


1

LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais.

Linguagem verbal e não-verbal.

Mecanismos de produção de sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação,
ambiguidade, citação, inferência, pressuposto.

Significados contextuais das expressões linguísticas.

Organização do texto: Fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade,
informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade).

Progressão temática.

Sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal. Tipos de
argumento.

Funcionalidade e características dos gêneros textuais oficiais: ofício, memorando, e-mail,
carta comercial, aviso, e-mail etc.

Uso dos pronomes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Pontuação.

Características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário,
literário, científico, etc.).

Organização da frase: Processos de coordenação e de subordinação.

Verbos que constituem predicado e verbos que não constituem predicado. Tempos e
modos verbais.

Concordância verbal e nominal.

Regência dos nomes e dos verbos.

Constituição e funcionalidade do Sujeito.

Classes de palavras.

Formação das palavras.

Composição, derivação.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ortografia oficial.

Fonemas.

Acentuação gráfica.

Variação linguística: estilística, sociocultural, geográfica, histórica.

Variação entre modalidades da língua (fala e escrita).

Profª. Adriana Figueiredo

SEQUÊNCIAS TEXTUAIS: 
DESCRITIVA, NARRATIVA, 

ARGUMENTATIVA, INJUNTIVA, 
DIALOGAL
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Profª. Adriana Figueiredo

TIPOLOGIA TEXTUAL

TIPOLOGIA

pretérito perfeito 

presente

Chegou a casa, abriu uma garrafa de vinho 
e, finalmente, conseguiu relaxar.

Chega a casa, abre uma garrafa de vinho e, 
finalmente, consegue relaxar.

O problema da educação é grave: em 2018, apenas 47,4% 
das pessoas com 25 anos ou mais de idade finalizaram a 

educação básica obrigatória.

pretérito imperfeito 

presente

expositiva/
informativa

argumentativa

Em 2018 47,4% das pessoas com 25 anos ou mais de idade 
finalizaram a educação básica obrigatória.

O sol brilhava, o mar estava azul.

O sol brilha, o mar está azul.
descrição

narração

dissertação
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Profª Adriana Figueiredo

Dois velhinhos

Dalton Trevisan

Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões
e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora.

Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz.
Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro:

— Um cachorro ergue a perninha no poste.

Mais tarde:

— Uma menina de vestido branco pulando corda.

Ou ainda:

— Agora é um enterro de luxo.

Sem nada ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para alegria do segundo,
instalado afinal debaixo da janela. Não dormiu, antegozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não
revelava tudo. Cochilou um instante — era dia. Sentou-se na cama, com dores espichou o pescoço: entre os
muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo.

Mistérios de Curitiba, Rio de Janeiro: Record, 1979. P. 110.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática

O pequeno conto de Dalton Trevisan, além de narrar de forma surpreendente a
relação entre dois idosos, estrutura-se sobre a

A) argumentação, pois busca convencer o leitor de que a velhice no Brasil é tema
tabu.

B) descrição, já que desenha duas cenas, uma externa e imaginária e outra interna
e real.

C) injunção, estabelecendo contato com o leitor e convocando-o a participar do
texto.

D) exposição, uma vez que informa e esclarece o tema tratado sem transparecer
opinião.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática
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O pequeno conto de Dalton Trevisan, além de narrar de forma surpreendente a
relação entre dois idosos, estrutura-se sobre a

A) argumentação, pois busca convencer o leitor de que a velhice no Brasil é tema
tabu.

B) descrição, já que desenha duas cenas, uma externa e imaginária e outra interna
e real.

C) injunção, estabelecendo contato com o leitor e convocando-o a participar do
texto.

D) exposição, uma vez que informa e esclarece o tema tratado sem transparecer
opinião.

CS-UFG - DEMAE - GO - Técnico em Informática

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD -
Procurador Jurídico Legislativo
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Considerando-se os tipos textuais, o texto apresentado tem uma natureza

A) injuntiva, pois direciona o leitor a seguir uma orientação.

B) argumentativa, já que se defende uma opinião.

C) narrativa, uma vez que o propósito é noticiar um fato.

