substituto;

VIII - os Juízes dos 
Conselhos Especial ou 

Permanente
mediante novo sorteio.
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DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA MILITAR

Art. 221 - Aplicar-se-á aos magistrados da Justiça Militar, no que couber, o disposto nesta

Lei para a magistratura comum, quanto à disciplina judiciária.

Art. 222 - Aplicar-se-á aos servidores da Justiça Militar, no que couber, o disposto nesta Lei

Complementar para os servidores da Justiça Comum, quanto ao regime disciplinar.
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DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA MILITAR

Art. 223 - Constitui infração disciplinar a violação da disciplina judiciária por abuso, erro

inescusável ou omissão por parte do magistrado ou servidor.

§ 1º - Qualquer pessoa poderá denunciar ao Corregedor, verbalmente ou por escrito, o

abuso, o erro inescusável ou a omissão de Juiz de Direito do Juízo Militar ou servidor da

Justiça Militar.

§ 2º - A reclamação será arquivada se manifestamente improcedente.
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DA DISCIPLINA JUDICIÁRIA MILITAR

Art. 230 - A punição disciplinar imposta a Juiz de Direito do Juízo Militar ou servidor
permitirá o pedido de reconsideração, dirigido à mesma autoridade que aplicou a pena, no
prazo de dez dias contados da ciência da punição.

Art. 231 - O punido poderá recorrer ao Tribunal no prazo de dez dias contados da ciência
que tiver da punição ou do indeferimento de pedido de reconsideração.

Art. 232 - O pessoal militar que estiver em serviço da Justiça Militar submete-se aos
preceitos éticos e disciplinares exigíveis do militar estadual, mediante comunicação do
Presidente do Tribunal de Justiça Militar à autoridade competente.
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DA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Art. 2º O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o território
do Estado de Minas Gerais, compõe-se de sete Desembargadores, sendo três Oficiais da
ativa oriundos do mais alto posto da Polícia Militar, um Oficial da ativa do mais alto posto
do Corpo de Bombeiros Militar, um da classe dos Juízes de Direito do Juízo Militar e dois
representantes do quinto constitucional.
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DA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
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TJM-MG

03
TRÊS OFICIAIS DA ATIVA 

ORIUNDOS DO MAIS ALTO 
POSTO DA POLÍCIA MILITAR

01
OFICIAL DA ATIVA DO MAIS 
ALTO POSTO DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR

01 CLASSE DOS JUÍZES DE 
DIREITO DO JUÍZO MILITAR

02 REPRESENTANTES DO QUINTO 
CONSTITUCIONAL

01 oriundo do 
Ministério Público

01 Oriundo da Classe 
de Advogados

No trato interinstitucional, os Desembargadores do TJM-MG serão
denominados Desembargadores Militares.

DA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Art. 2º Parágrafo único. O provimento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais será feito na forma estabelecida na Constituição da
República e na Constituição do Estado, observados o Estatuto da Magistratura Nacional, a
Lei de Organização Judiciária do Estado e este Regimento.
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TRATAMENTO AO TRIBUNAL

Art. 3º Ao Tribunal cabe o tratamento de “egrégio”; às Câmaras, o de “colenda”; e aos
seus membros, o de “excelência”.
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TRATAMENTO

TRIBUNAL

CÂMARAS

MEMBROS

EGRÉGIO

COLENDA

EXCELÊNCIA

CARGOS DE DIREÇÃO

Art. 4º O Tribunal terá, em seus cargos de direção, um Presidente, um Vice-Presidente e
um Corregedor da Justiça Militar.
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CARGOS DE DIREÇÃO

Art. 5º O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça Militar serão escolhidos
em sessão especial do Tribunal Pleno, em escrutínio secreto, dentre os seus
Desembargadores efetivos, para um mandato de dois anos, a partir da posse, vedada a
reeleição para o período subsequente.

§ 1º A eleição será convocada e realizada com antecedência mínima de sessenta dias do
término do respectivo mandato.

