


 
Após sair da prova, confira o nosso  
Gabarito Extraoficial. 

APRESENTAÇÃO  

Olá, futuro(a) aprovado(a) no concurso do TJ RJ! 

Amanhã é um dia decisivo. É o dia da tão esperada prova do concurso do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 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 RJ. Serão quase 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 RJ seguirá a seguinte programação: 

 

Está preparado(a)? Então vamos começar! 



1

Ética no Serviço Público

Prof. Thállius Moraes
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ÉTICA MORAL
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1) (CESPE / 2020) De acordo com a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), acordo de
leniência celebrado na esfera administrativa entre a administração pública e pessoa
jurídica de direito privado, em razão da identificação de conduta ilícita prevista na
referida norma,
A) não tem o condão de eximir a pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado na esfera cível.
B) é legítimo somente se houver comprovação de conduta culposa da pessoa jurídica
envolvida em ato de corrupção contra a administração pública.
C) é nulo de pleno direito, porque somente pode ser feito em sede de processo
judicial.
D) isenta integralmente a multa aplicável pela conduta que for objeto do acordo e
deve obrigatoriamente ser mantido em sigilo até o término de seu cumprimento
integral.
E) suspende o prazo prescricional para responsabilização dos atos ilícitos previstos na
Lei Anticorrupção, desde que seja ratificado pelo Ministério Público.

2) (CESPE / 2020) Considerando o disposto na Lei n.º 12.846/2013, assinale a opção
correta.
A) As regras da referida lei são inaplicáveis às fundações privadas.
B) A responsabilização das pessoas jurídicas é subjetiva.
C) Na hipótese de fusão, a sucessora poderá ser responsabilizada por ressarcir valores
superiores ao montante total do patrimônio transferido.
D) O limite para a sanção de multa será de 40% do faturamento líquido do ano
anterior à instauração do processo administrativo sancionador.
E) Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos
na medida da sua culpabilidade.
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3) (CESPE / 2020) No que se refere ao acordo de leniência previsto na Lei n.º
12.846/2013, assinale a opção correta.
A) A proposta de acordo de leniência suspende o prazo prescricional dos atos ilícitos
previstos na referida lei.
B) O termo final para a prática dos atos infracionais pela pessoa jurídica é a
celebração do acordo de leniência.
C) A celebração do acordo de leniência isenta a pessoa jurídica da sanção de multa.
D) O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado.
E) A celebração dos acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal é de
competência exclusiva do Ministério Público Federal.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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Língua Portuguesa

Profª. Adriana Figueiredo

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
3.1 Emprego das letras.
3.2 Emprego da acentuação gráfica.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e
outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Emprego dos sinais de pontuação.
5.4 Concordância verbal e nominal.
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.6 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescritura de frases e parágrafos do texto.
6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Emprego/correlação de tempos e 
modos verbais
Profª. Adriana Figueiredo

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o outro, parecia que a peste
se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”, a locução “tinha instalado” fosse substituída por

A) instalara.

B) instalava.

C) instalou.
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01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o outro, parecia que a peste
se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”, a locução “tinha instalado” fosse substituída por

A) instalara.

B) instalava.

C) instalou.

#ANOTAAÍ
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02. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário - Analista de Sistemas

A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos originais do texto.

Certo
Errado

02. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário - Analista de Sistemas

A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos originais do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

03. CESPE - 2020 - MPE-CE - Analista Ministerial - Administração

A substituição da forma verbal “seja” (l.3) por é manteria a coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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03. CESPE - 2020 - MPE-CE - Analista Ministerial - Administração

A substituição da forma verbal “seja” (l.3) por é manteria a coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário I

PRIMERO PARÁGRAFO: O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020.
Sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, era esperado que a pandemia acentuaria ainda mais
as desigualdades sociais no país e causaria danos irremediáveis.

No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais “acentuaria” e “causaria” por
acentuasse e causasse, respectivamente, manteria a coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário I

PRIMERO PARÁGRAFO: O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020.
Sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, era esperado que a pandemia acentuaria ainda mais
as desigualdades sociais no país e causaria danos irremediáveis.

No segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais “acentuaria” e “causaria” por
acentuasse e causasse, respectivamente, manteria a coerência e a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

Emprego de elementos de 
referenciação, substituição e 
repetição, de conectores e outros 
elementos de sequenciação 
textual
Profª. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

QUARTO PAÁRGARAFO: O que as pesquisas mais recentes nos apontam é que, ao menos em 2020, aquela
“quarta onda” de transtornos mentais que era prevista pelos especialistas não aconteceu na prática graças à
resiliência do ser humano e a despeito de uma piora na qualidade de vida e de um esperado aumento de
sentimentos como tristeza, frustração, raiva e nervosismo.

A expressão “a despeito de” (quarto parágrafo) poderia ser substituída no texto 1A2-II, mantendo-se seu
sentido e sua correção gramatical, por

A) apesar.

B) embora.

C) apesar de.
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04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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sentimentos como tristeza, frustração, raiva e nervosismo.
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C) apesar de.

#ANOTAAÍ
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05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa Agropecuária – Médico Veterinário

“Apesar de ser uma corrente recente na Espanha, a tendência de reduzir o consumo de produtos de origem
animal — ou até mesmo de abandoná-lo — se mostra como uma realidade em alta no país.”

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto 1A1-I, a expressão “Apesar de ser” (R.1) poderia
ser substituída por

A) Por ser.

B) Embora seja.

C) Ainda que fosse.

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa Agropecuária – Médico Veterinário

“Apesar de ser uma corrente recente na Espanha, a tendência de reduzir o consumo de produtos de origem
animal — ou até mesmo de abandoná-lo — se mostra como uma realidade em alta no país.”

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto 1A1-I, a expressão “Apesar de ser” (R.1) poderia
ser substituída por

A) Por ser.

B) Embora seja.

C) Ainda que fosse.
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#ANOTAAÍ

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam preservados caso a locução Apesar de,
empregada no trecho “Apesar desses desincentivos aparentes” (primeiro parágrafo), fosse substituída por

A) Embora.

B) Ainda que.

C) Não obstante.
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06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

O sentido e a correção gramatical do texto CB1A1-I seriam preservados caso a locução Apesar de,
empregada no trecho “Apesar desses desincentivos aparentes” (primeiro parágrafo), fosse substituída por

A) Embora.

B) Ainda que.

C) Não obstante.

#ANOTAAÍ
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07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em que nos torna mais
compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante” (primeiro período do último parágrafo
do texto 1A2-I), a expressão “na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à proporção que.

B) à medida que.

C) uma vez que.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em que nos torna mais
compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante” (primeiro período do último parágrafo
do texto 1A2-I), a expressão “na medida em que” poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção
gramatical e para os sentidos originais do texto, por

A) à proporção que.

B) à medida que.

C) uma vez que.
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#ANOTAAÍ

08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

1º PARÁGRAFO: Não sei quando começou a necessidade de fazer listas, mas posso imaginar nosso
antepassado mais remoto riscando na parede da caverna, à luz de uma tocha, signos que indicavam quanto
de alimento havia sido estocado para o inverno que se aproximava ou, como somos competitivos, a relação
entre nomes de integrantes da tribo e o número de caças abatidas por cada um deles.

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a conjunção “como” expressa o
mesmo que

A) conforme.

B) tanto quanto.

C) porque.
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08. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

1º PARÁGRAFO: Não sei quando começou a necessidade de fazer listas, mas posso imaginar nosso
antepassado mais remoto riscando na parede da caverna, à luz de uma tocha, signos que indicavam quanto
de alimento havia sido estocado para o inverno que se aproximava ou, como somos competitivos, a relação
entre nomes de integrantes da tribo e o número de caças abatidas por cada um deles.

No trecho “como somos competitivos” (primeiro parágrafo do texto 1A1-I), a conjunção “como” expressa o
mesmo que

A) conforme.

B) tanto quanto.

C) porque.

#ANOTAAÍ
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09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

SEGUNDO PARÁGRAFO: fácil rir de despesas tão grosseiramente excêntricas, cuja aparente falta de
propósito utilitário dá a impressão de que, por comparação, pelo menos parte de nosso próprio consumo
tem um caráter racional. Como os objetos adquiridos por esses pescadores parecem não ter função em seu
meio, não conseguimos entender por que eles deveriam desejá-los. [...]

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção “Como” introduz um segmento
com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.

09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

SEGUNDO PARÁGRAFO: fácil rir de despesas tão grosseiramente excêntricas, cuja aparente falta de
propósito utilitário dá a impressão de que, por comparação, pelo menos parte de nosso próprio consumo
tem um caráter racional. Como os objetos adquiridos por esses pescadores parecem não ter função em seu
meio, não conseguimos entender por que eles deveriam desejá-los. [...]

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção “Como” introduz um segmento
com sentido

A) causal.

B) comparativo.

C) conformativo.
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#ANOTAAÍ

COESÃO E COERÊNCIA
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10. CESPE - 2020 - MPE-CE - Analista Ministerial - Administração

A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso fosse inserida a expressão por isso,
isolada por vírgulas, entre as palavras “e” e “não”, na linha 13 — e, por isso, não.

Certo
Errado

10. CESPE - 2020 - MPE-CE - Analista Ministerial - Administração

A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso fosse inserida a expressão por isso,
isolada por vírgulas, entre as palavras “e” e “não”, na linha 13 — e, por isso, não.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Texto CG2A1-II

A atenção é uma vantagem evolutiva e tanto, pois permite que o animal concentre sua capacidade cognitiva
(um recurso finito e sempre escasso) em determinada coisa e, a partir daí, tente entendê-la — podendo
antecipar-se, ou reagir melhor, a ela. Preste atenção a seus predadores, ou a suas presas, e você terá mais
chance de comer e não ser comido. Atenção é útil para todo animal. Tanto é assim que ela emana do sistema
límbico: a parte mais interna e antiga do cérebro, que o Homo sapiens compartilha com diversas espécies. A
mente humana tem um desejo insaciável de encontrar coisas novas e interessantes, e dedicar atenção a elas.

A Internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas nas quais prestar atenção. Nela, o conteúdo e os
serviços costumam ser gratuitos, pois seus criadores ganham dinheiro publicando anúncios, que também
atrairão nossa atenção (e somente a partir daí, quem sabe, poderão nos induzir a comprar ou consumir algum
produto). Percebeu? A principal mercadoria do Google não é o buscador, os mapas ou o Gmail. É a sua atenção,
que ele coleta e revende. A atenção é a maior riqueza das empresas de Internet. Fez fortunas, criou gigantes,
mudou o mundo. Por isso há tanta gente lutando por ela: a loja do sistema Android tem 2,1 milhões de
aplicativos; a do sistema utilizado pelo iPhone, 1,8 milhão.