D) descritiva, posto que detalhes da proposta compõem o cenário do que foi
enunciado

CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD -
Procurador Jurídico Legislativo

Considerando-se os tipos textuais, o texto apresentado tem uma natureza

A) injuntiva, pois direciona o leitor a seguir uma orientação.

B) argumentativa, já que se defende uma opinião.

C) narrativa, uma vez que o propósito é noticiar um fato.

D) descritiva, posto que detalhes da proposta compõem o cenário do que foi
enunciado

CS-UFG - 2020 - Câmara Municipal de Goiânia – PcD -
Procurador Jurídico Legislativo
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno

Em relação ao texto 01, podemos afirmar que sua macroestrutura está organizada
na sequência:

A) Narrativa

B) Argumentativa

C) Expositiva

D) Injuntiva

Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno
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Em relação ao texto 01, podemos afirmar que sua macroestrutura está organizada
na sequência:

A) Narrativa

B) Argumentativa

C) Expositiva

D) Injuntiva

Prefeitura de Barro Alto - GO - Auditor do Controle Interno

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro
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Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o excerto apresentado se
caracteriza por uma sequência textual

A) descritiva, com abundância de detalhes da ciência animal.

B) argumentativa, em defesa da função da ciência política.

C) narrativa, relatando o evento de classificação das artes.

D) injuntiva, determinando a forma de direção dos animais.

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro

Por sua estrutura discursiva e progressão temática, o excerto apresentado se
caracteriza por uma sequência textual

A) descritiva, com abundância de detalhes da ciência animal.

B) argumentativa, em defesa da função da ciência política.

C) narrativa, relatando o evento de classificação das artes.

D) injuntiva, determinando a forma de direção dos animais.

CS-UFG - 2018 - UFG - Enfermeiro
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Profª. Adriana Figueiredo

REGRAS DE 
ACENTUAÇÃO 

MONOSSÍLABOS 
TÔNICOS

OXÍTONOS

são acentuados os terminados em 
A (s), E (s), O (s), EM (ens).

Ex.: sofá(s), encontrá-lo, café(s), 
alguém, ele contém, tu conténs

PAROXÍTONOS
são acentuados os não terminados 

em A (s), E (s), O (s), EM (ens).
Ex.: cáqui, ônix, ímã, Méier

PROPAROXÍTONOS

terminados em A (s), E (s), O (s).
Ex.: pá, gás, fé, mês, dó, pôs, pô-lo…

todos são acentuados.
Ex.: lâmpada, álibi, ínterim
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CASOS 
ESPECIAIS

2ª VOGAL DO 
HIATO FOR “I” OU 

“U”, TÔNICA

DITONGOS 
ABERTOS 

(ÉI, ÉU, ÓI): oxítonas e monossílabos 
tônicos.

Ex.: a-néis, tro-féu, céu, he-rói

PAROXÍTONAS 
TERMINADAS EM 

DITONGO Ex.: ór-fão, his-tó-ria

Ex.: sa-í-da, sa-ís-te, sa-ú-de, ba-ú

ACENTO 
DIFERENCIAL

TIMBRE

TER, VIR e 
derivados

3ª  pessoa do plural, presente do 
indicativo

Ex.: eles têm, retêm, vêm, intervêm

INTENSIDADE POR x PÔR

PODE x PÔDE

31
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Administrador

A regra de acentuação gráfica empregada na palavra “público” (2ª estrofe) é a
mesma utilizada em:

A) “açúcar” (1ª estrofe).

B) “funcionário” (2ª estrofe).

C) “está” (3ª estrofe).

D) “estômago” (4ª estrofe).
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CS-UFG - IF Goiano - Administrador

A regra de acentuação gráfica empregada na palavra “público” (2ª estrofe) é a
mesma utilizada em:

A) “açúcar” (1ª estrofe).

B) “funcionário” (2ª estrofe).

C) “está” (3ª estrofe).

D) “estômago” (4ª estrofe).

#ANOTAAÍ

35

36



19

#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Auxiliar em Administração

As palavras que apresentam a mesma regra de acentuação gráfica são:

A) econômica, será, verídica.

B) públicas, filósofo, país.

C) últimos, presídios, aliás.