§ 2º Para figurar entre os elegíveis para a Presidência do Tribunal de Justiça Militar,
deverá o Desembargador ter exercido o cargo de Vice-Presidente ou o de Corregedor.
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VACÂNCIA
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VACÂNCIA
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VACÂNCIA

§ 2º Não ensejará a vedação para reeleição para o período subsequente, prevista no art.
5º, caput, deste Regimento, a hipótese de o Vice-Presidente assumir a Presidência para
completar o mandato por prazo inferior a um ano.
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TRIBUNAL PLENO

Art. 9º O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores do Tribunal,
sendo as suas sessões presididas pelo Presidente do Tribunal e, no impedimento desse,
sucessivamente, pelo Vice-Presidente e pelo Desembargador mais antigo.

Art. 10. Em sessão plenária, é indispensável a presença de no mínimo cinco
Desembargadores, sendo três militares e dois civis.
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DAS CÂMARAS

Art. 16. As Câmaras, em número de duas, são órgãos jurisdicionais fracionários do
Tribunal, ambas com competência em matéria cível e criminal, ressalvada a que couber ao
Tribunal Pleno.

Parágrafo único. A denominação de cada Câmara seguirá a numeração ordinal: Primeira
Câmara e Segunda Câmara.

Art. 17. Cada Câmara será composta por três Desembargadores, sendo um deles civil.

Art. 18. A composição nominal das Câmaras, bem como a escala de substituição, será
decidida por ato do Presidente do Tribunal.

Art. 19. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar não participa da composição das
Câmaras.
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DAS CÂMARAS

Art. 20. As Câmaras funcionarão, ordinariamente, com a presença de três
Desembargadores e, em prosseguimento de julgamento não unânime, com cinco
Desembargadores.

§ 1º Havendo impedimento, suspeição ou qualquer outro motivo de afastamento de
componente de uma das Câmaras, esse será substituído por um componente da outra
Câmara.

§ 2º Havendo impedimento, suspeição ou qualquer outro motivo de afastamento também
dos substitutos, o Presidente do Tribunal convocará Juiz de Direito Titular do Juízo Militar
ou Coronel da ativa da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, conforme o caso.
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DAS CÂMARAS

Art. 21. Em cada uma das Câmaras, haverá um Presidente, sendo que uma delas será
presidida pelo Vice-Presidente, e a outra por Desembargador escolhido pelo sistema de
rodízio para mandato de dois anos, observado o critério de antiguidade na Câmara,
vedada a recondução até que todos os seus membros a tenham exercido.

Parágrafo único. O mandato de que trata este artigo coincidirá com o do Presidente do
Tribunal.

Art. 22. Cada Câmara será auxiliada por uma Secretaria Judiciária.

Art. 23. Caberá ao Presidente da Câmara a elaboração da pauta das sessões.
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DAS CÂMARAS
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DA CORREGEDORIA

Art. 26. A Corregedoria de Justiça Militar é órgão de orientação, fiscalização e correição
do primeiro grau e de controle da polícia judiciária militar, com atribuições em todo o
território do Estado de Minas Gerais.

§ 1º A Corregedoria terá uma Secretaria, organizada por ato do Tribunal, tendo como
secretário um servidor efetivo do Tribunal, preferencialmente bacharel em Direito,
indicado pelo Corregedor.

§ 2º O Corregedor poderá indicar um Oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar para atuar como Assistente Militar da Corregedoria.

§ 3º O Corregedor acumulará suas funções com as de Desembargador do Tribunal.
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DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL

Art. 28. O expediente administrativo do Tribunal terá início às oito horas e término às
dezoito horas, com funcionamento nos dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Art. 29. Nos dias em que não houver expediente forense e nos dias úteis, antes do
expediente administrativo normal e após o seu término, haverá um Desembargador de
plantão, com servidores necessários, para decisão dos casos que reclamem urgência.

Parágrafo único. O Corregedor designará um Juiz de Direito do Juízo Militar para
responder pelas Auditorias, durante o plantão forense.
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DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL

Art. 31. Durante as sessões do Tribunal, poderá haver, na sala de julgamento,
policiamento ostensivo, a ser requisitado à Polícia Militar pelo respectivo Presidente.

Art. 32. A garantia das instalações do Tribunal será feita por policiamento requisitado pelo
Presidente à Polícia Militar.