Superinteressante. Edição do Kindle, out./ 2019, p. 28 (com adaptações). 
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11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Seria preservada a coerência do texto CG2A1-II caso o segundo parágrafo fosse iniciado por

A) E a Internet.

B) Portanto, a Internet.

C) É por isso que a Internet.

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Seria preservada a coerência do texto CG2A1-II caso o segundo parágrafo fosse iniciado por

A) E a Internet.

B) Portanto, a Internet.

C) É por isso que a Internet.
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#ANOTAAÍ

PRONOMES RELATIVOS
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12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser
corretamente substituída por

A) à que.

B) que.

C) ao qual.

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser
corretamente substituída por

A) à que.

B) que.

C) ao qual.
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#ANOTAAÍ

13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

PRIMEIRO PERÍODO: A revista The Lancet publicou no dia 14 de julho de 2020 um artigo em que apresenta
novas projeções para a população mundial e para os diversos países.

Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto 1A2-I, a expressão “em que”, no primeiro período
do texto, poderia ser substituída por

A) que.

B) onde.

C) na qual.
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13. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

PRIMEIRO PERÍODO: A revista The Lancet publicou no dia 14 de julho de 2020 um artigo em que apresenta
novas projeções para a população mundial e para os diversos países.

Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto 1A2-I, a expressão “em que”, no primeiro período
do texto, poderia ser substituída por

A) que.

B) onde.

C) na qual.

#ANOTAAÍ
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Emprego dos sinais de pontuação
Profª. Adriana Figueiredo

VÍRGULA
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14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso fosse inserida uma vírgula após “dados”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso fosse inserida uma vírgula após “dados”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

2º PARÁGRAFO: Com a utilização do sistema B2C, sistema de comércio eletrônico, várias vantagens podem
ser apresentadas, como a facilidade de estabelecer compras online 24 horas por dia, sete dias da semana.
Verifica-se, ainda, a otimização dos fatores da atividade empresarial, como quadro pessoal, loja física e
mobilidade urbana, a diminuição de tempo gasto com as operações e a sustentabilidade com a teoria de
utilização racional de papéis (em inglês, less paper).

A supressão da vírgula empregada logo após o termo “apresentadas” (primeiro período do segundo
parágrafo) manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

2º PARÁGRAFO: Com a utilização do sistema B2C, sistema de comércio eletrônico, várias vantagens podem
ser apresentadas, como a facilidade de estabelecer compras online 24 horas por dia, sete dias da semana.
Verifica-se, ainda, a otimização dos fatores da atividade empresarial, como quadro pessoal, loja física e
mobilidade urbana, a diminuição de tempo gasto com as operações e a sustentabilidade com a teoria de
utilização racional de papéis (em inglês, less paper).

A supressão da vírgula empregada logo após o termo “apresentadas” (primeiro período do segundo
parágrafo) manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso fossem inseridas uma vírgula logo após “organizações” e uma vírgula logo após “isso”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso fossem inseridas uma vírgula logo após “organizações” e uma vírgula logo após “isso”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

3ª PARÁGRAFO: Este guia é direcionado aos pequenos empresários, aos varejistas e a todo tipo de
comerciante que vise ampliar suas atividades pelo uso de novas tecnologias. Os produtos englobados por
este guia resumem-se em mercadorias, software, hardware e serviço. Os consumidores protegidos pela 
norma conceituam-se como membro individual do público geral, que compra ou usa produtos para fins
pessoais ou finalidades domésticas.

Caso o trecho “protegidos pela norma” (último período do terceiro parágrafo) fosse isolado por vírgulas, a
correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

3ª PARÁGRAFO: Este guia é direcionado aos pequenos empresários, aos varejistas e a todo tipo de
comerciante que vise ampliar suas atividades pelo uso de novas tecnologias. Os produtos englobados por
este guia resumem-se em mercadorias, software, hardware e serviço. Os consumidores protegidos pela 
norma conceituam-se como membro individual do público geral, que compra ou usa produtos para fins
pessoais ou finalidades domésticas.

Caso o trecho “protegidos pela norma” (último período do terceiro parágrafo) fosse isolado por vírgulas, a
correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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18. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação -
Segurança da Informação e Proteção de Dados

A vírgula empregada logo após o trecho “Num tempo ainda anterior à minha infância”, no primeiro
parágrafo do texto, poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

18. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação -
Segurança da Informação e Proteção de Dados

A vírgula empregada logo após o trecho “Num tempo ainda anterior à minha infância”, no primeiro
parágrafo do texto, poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa Agropecuária – Médico Veterinário

Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do trecho “Somando-se todos os graus, 7,8% da
população com mais de 18 anos (mais de 3,6 milhões de pessoas) são classificados na categoria dos veggies,
os promotores de um mercado que, estima-se, movimentará 4,4 bilhões de euros no mundo em 2020” (l. 17
a 21), do texto 1A1-I, caso fosse realizada a supressão da vírgula empregada logo após “graus”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa Agropecuária – Médico Veterinário

Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do trecho “Somando-se todos os graus, 7,8% da
população com mais de 18 anos (mais de 3,6 milhões de pessoas) são classificados na categoria dos veggies,
os promotores de um mercado que, estima-se, movimentará 4,4 bilhões de euros no mundo em 2020” (l. 17
a 21), do texto 1A1-I, caso fosse realizada a supressão da vírgula empregada logo após “graus”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso a vírgula empregada logo após “competitiva” fosse suprimida.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

O domínio dos dados é fundamental para obter uma vantagem competitiva, e as organizações que não
tomam medidas concretas para conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do texto CB1A1-II seriam
mantidos caso a vírgula empregada logo após “competitiva” fosse suprimida.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I
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#ANOTAAÍ

Reescritura de frases e parágrafos 
do texto

Profª. Adriana Figueiredo
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21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto
CG2A1-I: “pessoas que não conseguem arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para
viver, mas que, mesmo assim, não estão dispostas a abrir mão dos benefícios de viver na cidade” (último
período do primeiro parágrafo). Assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente
correta, preserva os sentidos originais do texto.

A) pessoas que não conseguem arcar com os custos do transporte nem de um espaço amplo para viver, mas
que, apesar disso, não estão dispostas a desistir dos benefícios de viver na cidade

B) pessoas que não tem condições de arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para viver,
mas que, mesmo assim, não tem disposição pra dispensar os benefícios de viver na cidade

C) pessoas que não dão conta de arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para viver, nem
tão pouco estão dispostas à abrir mão dos benefícios de viver na cidade

21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Técnico Ministerial

Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto
CG2A1-I: “pessoas que não conseguem arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para
viver, mas que, mesmo assim, não estão dispostas a abrir mão dos benefícios de viver na cidade” (último
período do primeiro parágrafo). Assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente
correta, preserva os sentidos originais do texto.

A) pessoas que não conseguem arcar com os custos do transporte nem de um espaço amplo para viver, mas
que, apesar disso, não estão dispostas a desistir dos benefícios de viver na cidade

B) pessoas que não tem condições de arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para viver,
mas que, mesmo assim, não tem disposição pra dispensar os benefícios de viver na cidade

C) pessoas que não dão conta de arcar com os custos do transporte ou de um espaço amplo para viver, nem
tão pouco estão dispostas à abrir mão dos benefícios de viver na cidade
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#ANOTAAÍ

22. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto
CB1A1-II: “A peste, que, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter reforçado a
igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos, tornava, ao contrário, mais acentuado
no coração dos homens o sentimento da injustiça”. Assinale a opção que apresenta a proposta que mantém
a correção gramatical e a coerência do texto.

A) Ao contrário, o sentimento de injustiça tornava-se mais acentuado com a peste no coração dos homens, a
qual deveria, pela imparcialidade com que exercia seu ministério, ter reforçado a igualdade entre os nossos
concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos.

B) O sentimento de injustiça no coração dos homens tornava-se mais acentuado com a peste, que deveria,
ao contrário — pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério —, ter reforçado a igualdade entre
os nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos.
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22. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto
CB1A1-II: “A peste, que, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter reforçado a
igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos, tornava, ao contrário, mais acentuado
no coração dos homens o sentimento da injustiça”. Assinale a opção que apresenta a proposta que mantém
a correção gramatical e a coerência do texto.

A) Ao contrário, o sentimento de injustiça tornava-se mais acentuado com a peste no coração dos homens, a
qual deveria, pela imparcialidade com que exercia seu ministério, ter reforçado a igualdade entre os nossos
concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos.

B) O sentimento de injustiça no coração dos homens tornava-se mais acentuado com a peste, que deveria,
ao contrário — pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério —, ter reforçado a igualdade entre
os nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos.

#ANOTAAÍ
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Compreensão e interpretação de 
textos de gêneros variados

Profª. Adriana Figueiredo

ARGUMENTAÇÃO
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23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal

Texto 2A1-II

Cresce rapidamente, em quase todos os países, o número de pessoas na prisão ou que esperam prováveis
sentenças de prisão. Em quase toda parte, a rede de prisões está se ampliando intensamente. Os gastos
orçamentários do Estado com as forças da lei e da ordem, principalmente os efetivos policiais e os serviços
penitenciários, crescem em todo o planeta. Mais importante, a proporção da população em conflito direto
com a lei e sujeita à prisão cresce em ritmo que indica uma mudança mais que meramente quantitativa e
sugere uma “significação muito ampliada da solução institucional como componente da política criminal” —
e assinala, além disso, que muitos governos alimentam a pressuposição, que goza de amplo apoio na opinião
pública, de que “há uma crescente necessidade de disciplinar importantes grupos e segmentos
populacionais”.

A proporção da população que cumpre sentenças de prisão é distinta em cada país, refletindo idiossincrasias
de tradições culturais e histórias de pensamento e de práticas penais, mas o rápido crescimento parece ser 
um fenômeno universal em toda a ponta “mais desenvolvida” do mundo.

Zygmunt Bauman. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro, Zahar, 1999, p. 122-123 (com 
adaptações). 

Na argumentação desenvolvida no texto, a informação presente em “Cresce rapidamente em quase todos
os países o número de pessoas na prisão” (primeiro período do texto) coaduna-se com a informação
presente em “o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta ‘mais desenvolvida’
do mundo” (final do último parágrafo do texto).

Certo
Errado

23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal
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23. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal - Escrivão de Polícia Federal

Na argumentação desenvolvida no texto, a informação presente em “Cresce rapidamente em quase todos
os países o número de pessoas na prisão” (primeiro período do texto) coaduna-se com a informação
presente em “o rápido crescimento parece ser um fenômeno universal em toda a ponta ‘mais desenvolvida’
do mundo” (final do último parágrafo do texto).