Art. 33. A segurança pessoal dos Desembargadores, em qualquer circunstância, será
exercida por policiamento requisitado pelo Presidente à Polícia Militar, mediante
solicitação justificada do Desembargador interessado.
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DAS SESSÕES

Art. 34. As sessões realizadas no Tribunal de Justiça Militar classificam em solenes,
especiais, ordinárias, extraordinárias e administrativas e realizar-se-ão, nas modalidades
presencial ou virtual, sendo:

I - solenes as destinadas a:

a) posse dos titulares de cargos de direção e de Desembargadores do Tribunal;

b) recepção dos chefes dos Poderes do Estado;

c) celebração de acontecimento de alta relevância, a critério do Tribunal;

d) entrega do Colar e da Medalha do Mérito Judiciário Militar;

e) homenagens e comemorações especiais.
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DAS SESSÕES

II - especiais as destinadas à eleição do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor.

III - ordinárias as convocadas para apreciação e julgamento de matéria judicial;

IV - extraordinárias as convocadas para tratar de assunto específico indicado na respectiva
convocação;

V - administrativas as convocadas para deliberação de assunto de caráter exclusivo do
Tribunal ou das Câmaras, as quais poderão ser designadas e decididas pelos
Desembargadores por meio eletrônico, e as convocadas para analisar processo de
vitaliciamento de Juiz de Direito.
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DAS SESSÕES

§ 1º O Tribunal Pleno reunir-se-á em sessão convocada pelo Presidente do Tribunal, na
primeira e na terceira quartas-feiras do mês, para apreciar processos de sua competência
ou matéria administrativa, podendo a sessão ocorrer em outros dias, a critério do
Presidente.

§ 2º As reuniões de cada Câmara serão realizadas em sessões ordinárias, devidamente
convocadas pelo respectivo Presidente.

§ 3º As sessões da Primeira Câmara serão realizadas às terças-feiras e as da Segunda
Câmara, às quintas-feiras, preferencialmente.

§ 4º Das sessões administrativas, quando forem reservadas, somente poderão participar
os Desembargadores do Tribunal, admitindo-se a presença de outras pessoas, quando
especialmente convocadas ou convidadas.
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DAS SESSÕES

Art. 35. Antes da abertura da sessão, os Desembargadores tomarão assento nos lugares
que lhes são destinados.

§ 1º O Presidente da sessão tem assento especial ao centro, tendo, à sua direita, o
Procurador de Justiça e, à sua esquerda, o Secretário.

§ 2º Os Desembargadores terão assento nas bancadas da direita e da esquerda do
Presidente, ocupando a primeira cadeira, na bancada à direita do Presidente, o
Desembargador mais antigo; e a primeira cadeira, na bancada à esquerda do Presidente,
o Desembargador imediato; e, assim, sucessivamente, em ordem de antiguidade.

§ 3º Nas sessões em que participar como substituto, o Desembargador tomará assento no
lugar destinado ao substituído e será chamado a pronunciar-se sem alteração da ordem
de votação.
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DAS SESSÕES

Art. 35-A. Os julgamentos dos órgãos componentes do Tribunal poderão se realizar em
sessões virtuais ou em sessões presenciais.

Parágrafo único. A sessão virtual realiza-se unicamente no ambiente da plataforma do
processo eletrônico, por período de tempo determinado, permitindo aos magistrados a
postagem de seus votos em cada um dos processos que forem previamente incluídos na
pauta.
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DO COLAR E DA MEDALHA DO MÉRITO
JUDICIÁRIO MILITAR

Art. 42. O Colar do Mérito Judiciário Militar se destina a agraciar os magistrados deste
Tribunal, bem como as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham
prestado relevantes serviços à Justiça Militar estadual ou à sociedade.

Parágrafo único. O colar será concedido a cada biênio, nos anos ímpares.

Art. 43. A Medalha do Mérito Judiciário Militar se destina a agraciar os Juízes de Direito
do Juízo Militar, as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham
prestado relevantes serviços à Justiça Militar estadual ou à sociedade, bem como os
servidores, ativos e inativos, com quinze anos ou mais de bons e leais serviços prestados à
Justiça Militar.

§ 1º A medalha será concedida ao público externo a cada biênio, nos anos ímpares.
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DO COLAR E DA MEDALHA DO MÉRITO
JUDICIÁRIO MILITAR

Art. 48. O Presidente do Tribunal é o chanceler do Colar e da Medalha do Mérito
Judiciário Militar, cabendo-lhe:

I - convocar, com a antecedência mínima de dez dias, as sessões referidas neste Capítulo;

II - presidir as sessões, designando um de seus membros para servir como Secretário;

III - promover a execução das decisões tomadas pelo Tribunal;

IV - velar pelo prestígio das condecorações.
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DO COLAR E DA MEDALHA DO MÉRITO
JUDICIÁRIO MILITAR

Art. 49. É permitido o uso das condecorações conferidas pelo Tribunal em solenidades
oficiais da Justiça Militar.

Art. 50. Perderá o direito à condecoração, devendo restituí-la ao Tribunal de Justiça
Militar, juntamente com seus complementos, o agraciado que vier a praticar ato
atentatório à dignidade e ao espírito da honraria, após decisão do Tribunal, em sessão
secreta.
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Direito Constitucional e
Organização Judiciária
Principais dispositivos na CF88 e na CEMG89

Prof. Emerson Bruno

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Direito Constitucional



Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Direito Constitucional

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino-americana de nações.
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TÍTULO II Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

Direito Constitucional

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente;
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XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
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XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
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XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Direito Constitucional

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito
à pena de reclusão, nos termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
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XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;
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XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;
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LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da
lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
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LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
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LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
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LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:

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

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
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LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência;

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão.
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CAPÍTULO III DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a
residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
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§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa
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§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro
residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu
território ou para o exercício de direitos civis;
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CAPÍTULO IV DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

Direito Constitucional

TÍTULO III Da Organização do Estado
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios
Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
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§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
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XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de
sua atuação;

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Direito Constitucional

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional,
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado
de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada
a norma do inciso anterior;
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Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma
de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa
finalidade.
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Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os
Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.
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§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em
todo o território nacional.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante
concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito,
no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações,
à ordem de classificação;

Direito Constitucional



Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse
público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo
tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;

X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de
seus membros;
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

XI nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e
cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e
jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antigüidade e a outra metade por eleição pelo tribunal
pleno;

XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva
demanda judicial e à respectiva população;

XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;
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Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos
Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de
membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de
advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez
anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos
órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice,
enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá
um de seus integrantes para nomeação.
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Art. 95, Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma
de magistério;

III - dedicar-se à atividade político-partidária.

V exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou
exoneração.
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Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
diplomática de caráter permanente;
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Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal;

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
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Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em
tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral
da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
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Seção III DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do
próprio Tribunal;

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às
cartas rogatórias;
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Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em
face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a
um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a
Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e
pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de
Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar
seja superior a vinte mil integrantes.
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§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente,
constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do
jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais
da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e
comunitários.
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Constituição do Estado de Minas Gerais 1989

Art. 118 – São partes legítimas para propor ação direta de
inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade:

I – o Governador do Estado;
II – a Mesa da Assembleia;
III – o Procurador-Geral de Justiça;
IV – o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal;
V – o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado
de Minas Gerais;
VI – partido político com representação na Assembleia Legislativa do
Estado;
VII – entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado;
VIII – a Defensoria Pública
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LC 59/2001 - Lei de Organização e Divisão Judiciárias

Art. 5º - São requisitos:

I - para a criação de comarca:

a) população mínima de dezoito mil habitantes na comarca;

b) número de eleitores superior a treze mil na comarca;

c) movimento forense anual, nos municípios que compõem a comarca, de, no
mínimo, quatrocentos feitos judiciais, conforme estabelecer resolução do
órgão competente do Tribunal de Justiça;

Organização Judiciária MG

Título II Dos Órgãos de Jurisdição

Art. 9º - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

I - Tribunal de Justiça;

II - Tribunal de Justiça Militar;

IV - Juízes de Direito;

V - Tribunais do Júri;

VI - Conselhos e Juízes de Direito do Juízo Militar;

VII - Juizados Especiais.
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Título II Dos Órgãos de Jurisdição e dos Órgãos Auxiliares de Primeira
Instância

Art. 194 - Servirão na Justiça Militar de primeira instância:
I - seis Juízes de Direito Titulares do Juízo Militar;
II - seis Juízes de Direito Substitutos do Juízo Militar.