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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24. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

1º, 2º e 3º PARÁGRAFOS

Texto 1A2-I

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou
dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura.

A literatura aparece como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e
não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma
espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e
quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a
literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal,
que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito.

24. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

4º e 5º PARÁGRAFOS

A literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio
psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é
fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Humanização é
o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão,
a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o
cultivo do humor.

A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em que nos torna mais compreensivos e
abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. A literatura corresponde a uma necessidade universal que
deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e
à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. A fruição da arte e da
literatura, em todas modalidades e em todos os níveis, é um direito inalienável.

Antonio Candido. O direito à literatura. In: Vários escritos.
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24. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

O autor do texto 1A2-I defende que

A) o equilíbrio social depende necessariamente da literatura.

B) a literatura é crucial para que todos os traços essenciais de humanização se manifestem.

C) o contato com a literatura humaniza as pessoas.

24. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas por Telefone

O autor do texto 1A2-I defende que

A) o equilíbrio social depende necessariamente da literatura.

B) a literatura é crucial para que todos os traços essenciais de humanização se manifestem.

C) o contato com a literatura humaniza as pessoas.



50

#ANOTAAÍ

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação
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25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

A argumentação central do texto CB1A1-I é articulada a partir da dicotomia

A) vida e morte.

B) individual e coletivo.

C) fraco e forte.

25. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor Fiscal de Tributos
Municipais - Tecnologia da Informação

A argumentação central do texto CB1A1-I é articulada a partir da dicotomia

A) vida e morte.

B) individual e coletivo.

C) fraco e forte.
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#ANOTAAÍ

SEMÂNTICA



53

26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

1º PARÁGRAFO: A rapidez da difusão do comércio eletrônico tem trazido novas oportunidades para o
pequeno negócio, o varejo e as micro e pequenas empresas (MPE), que se veem na contingência de mudança
na gestão do comércio, visando um aumento de lucratividade e novas oportunidades, com uma fatia maior
do comércio eletrônico.

No primeiro parágrafo do texto CB2A1-I, o vocábulo “contingência” está empregado com o sentido de

A) circunstância.

B) iminência.

C) urgência.

26. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Assistente I

1º PARÁGRAFO: A rapidez da difusão do comércio eletrônico tem trazido novas oportunidades para o
pequeno negócio, o varejo e as micro e pequenas empresas (MPE), que se veem na contingência de mudança
na gestão do comércio, visando um aumento de lucratividade e novas oportunidades, com uma fatia maior
do comércio eletrônico.

No primeiro parágrafo do texto CB2A1-I, o vocábulo “contingência” está empregado com o sentido de

A) circunstância.

B) iminência.

C) urgência.
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#ANOTAAÍ

27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

2º PARÁGRAFO: Essa história se repete também no produto interno bruto (PIB), a soma de todas as riquezas
geradas no país. Em 2020, a agropecuária foi o único setor com resultado positivo, o que contribuiu para que
os efeitos adversos da pandemia sobre a atividade não fossem ainda maiores. O PIB do setor avançou 2%
sobre o ano anterior, enquanto o da indústria recuou 3,5% e o dos serviços, 4,5%.

No segundo período do último parágrafo do texto CB1A1-I, o vocábulo “adversos” está empregado com o
mesmo sentido de

A) inusitados.

B) inesperados.

C) prejudiciais.
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27. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

2º PARÁGRAFO: Essa história se repete também no produto interno bruto (PIB), a soma de todas as riquezas
geradas no país. Em 2020, a agropecuária foi o único setor com resultado positivo, o que contribuiu para que
os efeitos adversos da pandemia sobre a atividade não fossem ainda maiores. O PIB do setor avançou 2%
sobre o ano anterior, enquanto o da indústria recuou 3,5% e o dos serviços, 4,5%.

No segundo período do último parágrafo do texto CB1A1-I, o vocábulo “adversos” está empregado com o
mesmo sentido de

A) inusitados.

B) inesperados.

C) prejudiciais.

#ANOTAAÍ
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Emprego de elementos de 
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repetição, de conectores e outros 
elementos de sequenciação 
textual
Profª. Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃO
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28. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores do Sri Lanka que
prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo
“que”, em sua primeira ocorrência, faz referência a

A) “Jock Stirratt”.

B) “gráfico”.

C) “usos”.

28. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No trecho “Jock Stirratt descreveu em um gráfico os usos a que alguns pescadores do Sri Lanka que
prosperaram nos últimos anos submetiam sua riqueza recém-adquirida”, do texto CB1A1-I, o vocábulo
“que”, em sua primeira ocorrência, faz referência a

A) “Jock Stirratt”.

B) “gráfico”.

C) “usos”.
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#ANOTAAÍ

29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Mas, contrariando todas as expectativas, os primeiros 12 meses pandêmicos não resultaram em mais
diagnósticos dessas doenças: estudos publicados em março de 2021 indicam que os números de indivíduos
acometidos tiveram até uma ligeira subida no início da crise, mas depois eles se mantiveram estáveis dali em
diante.

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “estudos publicados em março de 2021”.

B) “números de indivíduos acometidos”.

C) “indivíduos acometidos”.
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29. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Mas, contrariando todas as expectativas, os primeiros 12 meses pandêmicos não resultaram em mais
diagnósticos dessas doenças: estudos publicados em março de 2021 indicam que os números de indivíduos
acometidos tiveram até uma ligeira subida no início da crise, mas depois eles se mantiveram estáveis dali em
diante.

No segundo parágrafo do texto 1A2-II, o pronome “eles” faz referência a

A) “estudos publicados em março de 2021”.

B) “números de indivíduos acometidos”.

C) “indivíduos acometidos”.

#ANOTAAÍ
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30. CESPE - 2020 - MPE-CE - Técnico Ministerial

A expressão “sua relevância” (l.8) refere-se a “rituais” (l.5).

Certo
Errado

30. CESPE - 2020 - MPE-CE - Técnico Ministerial

A expressão “sua relevância” (l.8) refere-se a “rituais” (l.5).

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

31. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal

O pronome “Isso” (l.5) remete a toda a ideia expressa no período anterior.

Certo
Errado
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31. CESPE - 2019 - Prefeitura de Boa Vista - RR - Procurador Municipal

O pronome “Isso” (l.5) remete a toda a ideia expressa no período anterior.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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32. CESPE - 2018 - FUB - Conhecimentos Básicos

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata e restrita, o termo “sociedade”.

Certo
Errado

32. CESPE - 2018 - FUB - Conhecimentos Básicos

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata e restrita, o termo “sociedade”.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

33. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE - Arquiteto

No texto CG1A2-I, o termo ‘isso’, em ‘A plasticidade do cérebro torna isso possível’ (l.17), refere-se

A) à capacidade de sermos cada vez mais empáticos com a prática.

B) à necessidade de se entender o que se passa dentro da própria cabeça.

C) ao treinamento físico realizado em academias.
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33. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE - Arquiteto

No texto CG1A2-I, o termo ‘isso’, em ‘A plasticidade do cérebro torna isso possível’ (l.17), refere-se

A) à capacidade de sermos cada vez mais empáticos com a prática.

B) à necessidade de se entender o que se passa dentro da própria cabeça.

C) ao treinamento físico realizado em academias.

#ANOTAAÍ
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 princípio geral do direito processual (superprincípío);

 necessidade de o processo observar todas as regras processuais vigentes;

 dimensões:

 substantiva razoabilidade e proporcionalidade;

 formal lei.

#01 - princípio do devido processo legal

 não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.

 dimensões:

 formal direito de participar do processo (ser ouvido).

 material poder de influenciar na decisão (ampla defesa).

#02 - princípio do contraditório e da ampla 
defesa
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 contraditório diferido:

 tutela de urgência (antecipada ou cautelar); e

 tutela de evidência:

a) prova documental + precedente ou súmula vinculantes

b) pedido reipersecutório + prova documental

c) procedimento de ação monitória.

#02 - princípio do contraditório e da ampla 
defesa

 vedação à criação de tribunais de exceção; e

 impossibilidade de ser julgado a não ser pela autoridade competente.

#03 - princípio do juiz natural

 o processo começa por iniciativa da parte; e

 se desenvolve por impulso oficial.

#04 - princípio da inércia da jurisdição
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 direito material e direito de ação são distintos, mas o exercício deste
requerer a demonstração de algumas condições (interesse e
legitimidade).

 lastro de plausibilidade para a demanda ajuizada.

 direito de peticionar é incondicionado, mas o direito a obter um
pronunciamento de mérito fica condicionado ao preenchimento das
condições da ação.

#05 – teoria eclética do direito de ação

 fixar momentos para a verificação das condições da ação, assim:

 se analisadas em cognição sumária (com o ajuizamento da ação), caso
ausentes implicará em sentença terminativa (carência da ação).

 se analisadas em cognição aprofundada (na sentença), caso ausentes
resultará em sentença definitiva (rejeição do pedido).

* STJ

#06 – teoria da asserção
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 ações de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis

 regra: foro do domicílio do réu

 especificidades:

 mais de um domicílio - qualquer um deles;

 domicílio incerto ou desconhecido - onde for encontrado ou
domicílio do autor;

 não tiver domicílio ou residência no Brasil - domicílio do autor;

 2 réus com domicílios diferentes - qualquer deles, à escolha do
autor.

#07 – competência

 ações fundadas em direito real sobre imóveis

 regra: foro da situação da coisa (direito de propriedade, de vizinhança,
de servidão, de divisão e demarcação de terras e de nunciação de
obra nova)

 competência relativa (exceção) - domicílio do réu ou foro de eleição.

#07 – competência
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 instrumento escrito;

 referência expressa a determinado negócio jurídico específico;

 transmite aos herdeiros e sucessores das partes contratantes;

 se abusiva...

 poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo magistrado (até a citação);

 após, cabe à parte alegar a abusividade na contestação, sob pena de
preclusão.

#08 – foro de eleição

 capacidade de ser parte:

 PF: nascimento com vida;

 PJ: regular constituição.

 capacidade de ir a juízo:

 PF: plena capacidade civil;

 PJ: regular constituição.

 capacidade postulatória

#09 – capacidades

 representação;

 assistência; e

 curadoria:

o sem representante ou
assistente;

o colidência de interesses;

o réu revel (sem adv.) citado
fictamente ou preso.
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 ato atentatório à dignidade da justiça

 dano ao Poder Judiciário.

 multa de até 20% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários
mínimos, caso seja irrisório/inestimável o valor da causa.

 hipóteses: a) não cumprir decisões jurisdicionais; b) criar embaraços à
efetivação do processo; e c) inovação ilegal no estado de fato de bem
litigiosos.

 revertido para o fundo de modernização do Poder Judiciário

#10 – deveres das partes e procuradores

 primeira vez que tiver oportunidade de se manifestar nos autos;

 pressupõe-se a insuficiência alegada pela pessoa natural;

 a parte contrária pode impugnar e o juiz decidirá a respeito de acordo
com elementos constantes dos autos;

 trata-se de benefício de caráter pessoal (não extensível ao litisconsorte
ou sucessor);

 a assistência do beneficiário por advogado não impede a concessão do
benefício;

 cabe agravo de instrumento, exceto se concessiva a decisão.

#11 – gratuidade de justiça
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 assistência: interesse jurídico:

 simples; ou

 litisconsorcial.

 denunciação da lide: regresso;

 chamamento ao processo: responsabilidade;

 incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

 amicus curiae.

#12 – intervenção de terceiros

 disposição sobre regras procedimentais ou sobre situações jurídicas
processuais;

 direitos que admitam autocomposição;

 antes ou durante o processo;

 juízo afastará NJP:

 com defeitos (ex. coação);

 cláusula abusiva;

 estipulado com vulnerável.

#13 – negócio jurídico processual
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 atos processuais são públicos, exceto

 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.

#14 – princípio da publicidade

acesso restrito às partes e aos advogados;

3ª que demonstrem interesse jurídico acessam o dispositivo.

 1ª instância:

 sentença;

 decisão interlocutória; e

 despachos.

 tribunais:

 acórdãos;

 decisões monocráticas; e

 despachos.

≠ ato ordinatório

#15 – atos do juiz
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 regra: 6h às 20h, em dias úteis.

 prorrogação: prejudicar a diligência ou resultar em grave dano;

 citações, intimações, penhoras e atos relativos a tutelas de urgência
podem ser realizadas fora do horário e, inclusive, em dias não úteis
(sem autorização);

 prática eletrônica de atos é ininterrupta;

 deve-se observar leis de organização judiciária.

#16 – tempo dos atos processuais

 foco no termo inicial (data da publicação nos autos do processo);

 ato processual prematuro é válido;

 prazo subsidiário: 5 dias;

 prazo que vincula o comparecimento: 48h;

 juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes;

 na contagem: exclui-se dia do começo e inclui-se o dia do final.

#17 – prazos
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#18 – 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).

 ação de cobrança de dívida – principal + juros + penalidades

 ação em face de ato jurídico – valor do ato ou parte controvertida

 ação de alimentos – equivalente a 12 prestações mensais

 ação de divisão/demarcação/reivindicação – valor da avaliação da parte
controvertida do imóvel.

 ação indenizatória – valor pretendido.

 ação em que há cumulação de pedido – somatório do valor pretendido.

 ação com pedidos alternativos – pedido de maior valor.

 ação com pedido subsidiário – pedido principal

#19 – valor da causa
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 fundamento: probabilidade e urgência ou apenas a alta probabilidade;

 podem ser liminares ou com notificação prévia;

 podem ser incidentais ou antecedentes (esta só para tutela de urgência);

 a tutela de urgência antecedente antecipada estabiliza-se caso não haja
recurso de AI da decisão concessória;

 ação principal na tutela antecipada antecedente: 15 dias se concedida ou
5 dias caso não concedida.

 ação principal na tutela cautelar antecedentes: 30 dias para efetivar e,
após, 30 dias para ação principal.

#20 – tutela provisória

#21 – admissibilidade da demanda

Indeferimento da petição inicial Improcedência liminar do pedido

sentença sem resolução do mérito sentença resolução do mérito

faz coisa julgada formal faz coisa julgada material

cabe apelação

admite juízo de retratação (5 dias)
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 30 dias a contar do despacho, devendo ser intimada a parte com 20 dias
de antecedência;

 obrigatório o comparecimento de partes e advogado, exceto se cancelada
por que ambas as partes declinaram da tentativa conciliatória.

#22 – audiência de conciliação e de mediação

 encerramento da fase organizatória; 

 decisão interlocutória para: 

 resolver questões processuais pendentes; 

 delimitar questões de fato; 

 delimitar questões de direito; 

 definir a distribuição do ônus da prova; 

 designar audiência de instrução e julgamento. 

 prazo de 5 dias para esclarecimentos; 

 audiência de saneamento e organização (causas complexas). 

#23 – decisão saneadora
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 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).

#24 – ônus da prova

 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.

#25 – produção antecipada de provas
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#26 – 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.

#27 – 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)
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#28 – cumprimento de sentença x execução ($)

cumprimento de sentença execução
TEJ – art. 515, CPC (sentença 

homologatória, sentença arbitral, sentença 
estrangeira homologada ou decisão 

interlocutória estrangeira após exequatur)

TEE – art. 784, CPC (CDA, contrato de 
seguro de vida, despesa condominial)

intimação na pessoa do advogado citação do executado (honorário fixado de 
plano, 10%)

15 dias para pagar 3 dias para pagar (metade dos honorários 
se houver pagamento)

15 dias para impugnação ao cumprimento 
de sentença

15 dias para embargos à execução

#28 – cumprimento de sentença x execução ($)

cumprimento de sentença execução

não pagamento: 10% de multa, 10% de 
honorários e penhora não pagamento: penhora

intimação na pessoa do advogado citação do executado

não admite parcelamento admite parcelamento (30% + 6X)

impugnação/embargos não tem efeito suspensivo como regra; para a obtenção é 
necessário o requerimento, garantia além de demonstração de urgência.
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 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.

#29 – teoria geral dos recursos

 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.

#30 – apelação
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#31 – AI

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.

 direito líquido e certo: direito que não gera dúvidas, que pode ser
demonstrado com os documentos constantes do processo, sem a
necessidade de instrução probatória.

 não cabimento do mandado de segurança

 ato pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo

 decisão judicial da qual caiba recurso

 decisão judicial transitada em julgado

#32 – mandado de segurança
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 legitimidade ativa:

 MS Individual: PF ou PJ (direito privado ou público);

 MS Coletivo:

 partido político com representação no Congresso Nacional,
para defesa dos interesses dos filiados ou em defesa da
finalidade partidária

 organização sindical

 entidade de classe

 associação, regulamente constituída há mais de 1 ano, para
defesa de parte ou de todos os seus membros.

#32 – mandado de segurança

 objeto

 meio-ambiente

 consumidor

 ordem urbanística

 bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;

 por infração da ordem econômica e da economia popular

 ordem urbanística

#33 – ACP
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 legitimados

 Ministério Público

 Defensoria Pública

 União, Estados, DF e Municípios

 autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia
mista

 associação constituída há, pelo menos, 1 ano e que tenha, entre suas
finalidades, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente,
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de
grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico

#33 – ACP

 não cabe para tratar de:

  tributos;

  contribuições previdenciárias;

  FGTS;

  fundos de natureza institucional.

#33 – ACP
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Boa prova
Prof. Ricardo Torques

Direito Processual Penal
Prof. Renan Araujo
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Princípio do efeito imediato da lei processual penal

Preservação dos atos processuais já realizados antes da nova lei
processual

Disposições preliminares do CPP

Instauração do IP “ex officio”

Principais características: dispensabilidade, indisponibilidade e
inquisitorialidade

Acesso do advogado aos autos do IP (SV 14)

Prazo para conclusão do IP

Inquérito Policial
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(CESPE / 2021 / DEPEN)
Julgue o item a seguir, relativos a direito processual
penal.
Para a instauração de inquérito de ação penal
privada, é imprescindível o requerimento de quem
tenha qualidade para intentá-la.

Ação penal

Prazo para oferecimento da queixa-crime ou representação (06
meses)

Representação: legitimidade, ausência de formalidade,
possibilidade de retratação

Renúncia x Perdão do ofendido

Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/TJPA)
A representação é uma condição de procedibilidade da ação
penal, e sua ausência impede o Ministério Público de
oferecer a denúncia.

(CESPE/2020/TJPA)
Opera-se a decadência da ação penal condicionada à
representação se o direito de representar não for exercido
no prazo de seis meses, a contar da data do fato criminoso.

Sujeitos do processo

Impedimento x Suspeição do Juiz

Defesa técnica: indispensabilidade

Defensor constituído x defensor nomeado

Assistente de acusação: legitimidade e habilitação
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Citações e intimações

Citação por carta: precatória e rogatória

Citação por hora certa (réu se oculta para não ser citado)

Citação por edital (não se tem o paradeiro do réu)

Consequências da não apresentação de defesa

Sentença

MP pode opinar pela absolvição (não vincula o Juiz)

Possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação do dano
em caso de condenação

Embargos de declaração: 02 dias

Emendatio libelli x Mutatio libelli
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(CESPE / 2016 / DPU)
A respeito da sentença condenatória e dos atos jurisdicionais,
julgue o próximo item.
Em se tratando de crime de ação penal pública, o Ministério
Público, ao final da instrução probatória, se convencido da
inocência do acusado, poderá pedir a sua absolvição e, nesse
caso, o juiz ficará vinculado ao pedido do parquet.

Prisão e liberdade provisória

 Prisão preventiva não pode ser decretada ex officio pelo Juiz

 Prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias

 Fiança – Concessão pelo delegado e pelo Juiz

 Valor da fiança (1 a 100 SM ou 10 a 200 SM)

 Inafiançabilidade – Não impede a concessão de liberdade
provisória sem fiança
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2019/TJAM)
Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória,
julgue o item subsecutivo.
É vedada a concessão de liberdade provisória a autor de
crime inafiançável.

Procedimento comum: Rito ordinário
 Causas de rejeição da denúncia ou queixa (não faz coisa julgada material)

 Prazo para resposta à acusação: 10 dias

 Hipóteses de absolvição sumária (faz coisa julgada material)

 Número de testemunhas (até 08 – Não engloba as referidas e as não
compromissadas)

 Interrogatório do réu – último ato da instrução

 Alegações finais em regra orais (excepcionalmente por escrito)
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/TJPA)
De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), no procedimento
comum ordinário, após o recebimento de denúncia e o oferecimento
de resposta à acusação pela defesa, o juiz absolverá sumariamente o
denunciado na hipótese de
A) haver dúvida quanto à autoria do réu ou à sua participação no
crime.
B) ficar comprovada a inimputabilidade mental do réu.
C) a denúncia ser manifestamente inepta.
D) faltar justa causa para o exercício da ação penal.
E) o fato narrado evidentemente não constituir crime.