Capítulo II Da Constituição das Auditorias

Art. 196 - Haverá seis Auditorias no Estado, com sede na Capital.

§ 1º - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um Juiz de
Direito Substituto do Juízo Militar.
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§ 2º - Em cada Auditoria servirão, pelo menos, um Promotor de Justiça e um
Defensor Público.

Capítulo VII Dos Conselhos de Justiça
Seção I Da Organização

Art. 203 - Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:

I - Conselho Especial de Justiça;

II - Conselho Permanente de Justiça.
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§ 1º - Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos por um Juiz de
Direito do Juízo Militar, que exerce a sua presidência, e por quatro Juízes
Militares, sendo um oficial superior de posto mais elevado que o dos demais
Juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade de posto, e de três
oficiais com posto mais elevado que o do acusado, ou de maior antiguidade,
no caso de igualdade de posto.

§ 2º - Os Conselhos Permanentes de Justiça são constituídos por um Juiz de
Direito do Juízo Militar, que exerce a sua presidência, por um oficial superior e
por três oficiais de posto até Capitão, das respectivas corporações.

§ 3º - Se houver concurso de agentes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar no mesmo processo, o Conselho de Justiça terá
composição mista, sendo sorteados dois oficiais de cada organização militar
para integrá-lo.
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Capítulo IV Das Penalidades

Art. 281 - São penas disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria e de disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão;

VI - destituição de função comissionada.
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Art. 283 - A pena de advertência será aplicada por escrito, nos casos de
violação de proibição constante no art. 274, incisos I a VII e XVI, desta lei, e
de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou
norma interna, a qual não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 284 - A pena de suspensão será aplicada em caso de reincidência nas
faltas punidas com advertência, de descumprimento de dever funcional
previsto em lei, regulamentação ou norma interna e de violação das
proibições que não tipifiquem infrações sujeitas a penalidade de demissão.

§ 1º - Será punido com suspensão o servidor que, injustificadamente, recusar-
se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade
competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a
determinação.
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§ 2º - A pena de suspensão não poderá exceder a noventa dias e acarretará
a perda das vantagens e dos direitos decorrentes do exercício do cargo.

§ 3º - Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão
poderá ser convertida em multa, correspondente a 50% (cinqüenta por cento)
do vencimento diário, multiplicado pelo número de dias da punição, obrigado
o punido a permanecer em serviço.

Art. 285 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo ou função pelo não-comparecimento do servidor ao
serviço, sem causa justificada, por mais de trinta dias consecutivos ou mais
de noventa, intercaladamente, durante o período de doze meses;
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Art. 285 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

III - improbidade administrativa;

IV - incontinência pública e conduta escandalosa no serviço;

V - insubordinação grave em serviço;

VI - ofensa física, em serviço, a superior hierárquico, servidor ou particular,
salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VII - aplicação indevida ou irregular de dinheiros públicos;

VIII - revelação de segredo obtido em razão do cargo;

IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;
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Art. 285 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

X - corrupção;

XI - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas, se comprovada a má-fé
do servidor;

XII - descumprimento de dever que configure o cometimento de falta grave;

XIII - transgressão do disposto nos incisos VIII a XV do art. 274 desta Lei.

Parágrafo único - Verificada, em processo disciplinar, acumulação proibida e
provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e perderá o outro.
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Crimes militares em tempo de paz

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela
não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
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II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação
dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em
formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado,
ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
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D) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar,
ou a ordem administrativa militar;
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III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou

contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração,

exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar,

ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou
judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal
superior.
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§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra
civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
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§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das
Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no
contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo
Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não
beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição
subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma
dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
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Finalidades

Seleção da proposta mais vantajosa

Assegurar Isonomia

Desenvolvimento Nacional Sustentável

Princípios

Dever amplo

Administração direta e indireta

Fundos especiais

Demais entidades controladas pelos 
entes federativos

L-I-M-P

vinculação ao 
instrum. convoc.