Procedimento comum: Rito sumário
 Mesmas regras do rito ordinário, com algumas exceções principais:

 Número de testemunhas (até 05 – Engloba as referidas e as não
compromissadas)

 Alegações finais necessariamente orais

 Será utilizado para IMPO quando não for possível o julgamento no JECRIM
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Rito do Júri
 Decisões ao final da primeira fase do rito:

 Pronúncia

 Impronúncia

 Absolvição sumária

 Desclassificação

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE/2020/TJPA)
Nos casos de sentença de impronúncia ou de absolvição sumária em
procedimento do tribunal do júri,
A) é cabível o recurso de apelação.
B) é cabível o recurso em sentido estrito.
C) são cabíveis o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito,
respectivamente.
D) são cabíveis o recurso em sentido estrito e o recurso de apelação,
respectivamente.
E) são cabíveis o recurso de agravo e o recurso de apelação,
respectivamente.
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Rito do Júri
 Número máximo de testemunhas – 08 na primeira fase e 05 em plenário

do Júri

 Composição do Júri: 01 Juiz togado (presidente) + 25 jurados (desses, 07
serão sorteados em cada sessão para formar o Conselho de sentença)

 Leitura de documento ou exibição de objeto em plenário – Juntada com
pelo menos 03 dias úteis de antecedência

 Uso de algemas, silêncio acusado e decisão de pronúncia – não podem
ser usados como argumento de autoridade para prejudicar o réu

Rito dos crimes funcionais
 Notificação para resposta preliminar em 15 dias

 Súmula 330 do STJ – Desnecessária a notificação para resposta
preliminar se a denúncia está instruída com inquérito policial.

 Recebendo o Juiz a denúncia, procederá à CITAÇÃO do réu, para
resposta à acusação, em 10 dias

 Não se aplica o rito se o servidor já deixou o cargo

 Não se aplica o rito a quem tenha foro privilegiado
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

(CESPE / 2018 / STJ)
Julgue o item a seguir, acerca de processos relativos a crimes
praticados por servidores públicos.
Se a denúncia contra servidor público a respeito da prática de
crime contra a administração pública em geral vier
acompanhada do respectivo inquérito policial, será
desnecessária a resposta preliminar prevista no procedimento
especial para crimes dessa natureza.

Habeas Corpus
 Pode ser impetrado por qualquer pessoa, bem como pelo MP

 Pessoa Jurídica pode impetrar o HC, mas não pode ser paciente

 Juízes e Tribunais podem conceder de ofício a ordem de HC

 Incabível HC em se tratando de processo no qual não é possível aplicação
de pena privativa de liberdade (súmulas 693 e 695 do STF)
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Juizados especiais criminais

 Cabível para as infrações de menor potencial ofensivo

 Transação penal – Acordo de submissão voluntária a uma pena alternativa,
em troca do não oferecimento de denúncia pelo MP

 Suspensão condicional do processo – Cabível para crimes cuja pena
mínima não ultrapasse 01 ano

 Acordo de composição civil dos danos – Título executivo judicial

 Não cabe citação por edital no JECRIM

(CESPE / 2019 / TJDFT)
No procedimento sumaríssimo, oferecida a denúncia e não
sendo encontrado o autor do fato para ser citado, o juiz
encaminhará o feito ao juízo comum, devendo, então, ser
observado o rito sumário.
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OBRIGADO
Prof. Renan Araujo

TIRA-DÚVIDAS
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LODERJ - LEI Nº 6956/2015

Prof. Tiago Zanolla

Art. 2º O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro exerce com independência a função jurisdicional e tem as
garantias de autonomia administrativa e financeira, observadas a Constituição da República, a Constituição do
Estado do Rio de Janeiro e as leis.

LEI Nº 6956/2015
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Art. 3º São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro:

I - Tribunal Pleno;
II - Órgão Especial;

III - Seções Especializadas;
IV - Câmaras;

V - Juízos de Direito;
VI - Tribunais do Júri;

VII -Conselhos da Justiça Militar;
VIII -Juizados Especiais e suas Turmas Recursais;

IX - Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
X – Juizados do Torcedor e Grandes Eventos.

Órgãos do TJ

Art. 15 Parágrafo único Integram a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça o Órgão Especial, o Conselho
da Magistratura, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o Fundo Especial do Tribunal de Justiça e
a Escola de Administração Judiciária, incumbindo:

I - ao Órgão Especial, o exercício da função administrativa superior, na forma do Regimento Interno;

II - ao Conselho da Magistratura, o exercício da função administrativa superior, inclusive editando atos
normativos sobre administração de pessoal e administração financeira, na forma prevista em regimento próprio;

II - à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), a formação e o aperfeiçoamento permanente
de magistrados;

III - ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, a gestão das receitas vinculadas ao custeio, ao processo de
modernização e ao aparelhamento do Poder Judiciário;

IV - à Escola de Administração Judiciária, o aperfeiçoamento permanente dos servidores do Poder Judiciário.

Estrutura Administrativa do TJ
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Art. 4º O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e jurisdição em todo o território do estado compõe-se de 190 
(cento e noventa) Desembargadores.

Composição do Tribunal

Art. 6º Os cargos de Desembargador, Juiz de Direito e Juiz Substituto serão providos por ato do Presidente do
Tribunal de Justiça ou do Governador do Estado, na forma e nos casos estabelecidos pelas Constituições da
República e do Estado.

Dos Juízes
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Art. 7º A carreira da magistratura, em primeira instância, é composta por Juízes Substitutos, Juízes de Entrância
Comum e Juízes de Entrância Especial.

§ 1º Os Juízes Substitutos terão exercício pleno nas Regiões Judiciárias, ressalvada a Comarca da Capital, na qual
poderão exercer funções de auxílio.

§ 2º Os Juízes de Entrância Comum serão titulares nas Varas e Juizados das Comarcas de mesma denominação e
dos cargos de Juízes Regionais.

§ 3º Os Juízes de Entrância Especial serão titulares nas Varas e Juizados existentes nas Comarcas de mesma
classificação.

Dos Juízes

Art. 9º O território do Estado, para efeito da administração do Poder Judiciário, divide-se em Regiões
Judiciárias, Comarcas, Distritos, Subdistritos, Circunscrições e Zonas Judiciárias.

§ 1º Cada Comarca compreenderá um ou mais Municípios, desde que contíguos.

§ 2º As Regiões Judiciárias serão integradas por grupos de Comarcas ou Varas, conforme resolução do
Tribunal de Justiça.

§ 4º O Presidente do Tribunal de Justiça poderá transferir, provisoriamente, a sede de Comarca, Juízo ou
Juizado, em caso de necessidade ou relevante interesse público.

Divisão Judiciária
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Art.10 A criação de Varas, Juizados e Fóruns Regionais será feita:

a) por desdobramento, em outros de igual competência, quando o número ou a natureza dos feitos distribuídos
anualmente justificar a medida;

b) por especialização, quando a justificarem o número de feitos da mesma natureza ou especialidade, a
necessidade de maior celeridade de determinados procedimentos, ou o interesse social;

c) por descentralização, quando o exigir expressiva concentração populacional em núcleo urbano afastado do
centro da sede da Comarca, cuja distância em relação ao fórum local torne onerosa ou dificulte a locomoção dos
jurisdicionados;

d) por transformação, quando se verificar a necessidade de readequação das competências da Comarca, sendo
possível a desinstalação de Varas e Juízos para posterior transformação em novas Varas, Juízos ou Juizados.

Criação de Varas

Art. 13 As Comarcas são de Entrância Comum e de Entrância Especial, esta constituída das Comarcas da Capital,
de Belford Roxo, de Cabo Frio, de Campos dos Goytacazes, de Duque de Caxias, de Itaboraí, de Macaé, de
Maricá, de Niterói, de Nova Friburgo, de Nova Iguaçu-Mesquita, de Petrópolis, de São João de Meriti, de São
Gonçalo, de Teresópolis e de Volta Redonda.

Comarcas
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Art. 16 Compõem a Administração Superior do Tribunal de Justiça o Presidente do Tribunal de Justiça, o
Corregedor-Geral da Justiça e os três Vice-Presidentes, eleitos em votação secreta pelos membros do Tribunal
de Justiça na forma do Regimento Interno.

Administração Superior 

Art. 17 O Presidente do Tribunal de Justiça é o Chefe do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sendo suas
atribuições:

Administração Superior 
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Art. 21 A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação,
disciplina e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da Primeira Instância do Poder Judiciário e
dos Serviços Notariais e Registrais, é exercida pelo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 23 A Correição Geral, observado calendário organizado pela Corregedoria Geral da Justiça, será realizada
anualmente pelos Magistrados nas serventias a eles diretamente subordinadas, e, nas demais serventias,
pelos Juízes especialmente designados pelo Corregedor-Geral da Justiça.

Administração Superior 

§ 1º Compete, exclusivamente, ao Tribunal Pleno:

I. eleger os membros da Administração Superior do Tribunal de Justiça, na forma prevista no Regimento Interno;
II. eleger o Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro;

III. eleger doze membros do Órgão Especial e seus respectivos suplentes;
IV. eleger dois Desembargadores e dois Juízes de Direito, e seus respectivos suplentes, para integrarem o
Tribunal Regional Eleitoral (TRE);
V. compor, lista tríplice 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;

VI. compor, na forma do art. 120, § 1º, I da Constituição da República, lista tríplice de juristas a serem nomeados
pelo Presidente da República para o Tribunal Regional Eleitoral.

VII. eleger cinco desembargadores para compor o Conselho da Magistratura.
VIII. decidir sobre criação, extinção, alteração ou modificação de competência dos órgãos julgadores de segundo
grau.

Administração Superior 
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Art. 26 São órgãos julgadores de segundo grau:

I - o Órgão Especial;
II - as Seções Especializadas;

III - as Câmaras.

Órgãos Julgadores de 2º Grau

Art. 27 O Órgão Especial do Tribunal de Justiça atua por delegação do Tribunal Pleno e é constituído de vinte e
cinco desembargadores, sendo 13 (treze) vagas preenchidas por antiguidade e 12 (doze) por eleição.
§ 1º Na composição do Órgão Especial serão adotados os seguintes critérios:

I – nas 13 (treze) vagas a serem preenchidas por antiguidade, três serão destinadas a desembargadores oriundos
do quinto constitucional, sendo uma vaga para cada classe e a terceira preenchida de forma alternada;

II - nas vagas preenchidas por eleição, duas serão destinadas a desembargadores oriundos do quinto
constitucional, sendo uma para cada classe de origem.

Órgãos Julgadores de 2º Grau
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Art. 28 Integram o Conselho da Magistratura o Presidente, o Corregedor-Geral da Justiça, os Vice-Presidentes e
cinco Desembargadores que não façam parte do Órgão Especial.

Órgãos Julgadores de 2º Grau

Art. 31 O Tribunal de Justiça terá, no mínimo, trinta e cinco Câmaras com a principal atribuição de julgar os
recursos interpostos contra as decisões dos órgãos julgadores de primeiro grau.

§ 2º Cada Câmara terá, no mínimo, três desembargadores.

§ 3º Os desembargadores que exercerem as funções de Gestor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça e de
Presidente da Mútua dos Magistrados terão reduzida em 1/3 (um terço) a distribuição de feitos nos respectivos
órgãos julgadores.

Órgãos Julgadores de 2º Grau
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Art. 32 São órgãos judicantes de primeira instância:

I - Tribunais do Júri;
II - Juízos de Direito;

III - Conselhos de Justiça Militar;
IV - Juizados Especiais e suas Turmas Recursais;

V - Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
VI - Juizados do Torcedor e Grandes Eventos.

Justiça de 1ª Instância

Estatuto dos Servidores
Decreto-Lei n. 220/1975 + Decreto n. 2.479/1979

Prof. Tiago Zanolla
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Art. 2º - Os cargos públicos são providos por:

I – nomeação (provimento originário)

II – reintegração (volta do demitido)

III – aproveitamento (volta do disponível)

IV – readaptação (ajuste do servidor estável fisicamente incapacitado)

V - outras formas nominadas em lei.

Do Provimento

Art. 8º - A investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com o exercício, que, nos casos de
nomeação, reintegração, transferência e aproveitamento, se iniciará no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação do ato de provimento (Hoje, porém, o exercício não é mais considerado o
momento da investidura. Esta se dá com a posse).

Da Investidura

A redação do art. 8º do Decreto-Lei nº 220/1975 é um pouco
confusa porque não diferencia a posse do exercício, mas o Decreto
nº 2.479/1979 deixa claro que o prazo de 30 dias se aplica à posse,
e que esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, a pedido do
interessado.
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Art. 15º - São requisitos para a posse, além dos enumerados nos itens 1 a 3, do § 3º, do artigo 8º:

I - habilitação em exame de sanidade físico-mental realizado exclusivamente por órgão oficial do Estado;

II - declaração de bens;

III - bom procedimento, comprovado por atestado de antecedentes expedido por órgão de identificação
do Estado do domicílio do candidato à investidura ou mediante informação, em processo, ratificada pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública;

IV - declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, na Administração Direta ou Indireta de
qualquer esfera de Poder Público, ou se percebe proventos de inatividade;

V - atendimento às condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos.

Requisitos para a Posse

Posse
COMPETÊNCIA PARA DAR POSSE

QUEM É COMPETENTE? PARA QUÊ?

GOVERNADOR Dar posse a Secretários de Estado e demais autoridades que
lhe sejam diretamente subordinadas.

SECRETÁRIOS DE ESTADO
Dar posse a ocupantes de cargo em comissão no âmbito das
respectivas Secretarias, inclusive aos dirigentes de autarquias a
estas vinculadas.

CHEFE DO GABINETE MILITAR, PROCURADOR-
GERAL DO ESTADO E PROCURADOR-GERAL DA 

JUSTIÇA

Dar posse a ocupantes de cargo em comissão no âmbito dos
respectivos órgãos.

DIRIGENTES DE AUTARQUIAS Dar posse a ocupantes de cargo em comissão das respectivas
entidades.

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO Dar exercício, quando se tratar de investidura em cargos de
provimento efetivo.
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O início do exercício deve dar-se no prazo de 30 dias contados do ato de provimento do cargo:
nomeação, reintegração ou aproveitamento.

Exercício

A redação do art. 8º do Decreto-Lei nº 220/1975 é um pouco
confusa porque não diferencia a posse do exercício, mas o Decreto
nº 2.479/1979 deixa claro que o prazo de 30 dias se aplica à posse,
e que esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias, a pedido do
interessado.

Art. 3º - O funcionário nomeado na forma do artigo anterior adquirirá estabilidade após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, computando-se, para esse efeito, o período de estágio experimental em que tenha sido aprovado.

Art. 87 - Estabilidade é o direito que adquire o funcionário de não ser demitido senão em virtude de sentença
judicial ou processo administrativo disciplinar em que se lhe tenha assegurado ampla defesa.

Art. 88 - A estabilidade será adquirida pelo funcionário, quando nomeado em caráter efetivo, depois de aprovado no
estágio experimental (Lembre-se de que, na prática, o estágio experimental não existe mais em razão da Lei
Complementar nº 140/2011).

CF, Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público.

Estabilidade
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Art. 53 - A vacância decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - transferência;

IV - aposentadoria;

V - falecimento;

VI - perda do cargo;

VII - determinação em lei;

VIII - dispensa;

IX - destituição de função.

Vacância

Art. 74 - O funcionário será afastado do exercício de seu cargo:

I - enquanto durar o mandato legislativo ou executivo, federal ou estadual;

II - enquanto durar o mandato de Prefeito ou Vice-Prefeito;

III - enquanto durar o mandato de Vereador, se não existir compatibilidade de horário entre o seu
exercício e o da função pública;

IV - durante o lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte ao da
eleição.

Afastamentos
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Art. 79 - Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

I - férias;

II - casamento e luto, até 8 (oito) dias;

[...] LEIA O ARTIGO 79

Afastamentos

Art. 97 - Conceder-se-á licença:

I - para tratamento de saúde; (sempre com vencimentos integrais)

II - por motivo de doença em pessoa da família; (com vencimento e vantagens integrais nos primeiros 12
meses, e com 2/3 por outros 12 meses, no máximo)

III - para repouso à gestante; (com vencimento e vantagens integrais nos primeiros 12 meses, e com 2/3
por outros 12 meses, no máximo)

IV - para serviço militar, na forma da legislação específica;

V - para acompanhar o cônjuge;

VI - a título de prêmio;

VII - para desempenho de mandato legislativo ou executivo.

Licenças
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Art. 142 - Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente à referência ou
símbolo fixado em lei.

OBS: Ler os artigos 144 e 145

Vencimento

Art. 147 - O vencimento, o provento, ou qualquer vantagem pecuniária não sofrerá descontos além dos
previstos em lei, nem será objeto de penhora, salvo quando se tratar de:

I - prestação de alimentos determinada judicialmente;

II - dívida para com a Fazenda Pública.

Vencimento
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Art. 149 - Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias:

I - adicional por tempo de serviço;

II - gratificações;

III - ajuda de custo e transporte ao funcionário mandado servir em nova sede;

IV - diárias, àquele que, em objeto de serviço, se deslocar eventualmente da sede.

Vantagens

Art. 199 - É assegurado ao funcionário o direito de petição em toda a sua amplitude, assim como o de
representar.

Art. 201 - Da decisão que for prolatada caberá, sempre, pedido de reconsideração.

Art. 202 - Caberá recurso hierárquico:

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos

Art. 203 - O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico não têm efeito suspensivo, mas o que for
provido retroagirá, em seus efeitos, à data do ato impugnado.

Direito de Petição
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Art. 204 - O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais.

Direito de Petição

Art. 39 - São deveres do funcionário:

I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - urbanidade;

IV - discrição;

V - boa conduta;

VI - lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

VII - observância das normas legais e regulamentares;

VIII - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Deveres do Servidor
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IX - levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo
ou função;

X - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;

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

XII - atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e à expedição de certidões para
defesa de direito;

XIII - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha
conhecimento em razão do cargo ou função;

XIV - submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa.

Deveres do Servidor

Art. 292 - São penas disciplinares:

I - advertência;

II - repreensão;

III - suspensão;

IV - multa;

V - destituição de função;

VI - demissão;

VII - cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade.

OBS: Ler os artigos 294 a 301 (Decreto 2.479/79)

Penas Disciplinares
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Art. 320 – O processo administrativo disciplinar precederá sempre a aplicação das penas de suspensão
por mais de 30 (trinta) dias, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou
disponibilidade.

Penas Disciplinares

REGIMENTO INTERNO TJ-RJ

Prof. Tiago Zanolla
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Órgãos Julgadores de 2º Grau

JURISDICIONAIS

TRIBUNAL PLENO

ÓRGÃO ESPECIAL

SEÇÕES CÍVEIS

GRUPOS DE CÂMARAS 

COMPOSTOS POR 
DESEMBARGADORES

CÍVEIS

CRIMINAIS

CÂMARAS
CÍVEIS

CRIMINAIS

ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO ESPECIAL

CONSELHO DA MAGISTRATURA

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIÁRIA 

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

ÓRGÃO MÁXIMO DO TJ

Órgãos Julgadores de 2º Grau

TJ-RJ

TRIBUNAL PLENO

ÓRGÃO ESPECIAL

EXERCE FUNÇÕES 
DELEGADAS DO PLENO E 

É COMPOSTO POR 25 
DESEMBARGADORES

CONSELHO DA 
MAGISTRATURA

ÓRGÃO MÁXIMO DO TJ E É 
COMPOSTO POR 190 
DESEMBARGADORES

CONSTITUÍDO POR 
10 MEMBROS

MEMBROS 
NATOS

PRESIDENTE

OS 3 VICE-PRESIDENTES

CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA

DESEMBARGADORES QUE NÃO 
INTEGREM O ÓRGÃO ESPECIAL

5  ELEITOS

ES
SE

S 
SÃ

O
 O

S 
C

A
RG

O
S 

D
E 

D
IR

EÇ
Ã

O
 D

O
 T

J

13 POR ANTIGUIDADE (3 DEVEM SER DO 
QUINTO)

12 POR ELEIÇÃO (2 DEVEM SER DO 
QUINTO)

3º PREENCHIDA DE 
FORMA ALTERNADA
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Tribunal Pleno
ATO QUEM

Eleger

Presidente, o Corregedor-Geral da Justiça, os 03 Vice-Presidentes

Diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de janeiro

2 Desembargadores e 2 Juízes de Direito para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e
seus respectivos suplentes

Escolher
os candidatos ao quinto constitucional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a
lista tríplice

Elaborar
lista tríplice de advogados para nomeação pelo Presidente da República para comporem o
Tribunal Regional Eleitoral.

Posse
ao Presidente, Corregedor-Geral da Justiça, Vice-Presidentes e ao Diretor da Escola da
Magistratura.

Órgão Especial
ÓRGÃO ESPECIAL

ELEGER

05 Desembargadores, estranhos ao Órgão Especial, que devam integrar o Conselho da
Magistratura
os membros da Comissão de Regimento Interno, da Comissão de Legislação e Normas e
de outras que o Tribunal constituir;

DAR POSSE a Desembargador.