Igualdade

julgamento 
objetivo

probidade 
administrativa

demais princípios 
correlatos

Projetos Básico e Executivo

Projeto Básico Projeto Executivo Execução da obra ou 
do serviço



» Projeto Básico

Caracteriza a obra e o serviço

É condição indispensável p/ licitar 
obra e serviço (art. 7º, § 2º, I)

Pode-se contratar sua elaboração 
(outro contrato, outra empresa)

» Projeto 
Executivo

Permite a completa execução da obra

Não é indispensável (pode ser 
desenvolvido concomitantemente)

Pode-se contratar sua elaboração



3) Convite





Escolha da modalidade licitatória

 Modalidade determinada pelo valor:

Modalidade 
licitatória

Obras e serviços de 
engenharia

Compras e demais 
serviços

Concorrência + R$ 3,3 milhões + R$ 1,43 Milhão

Tomada de Preços 
(TP)

Até R$ 3,3 milhões Até R$ 1,43 Milhão

Convite Até R$ 330 mil Até R$ 176 mil

Dispensa de 
licitação por 

diminuto valor

Até R$ 33 mil Até R$ 17,6 mil



+

+Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo

Vedada preferência por 
marca

Serviços 
técnicos

de natureza singular

Notória especialização

Enumerados no art. 13

Vedado para
Publicidade

divulgação

Artista 
consagrado

+

+

Consulplan/2020

A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo
prévio, que determina critérios objetivos visando à seleção da proposta de contratação mais
vantajosa e à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância de
princípios específicos. Podemos afirmar que o objetivo básico da licitação, em conformidade
com a legislação vigente, é:
A O objetivo principal da licitação é permitir ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas.
B A Lei nº 8.666/93 destina-se a estabelecer normas especiais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, não incluídos os de publicidade, no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
C Tendo em vista o que dispõe a Lei de Licitações, contrato, que é o objetivo principal do
certame, é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e
órgãos da Administração Pública Indireta, em que haja um acordo de vontades para a formação
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



D A licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

Consulplan/2020

Nos termos da Lei de Licitações, as contratações cujo valor supere vinte e cinco vezes o
limite de uso de concorrência para obras e serviços de engenharia, denominam-se
contratação
A de grande vulto.
B por preço global
C de valor inexequível.
D por preço exorbitante.
E por empreitada global.



Consulplan/2015

Dentre as peculiaridades do contrato administrativo consta sanção que extrapola os limites
contratuais e que, consoante à Lei Federal nº 8.666/1993, consiste na
A interdição do local da obra.
B declaração de inidoneidade.
C rescisão unilateral da avença.
D multa de 100% do valor da prestação.



Consulplan/2008

Sobre os contratos com a Administração Pública é correto afirmar que, EXCETO:
A Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado a sanção de suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
B O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
C A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida.
D A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
respectivo contratado.
E Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

Suspensão temporária para licitar e 
contratar Declaração de Inidoneidade

Ato Normativo NLL Lei 8.666 NLL Lei 8.666

Prazo Máximo de 3 
anos Máximo de 2 anos De 3 a 6 anos Mínimo de 2 anos

Competência
p/ aplicação - Dirigente do órgão

contratante
Autoridade máxima 
ou nível de ministro 

de estado

Ministro de Estado, 
Secretário estatual 

ou municipal



NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Direito Administrativo – questões FGV
Prof. Antonio Daud Jr



art. 1º 

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da função 

administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, exceto crimes da 
NLL)

repartições no exterior 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da NLL)

contratações que envolvam recursos estrangeiros 
(regras próprias)

reservas internacionais 
(ato normativo do Bacen)



art. 1º 

nova lei aplica-se

compra (inclusive por encomenda)

prestação de serviços (inclusive os técnico-profissionais 
especializados)

obras e serv. de arquitetura e engenharia

contratações de TIC

alienação de bens

locação

concessão e permissão de uso de bens públicos

concessão de direito real de uso de bens

não se aplica

operações de crédito e gestão da dívida pública 

Contratações sujeitas à legislação própria

legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência eficácia

economicidade competitividade celeridade desenv. nacional
sustentável igualdade interesse público

probidade 
administrativa planejamento transparência razoabilidade e 

proporcionali dade segurança jurídica segregação de 
funções

motivação vinculação ao edital julgamento objetivo







Rol exemplificativo

Rol taxativo

Contratação 
direta

Licitação 
dispensável

(discricionário)