INDICAR

ao Presidente da República os nomes de 06 (seis) cidadãos de notável saber jurídico e
idoneidade moral, para composição do Tribunal Regional Eleitoral e respectivos
suplentes;

indicar ao Governador do Estado:
a) proposta de emenda à Constituição Estadual sobre matéria pertinente ao Poder
Judiciário;
b) em lista tríplice nomes de Advogados ou membros do Ministério Público, para
composição do quinto do Tribunal de Justiça;
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Código de Normas

Prof. Tiago Zanolla

Função Correicional

ATIVIDADE 
CORREICIONAL

ABRANGÊNCIA 

JUSTIÇA DE 1ª 
INSTÂNCIA (EX. VARAS 

JUDICIAIS, JUÍZES, 
SERVIDORES ETC)

DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA

CHEFE

NÃO É EXERCIDA NA 
SEGUNDA INSTÂNCIA

FUNÇÕES

PLANEJAMENTO

SUPERVISÃO

COORDENAÇÃO

ORIENTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO

FORO JUDICIAL

SERVIÇOS NOTARIAIS DE 
REGISTRO

FORO 
EXTRAJUDICIAL
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Função Correicional

Função Correicional

CORREIÇÃO-GERAL 
ORDINÁRIA

Realizada anualmente, preferencialmente pelos juízes de direito titulares ou em exercício, por meio de
formulário próprio e obrigatório, nos serviços judiciais e auxiliares, podendo, a critério do Corregedor-Geral da
Justiça ou do juiz dirigente do NUR, ser designado outro juiz, devendo o relatório ser entregue até o dia 21 de
novembro.

A correição geral ordinária abrangerá, simultaneamente, os gabinetes e cartórios e, existindo pendências e/ou
irregularidades, o juiz deverá elaborar plano de ação e encaminhá-lo, juntamente com o relatório da
correição, ao juiz do NUR.

Não havendo irregularidade a sanar, os autos serão arquivados após ciência do juiz auxiliar ou do Corregedor-
Geral da Justiça

CORREIÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA

A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a qualquer tempo, abrangendo os
serviços judiciais e auxiliares da comarca.

As correições extraordinárias serão determinadas pelo Corregedor-Geral da Justiça, de ofício ou a
requerimento fundamentado de qualquer juiz em exercício nas unidades judiciais ou administrativas e
terceiros interessados.

As correições extraordinárias não dependem de prévio aviso e sua presidência poderá ser delegada aos juízes
de direito, aos juízes auxiliares da Corregedoria e aos juízes dirigentes dos Núcleos Regionais.
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Função Correicional
INSPEÇÃO JUDICIAL

Atividade de apuração de notícia de irregularidade em serventia judicial ou auxiliar do juízo
exercida pela Corregedoria-Geral da Justiça, de ofício ou por requerimento de interessado.

FISCALIZAÇÃO JUDICIAL

É a verificação destinada a coletar informações de interesse da administração, de forma 
presencial ou remota, visando a corrigir possíveis irregularidades, bem como a melhoria dos
indicadores da unidade inspecionada.

As inspeções serão determinadas pelo corregedor-geral da justiça ou pelo juiz auxiliar da
corregedoria geral da justiça, de ofício, ou a pedido do juiz de direito dirigente do NUR, do juiz de
direito, do chefe de serventia ou, na sua ausência, do seu substituto.

Sendo constatadas irregularidades ou deficiências nos indicadores da serventia, será formulado
plano de ação, que será assinado pelo magistrado em exercício e pelo chefe de serventia da
unidade inspecionada.

Será dada ciência ao juiz ao qual esteja vinculada a serventia, ao iniciar a inspeção, salvo se
houver determinação superior em contrário.

CORREIÇÃO ESPECIAL

Os juízes removidos ou promovidos deverão realizar correição especial em suas serventias, com
a adoção das mesmas regras da correição ordinária, inclusive utilizando o mesmo modelo de
relatório, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que entraram em efetivo exercício.

A correição especial será realizada também nas hipóteses previstas no parágrafo primeiro do
artigo 90.

Função Correicional
A cada período de 05 (cinco) anos, será realizada pela DIFIJ e pelos NUR, sem prejuízo das verificações à distância
promovidas por esta Corregedoria Geral da Justiça, pelo menos uma inspeção em todas as unidades judiciárias e
serviços auxiliares da 1ª Instância.

§ 1 º. A DIFIJ elaborará, nos meses de junho e dezembro, calendário semestral das inspeções, com base em
critérios objetivos de produtividade para escolha das unidades que serão inspecionadas.

§ 2 º. O planejamento priorizará a realização de inspeção nas unidades com desempenho mais insatisfatório,
considerando o respectivo grupo de atribuição.

§ 3 º. O calendário deve abranger as inspeções que serão feitas pela DGFAJ e pelos NUR.
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Atos Normativos

ATOS 
CGJ

PROVIMENTO
CARÁTER 

NORMATIVO

PORTARIA

APLICAR 
DISPOSIÇÕES 

LEGAIS A CASO 
CONCRETO

CONVOCAÇÃO
MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CONVOCA

REGULAMENTAR, ESCLARECER E VIABILIZAR A APLICAÇÃO DE 
DISPOSIÇÕES LEGAIS

INDICAR SUBSTITUTO DE SERVIÇO OFICIALIZADO E DELEGAR 
COMPETÊNCIA

AVISO

NOTÍCIAS DE INTERESSE GERAL, NORMAS, INSTRUÇÕES OU 
ORIENTAÇÕES UNIFORMIZADAS NO ÂMBITO INTERNO E 

EXTERNO

DIVULGAÇÃO

ORDEM DE 
SERVIÇO

NO ÂMBITO INTERNO DA UNIDADE ORGANIZACIONAL, 
ORDENS UNIFORMES AOS RESPECTIVOS SUBORDINADOS 

TRANSMITIR

CONSOLIDAR NORMAS ATINENTES À MATÉRIA DE SUA 
COMPETÊNCIA

MODIFICAR A CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA

INSTAURAR PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

ATO 
RESERVADO

CGJ DÁ CIÊNCIA AOS MAGISTRADOS DE DECISÕES 
JUDICIAIS QUE TRAMITAM EM SEGREDO DE JUSTIÇA 

(ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS)
DAR CIÊNCIA

INTERNO E 
EXTERNO

Em regra, os atos se tornam públicos mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, todavia, há
atos que a publicidade se dará através de veículo próprio.

Atos Normativos

PUBLICIDADE ATOS

Dependem de publicação 
no DJe

Provimento

Portaria

Convocação

Aviso
Por meio de veículo 

próprio 
Ordem de Serviço

Ato Reservado
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Atos Expedidos pelas Unidades Organizacionais

Atos juízes auxiliares da corregedoria e servidores

PARECER
Parecer é o instrumento para expor manifestação técnica ou jurídica sobre
matéria versada em processo administrativo;

ROTINA
ADMINISTRATIVA

Rotina administrativa é o instrumento que estabelece a forma de execução de 
processos de trabalho expedida conforme determinado na Rotina
Administrativa Geral;

MANUAL

Manual é o documento complementar à rotina administrativa, destinado a
reunir esclarecimentos sobre informativos (softwares), produtos, serviços,
informações a usuários internos ou externos que, por razões de ordem
prática ou técnica, devam permanecer em separado, mas expedidos conforme
a respectiva rotina administrativa.
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Dos órgãos e funções de assessoramento e execução

Recursos
Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça caberá pedido de reconsideração, no prazo
de 08 (oito) dias úteis, contados da ciência da decisão, manifestada ou certificada nos autos, ou da
publicação no órgão oficial.

§ 1º. Apreciado o pedido de reconsideração, este não poderá ser renovado em qualquer hipótese.

§ 2º. No ato de interposição do pedido de reconsideração, o requerente comprovará o recolhimento das custas
judiciais em GRERJ administrativa (GRERJ é guia de recolhimento de custas);

§ 3º. São dispensados de recolhimento os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados
e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 4º. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o requerente, intimado, não vier a supri-la no prazo
de 05 (cinco) dias.
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Recursos
Art. 100. Caberá recurso administrativo, no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da ciência da
decisão, manifestada ou certificada nos autos, ou da publicação no órgão oficial, ao Conselho da 
Magistratura:

a) das decisões ou atos administrativos do Corregedor-Geral da Justiça;

b) do indeferimento do pedido de reconsideração apreciado pelo Corregedor-Geral da Justiça;

c) das decisões administrativas proferidas por juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça ou juiz
dirigente de NUR que aplicarem as penalidades de advertência, repreensão ou multa, cabendo ao
Corregedor-Geral da Justiça exercer o respectivo juízo de reconsideração.

Custas Judiciais
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Custas Judiciais
Art. 130. Constitui falta grave o servidor remunerado pelos cofres públicos receber diretamente
importância destinada ao pagamento de custas, emolumentos e taxa judiciária, salvo expressa
determinação legal.

Art. 132. Devem ser observados, por todos os serventuários, os atos administrativos relativos a custas,
editados pelo Tribunal de Justiça e pela Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 136. Incumbe exclusivamente às serventias judiciais processantes a verificação do exato
recolhimento das custas e taxa judiciária antes da prática de qualquer ato decisório ou a ser praticado
por servidor auxiliar do juízo, através de certidão, que, sob pena de caracterização de falta funcional,
[...]

Da Administração Interna

A GERÊNCIA DO CARTÓRIO DEVERÁ 
SER VOLTADA PARA O ATENDIMENTO 

DOS SEGUINTES OBJETIVOS

UNIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO VISANDO AO 
MELHOR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES CARTORÁRIAS

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PARA DESEMPENHO DAS 
DIVERSAS ETAPAS DO PROCESSAMENTO INTEGRADO

FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO GESTORA E DE LIDERANÇA DO 
CHEFE DE SERVENTIA E SEU CONSTANTE APRIMORAMENTO

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
NAS DIVERSAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS

APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
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Equipes

Equipe de 
processamento

Movimentação, aplicação dos despachos ordinatórios, além de outras
atribuições processantes atribuídas pelo juiz ou chefe de serventia

Equipe de digitação
Lançamentos de conclusão, preparo dos atos necessários ao
cumprimento das diligências, expedição da certidão de publicação.

Equipe de preparação 
administrativa

Remessa de processos e correspondências, restauração de capas, apoio
logístico, controle de material e de expediente, atendimento ao público
bem como autuação e arquivo, quando for o caso.