Dispensada
(ato vinculado)

Inexigibilidade

inviabilidade de 
competição

art. 75

art. 76

art. 74

dispensa

decisão do legislador



Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo Vedada preferência por marca

Credenciamento

Serviços técnicos

Natureza intelectual 
predominante

Notória especialização

Enumerados no art. 74

+

+

Vedada subcontratação 

Vedada para
divulgação

publicidade

Artista 
consagrado

divulgar cachê do artista

Aquisição ou
locação de imóvel

avaliação prévia do bem

inexistência de imóveis púb. dispon. 

justificativas da singular. do imóvel 
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Noções de Direitos Humanos

Declaração Universal dos Direitos Humanos
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Ms. Géssica Ehle

Professora Géssica Ehle: Direito com ehLe.



Sistema Global de Proteção aos Direitos 
Humanos

Vinculado à Organização das 
Nações Unidas – Carta das 

Nações Unidas (1945)

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH) –
Resolução 217-A (III), 1948

Compreensões 
Introdutórias

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Resolução nº 217 da 3ª Assembleia Geral da ONU, de 10 de
dezembro de 1948 (Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)



 Qual sua natureza 
jurídica: Tratado ou 

Resolução? Tem efeito 
vinculante?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

 Qual é sua estrutura? 



PREÂMBULO

A dignidade da pessoa 
humana – inerente –
dispensa concessões 

políticas

Movimentos contrários às 
barbaridades do pós-guerra 

impulsionaram a 
internacionalização dos 

Direitos Humanos

Chamamento da 
comunidade para a 

implementação da DUDH –
educação e ensino em 

Direitos Humanos

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Questiona-se:

Todas as nações devem ser 
encorajadas ao desenvolvimento 
de relações amistosas entre si?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



Questiona-se:

Conforme a DUDH, compete aos 
governos, não a grupos sociais ou 

pessoas individualmente, assegurar o 
reconhecimento e a observância de seus 

dispositivos?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Questiona-se:

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal, de acordo com o texto da 
DUDH e da Constituição Federal de 1988, em 

seu Art. 5º, caput, como direitos humanos 
básicos?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



Questiona-se: 

É correto afirmar que nenhum direito 
humano é absoluto?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Questiona-se:

É correto afirmar que a DUDH prevê a 
proteção de direitos baseados no 

princípios da ampla defesa, da 
publicidade e da anterioridade penal?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



Questiona-se:

A vítima de perseguição em seu país, 
legitimamente motivada por crime de 

direito comum, pode invocar o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros 

países?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Questiona-se:

A partir do texto da DUDH, é possível a 
prisão arbitrária, em hipóteses extremas, 

desde que autorizada pela legislação 
interna de cada Estado-membro da 

ONU?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



Questiona-se:

Pode-se afirmar que a liberdade de 
pensamento, de consciência e de 
religião, bem como a liberdade de 

opinião e expressão, constituem pilares 
da DUDH?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

Questiona-se:

Resta previsto pelo texto da DUDH, a 
importância do papel da educação para 
a promoção da tolerância, da amizade e 

da compreensão entre as nações e 
grupos raciais e religiosos?

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



Declaração Universal dos 
Direitos Humanos
Prof. Géssica Ehle

A Declaração Universal dos Direitos Humanos nasce como o ideal comum a
ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que
cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta
Declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os
povos dos próprios países-membros quanto entre os povos dos territórios
sob sua jurisdição. Composta por 30 artigos, que expressam os direitos que
devem ser assegurados a todos os seres humanos.
NÃO constitui um direito expresso nesta declaração.

(CONSULPLAN / PREFEITURA 
DE SUZANO  / 2019)



A. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais
nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela Constituição ou pela Lei.
B. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida
privada, na sua família, no seu lar ou na sua
correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação.
Todo ser humano tem direito à proteção da Lei contra tais
interferências ou ataques.

(CONSULPLAN / PREFEITURA 
DE SUZANO  / 2019)

C. A vontade do povo será a base da autoridade do governo
democrático ou ditatorial; essa vontade será expressa em eleições
periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou
processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser
presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de
acordo com a Lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

(CONSULPLAN / PREFEITURA 
DE SUZANO  / 2019)



A dignidade da pessoa humana é o valor central que fundamenta tanto
o direito nacional quanto o internacional. O reconhecimento desta
dignidade inerente a todos os seres humanos e do complexo de
direitos que lhe são pertencentes é o cerne da liberdade, da justiça e
da paz no mundo. Pautada por esta ótica, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos foi constituída, em um momento histórico em que o
mundo se recuperava de grandes atrocidades contra a humanidade.
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale
a alternativa INCORRETA.

(CONSULPLAN / PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS / 
2019)

A. Não haverá imposição de pena mais forte do que aquela que, no
momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.
B. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o
próprio, sendo impedido seu reingresso, em quaisquer situações.
C. Todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e
devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
D. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e
materiais decorrentes de qualquer produção científica literária ou
artística da qual seja autor.

(CONSULPLAN / PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS / 
2019)



A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 surge no pós-
guerra como reação aos horrores vivenciados pelo mundo com as
experiências nazifascistas. Dentre as seguintes alternativas, assinale a
que NÃO representa uma garantia prevista nesse importante

instrumento

A. Direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este
regressar.

B. Direito à prestação jurisdicional efetiva para defesa contra atos que
violem direitos fundamentais.

(ADAPTADA - INSTITUTO AOCP / 
PC-PA / 2021)

C. Direito de acesso à Corte Interamericana de Direitos Humanos em
duplo grau de jurisdição no caso de ações propostas diretamente no
Supremo Tribunal Federal.
D. Direito de procurar e de gozar asilo em outros países.

(ADAPTADA - INSTITUTO AOCP / 
PC-PA / 2021)



A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu
preâmbulo, de forma expressa,

A. conclama todos os povos e nações a pactuar, por tratados e
convenções, compromissos de observância da Declaração.
B. propõe, para evitar que se repitam, o repúdio público e a
sanção aos atos bárbaros que ultrajaram a consciência da
humanidade.

(ADAPTADA - FCC / DPE-RN / 2021)

C. proclama a Declaração como ideal comum a ser conquistado pelos
diferentes povos em suas lutas históricas presentes e futuras.
D. destaca ser essencial promover o desenvolvimento de relações
amistosas entre as nações e que os direitos humanos sejam protegidos
pelo império da lei.

(ADAPTADA - FCC / DPE-RN / 2021)



Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada
pela Resolução nº 217ª (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas,
de 10 de dezembro de 1948, assinale a alternativa CORRETA.

A. Todos têm direito a salário diferente por trabalho igual, devido a
condições peculiares do indivíduo (Art. 23º §2)
B. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se culpado até
que se prove o contrário (Art. 11º §1)

(ADAPTADA - IBADE / IAPEN / 2021)

C. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua
propriedade, exceto por conflitos civis (Art. 17º §2)
D. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou
exilado (Art. 9º)

(ADAPTADA - IBADE / IAPEN / 2021)



Os direitos e garantias reconhecidos na DUDH abrangem: 

• Vida, liberdade e segurança pessoal 
• Proibição de escravidão e servidão 
• Proibição de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante 
• Reconhecimento como pessoa 
• Igualdade 
• Recursos judiciais 
• Proibição de prisão arbitrária 
• Justa e pública audiência perante um tribunal independente e 
imparcial

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

• Presunção de inocência 
• Vida privada 
• Liberdade de locomoção 
• Direito de asilo, que não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crime de direito comum 
• Direito a ter uma nacionalidade 
• Contrair matrimônio e fundar uma família 
• Propriedade 
• Liberdade de pensamento, consciência e religião 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos



• Liberdade de opinião e de expressão Liberdade de reunião e 
associação pacífica 
• Fazer parte do governo do país 
• Acesso ao serviço público do país 
• Segurança social 
• Trabalho 
• Repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho 
e a férias remuneradas periódicas

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

• Padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis 
• Instrução (educação) 
• Participar livremente da vida cultural 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos
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