Dos Livros

TERMOS

ABERTURA

O FIM A QUE SE DESTINA

ENCERRAMENTO

O NÚMERO DO LIVRO

O FECHO, COM DATA E ASSINATURA

A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA 
SERVENTIA

É VEDADA A UTILIZAÇÃO DAS CONTRACAPAS COMO 
TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, BEM COMO 

NUMERÁ-LOS

SERÁ LAVRADO NA DATA DO ÚLTIMO ATO

CONTRACAPAS

A FORMAÇÃO DISPENSA A OBRIGATORIEDADE DE 
TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, 

OBSERVADO O LIMITE DE 300 FOLHAS

PASTA CARTORÁRIA
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Prioridade de Atendimento

OBRIGADO
Prof. Prof. Tiago Zanolla
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DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

@proftorques

@dpcparaconcursos

Prof. Ricardo Torques

 pessoa com deficiência:

 limitação de longo prazo (física, mental, intelectual ou sensorial); e

 barreiras (* urbanísticas x arquitetônicas)

 Súmula STJ 377: “O portador de visão monocular tem direito de
concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

 Súmula STJ 552: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como
pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em
concursos públicos”.

#01 - conceitos
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 pessoa com mobilidade reduzida.

* equiparados: idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e
obeso.

 residências inclusivas x moradia para vida independente.

 RI: SUAS

 MVI: serviço de apoio em residências acessíveis.

 atendente pessoal e acompanhante.

#01 - conceitos

 A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios
decorrentes de ação afirmativa.

#02 – igualdade e não discriminação

 extensivo ao acompanhante, exceto recebimento da restituição do IR e
trâmite processual;

 observância dos protocolos médicos.

#03 – prioridade de atendimento
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 é pressuposta;

 instrumentos protetivos: TDA e curatela;

 tomada de decisão apoiada: instrumento de auxílio, pelo qual, a PCD
elege duas ou mais pessoas para lhe auxiliar na tomada de decisões
(não restringe a capacidade civil).

 há relativização da capacidade civil na curatela.

#04 – capacidade civil

 redução tópica da capacidade civil, para protegê-la na prática de atos
patrimoniais;

 protetiva, extraordinário e proporcional às necessidades e às
circunstâncias do caso concreto;

 não abrange direitos de personalidade: corpo, sexualidade, matrimônio,
privacidade, educação, saúde, trabalho, voto e emissão de documentos
oficiais.

#05 – curatela
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 veda-se a submissão forçada;

 necessidade de consentimento (prévio, livre e esclarecido);

 atendimento sem consentimento: risco de morte e emergência;

 possibilidade de suprimento por meio de curatela.

#06 – tratamento de saúde

 reserva de vagas em estacionamento: 2% (ou, pelo menos, 1 vaga);

 10% da frota de táxi tem que ser acessível;

 1 a cada 20 veículos deve ser acessível em locadoras de carros;

 hotéis novos devem observar o desenho universal e os já existentes
devem adaptar razoavelmente 10% das unidades.

#07 – direitos fundamentais
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#08 – direito à educação

Responsabilidades das instituições públicas de ensino: Inciso instituições 
privadas:

 sistema educacional inclusivo; I 

 aprimoramento dos sistemas educacionais; II 

 projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado; III 

 oferta de educação bilíngue (Libras como primeira língua
e a escrita da língua portuguesa como segunda); IV

 adoção de medidas individualizadas e coletivas para
desenvolvimento acadêmico e social; V 

Responsabilidades das instituições públicas de ensino: Inciso instituições 
privadas:

 pesquisas para o desenvolvimento de novos métodos e
técnicas pedagógicas; VI

 planejamento (ex. estudo de caso, organização de
recursos, serviços de acessibilidade); VII 

 participação de estudantes com deficiência nas instâncias
escolares; VIII 

 medidas de apoio que apoio que favoreçam o
desenvolvimento; IX 

 práticas pedagógicas inclusivas; X 
 formação e disponibilização de professores para
atendimento especializado; XI 

 oferta do ensino de Libras, Braille e de recursos de
tecnologia assistiva; XII 
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Responsabilidades das instituições públicas de ensino: Inciso instituições 
privadas:

 acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade oportunidades e condições; XIII 

 inclusão de temas relacionados à pessoa com deficiência
nos conteúdos curriculares; XIV 

 acesso a jogos e atividades recreativas e de lazer às
pessoas com deficiência; XV 

 acessibilidade; XVI 
 oferta de profissionais de apoio escolar; e XVII 
 articulação intersetorial na implementação de políticas
públicas. XVIII 

 praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua
deficiência.
 reclusão de 1 a 3 anos e multa.
 causa de aumento de pena (1/3): vítima estar sob cuidado ou sob

responsabilidade do agente.
 reclusão de 2 a 5 anos e multa, se cometido por intermédio de meios de

comunicação social ou de publicação de qualquer natureza (pode-se
determinar busca e apreensão dos documentos e/ou interdição das
mensagens ou páginas da internet).

#09 – crimes
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 apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios,
remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência.
reclusão de 1 a 4 anos e multa.
causa de aumento de pena (1/3): se cometido por tutor, curador, síndico,

liquidatório, inventariante, testamenteiro, depositário judicial ou por
aquele que se apropriou em razão do ofício ou profissão.

#09 – crimes

 abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde,
entidades de abrigamento ou congêneres.
 reclusão de 6 meses a 3 anos e multa.
 inclui quem não prover as necessidades básicas de pessoa com

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.

#09 – crimes
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 reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou
documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de
benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de
operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou
para outrem.
 detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
 causa de aumento de pena (1/3): cometido por tutor ou curador.

#09 – crimes

no mínimo 5% dos brinquedos em parques de diversões devem ser
acessíveis;

acessibilidade em, pelo menos, um banheiro público (parques, praças,
jardins e espaços livres públicos).

desenho e localização do mobiliário urbano: não podem constituir
barreira e devem conter tecnologia assistida (sinais de tráfego, semáforos,
postes).

#10 – Lei de Acessibilidade
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 edifícios públicos e privados de uso coletivo devem conter:
 vagas privativas (próximas do acesso e sinalizadas);
 acessibilidade interna em, pelo menos, um dos acessos;
 itinerários (verticais ou horizontais) com acessibilidade; e
 ao menos um banheiro acessível.

#11 – Lei de Acessibilidade

 edifícios privados devem conter:
 percursos acessíveis;
 cabine de elevador e entradas acessíveis;
 edifícios multifamiliares devem facilitar a instalação de elevador e

conter acessibilidade nas áreas de uso comum;
 possibilidade de fixar na política habitacional (do Governo Federal)

mínimo de unidades acessíveis em condomínios privados.

#11 – Lei de Acessibilidade
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 destinatários:
 pessoas com deficiência;
 idosos (60 ou mais);
 gestantes;
 lactantes;
 pessoas com crianças de colo;
 obesos.

#12 – Lei do Atendimento Prioritário

 obrigados a conceder atendimento prioritário:
 repartições públicas;
 concessionárias de serviço público;
 instituições financeiras.

#12 – Lei do Atendimento Prioritário
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Boa prova
Prof. Ricardo Torques

Direito Constitucional

Professora Nelma Fontana
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1. Efetividade: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata” (art. 5º, § 1º).

2. Enumeração aberta: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (art. 5º,
§ 2º).

Direitos Fundamentais

 Celebrados pelo Presidente da República (competência privativa indelegável);

 Aprovados pelo Congresso Nacional (competência exclusiva);

 Hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos:
a) Aprovados por processo simples: normas supralegais;
b) Aprovados na forma do artigo 5º, § 3º, da CRFB/88: emendas.

Tratados Internacionais
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 A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX, da CRFB/88).

 Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX,
da CRFB/88).

Publicidade dos atos processuais

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Perda ou suspensão dos direitos políticos
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Competências Privativas da União: delegáveis aos Estados, por meio de lei
complementar, desde que sobre questões específicas.

Competências Concorrentes:
 União legisla sobre normas gerais;
 Estados exercem competência suplementar;
 Em caso de ausência de normas gerais, Estados exercem competência plena;
 A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei

estadual no que lhe for contrário.

Competências 

Imunidade material: Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente,
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (art. 53, caput, da CRFB/88)

Imunidade formal:
a) prisão: os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável.

b) processo: por iniciativa de partido político na Casa Legislativa representado e
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.

Imunidade parlamentar 
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 é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco
alternadas em lista de merecimento;

 a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta,
salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

Promoção 

Compete ao STF processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

Compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local
contestada em face de lei federal.

Supremo Tribunal Federal 
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OBRIGADA
Professora Nelma Fontana

Direito Administrativo
Revisão de véspera

Prof. Herbert Almeida
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 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo
 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

Regime jurídico-administrativo
 Confiança legítima (proteção à confiança)

 Princípio da hierarquia

 Princípio da precaução

 Princípio da sindicabilidade

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções

 Princípio da responsividade

 Princípio da subsidiariedade
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Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.

Gabarito: correto.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Gabarito: errado.
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PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção

APOSTAS
 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)
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O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: errado.

ATOS ADMINISTRATIVOS
Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.

RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar, +3,3 mi; + 1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados, = 3,3 mi; = 1,43 mi)

convite (carta-convite, = 330 mil; = 176 mil)

concurso (técnico, científico ou artístico)

leilão (alienação de bens)

pregão (bens e serviços comuns)

Revisão
Prof. Herbert Almeida

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + natureza singular + notória especialização
artista consagrado

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor (33mil / 17,6mil)
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta (prejuízo, mesmas condições)
estabelecimentos penais – risco segurança pública

Revisão
Prof. Herbert Almeida
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Transição:
Vigência imediata

Revogação

 Disposições penais (da L8666): de imediato

 L8666, L10520, RDC: após 2 anos (abril de 2023)

 Nesse período:

 Administração pode optar (discricionária) qual norma seguir

 Não pode combinar

 O contrato será regido pela norma usada na licitação

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133) (somente Técnico)

 Âmbito:

 Administração direta, autárquica e fundacional

 Fundos especiais, entidades controladas, poderes Leg. / Jud. (função administrativa)

 Não se aplica:

 Empresas estatais (excetos disposições penais);

 Contratos de operações de crédito / gestão da dívida pública

 Contratos sujeitos à legislação própria.

 Aplicação subsidiária:

 Concessão e permissão de serviços públicos

 PPPs

 serviços de publicidade com agências de propaganda

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133) (somente Técnico)
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Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133) (somente Técnico)

Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133) (somente Técnico)
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Dispensável (discricionariedade):
baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)
deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)
 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação

da ordem;
emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133) (somente Técnico)

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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