D) área, notícia, sábio.
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CS-UFG - IF Goiano - Auxiliar em Administração

As palavras que apresentam a mesma regra de acentuação gráfica são:

A) econômica, será, verídica.

B) públicas, filósofo, país.

C) últimos, presídios, aliás.

D) área, notícia, sábio.

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO: FATORES DE
TEXTUALIDADE (COESÃO, COERÊNCIA, 

INTERTEXTUALIDADE, INFORMATIVIDADE, 
INTENCIONALIDADE, ACEITABILIDADE, 

SITUACIONALIDADE)
Profª. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

Profª. Adriana Figueiredo

CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

Alternativas

Aditivas

Adversativas

Explicativas

Conclusivas
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CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

ALTERNATIVAS
Valor de alternância, escolha.
ou, ou... ou, ora... ora, já... já, 

quer... quer

ADITIVAS
Valor de adição.

e, nem, não só... mas também, 
não só... como também

ADVERSATIVAS
Valor de contraste, oposição.

mas, porém, todavia, contudo, 
entretanto, no entanto

A sua pesquisa é clara e objetiva.

Tentei chegar mais cedo, porém não 
consegui.

Ou saio eu, ou sai ele desta sala.

CONJUNÇÕES 
COORDENATIVAS

EXPLICATIVAS
Valor de explicação, justificativa.

que, porque, pois, porquanto

CONCLUSIVAS
Valor de conclusão, 

consequência.
logo, pois, portanto, por

conseguinte, por isso

Ele estava bem preparado para o teste, 
não ficou, pois, nervoso.

Venha para casa, pois está começando a 
chover.
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

1.Integrantes

2. Adverbiais

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

INTEGRANTES
Iniciam orações 
subordinadas 
substantivas.

que, se

É possível que eu me atrase. 
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

Finais

2. Adverbiais

Causais

Proporcionais

Temporais

Comparativas

Consecutivas

Concessivas

Conformativas

Condicionais

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

ADVERBIAIS

CONCESSIVAS
Valor de concessão.

ainda que, apesar de que, 
embora, mesmo que, 

conquanto

CONFORMATIVAS
Valor de conformidade.

conforme, como, segundo, 
consoante

CONDICIONAIS
Valor de hipótese, condição.

se, contanto que, salvo se, 
desde que

Embora fosse tarde, fomos 
visitá-lo.

Se precisar de minha ajuda, 
telefone-me.

O ataque ocorreu como 
havíamos planejado.
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CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

FINAIS
Valor de finalidade, objetivo.

para que, a fim de que, 
porque (= para que)

ADVERBIAIS

PROPORCIONAIS
Valor de proporção.

à medida que, à proporção 
que, ao passo que, quanto 

mais... (mais, menos)

Toque o sinal para que todos 
entrem no salão.

O preço fica mais caro à medida 
que os produtos escasseiam.

TEMPORAIS
Valor de tempo.

quando, enquanto, assim 
que, logo que, todas as 
vezes que, desde que

A briga começou assim que 
saímos da festa.

CONJUNÇÕES 
SUBORDINATIVAS

ADVERBIAIS

CAUSAIS
Valor de causa.

porque, que, como (= 
porque), pois que, uma vez 

que

COMPARATIVAS
Valor de comparação.
como, assim como, tal 

como, como se

CONSECUTIVAS
Valor de consequência.

de sorte que, de modo que, 
de forma que

O jogo de hoje será mais difícil que 
o de ontem.

Ele não fez a pesquisa porque não 
dispunha de meios

Estudou tanto durante a noite que 
dormiu na hora do exame.
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OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES

Fala muito, mas escuta pouco.

Embora fale muito, escuta pouco.

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração

No trecho “O problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que
aparecem na internet não como opinião, mas como conhecimento” (décimo
primeiro parágrafo) o termo destacado estabelece entre as duas orações uma
relação de

A) proporção.

B) oposição.

C) finalidade.

D) alternância.

CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração

No trecho “O problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que
aparecem na internet não como opinião, mas como conhecimento” (décimo
primeiro parágrafo) o termo destacado estabelece entre as duas orações uma
relação de

A) proporção.

B) oposição.

C) finalidade.

D) alternância.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

A correspondência entre o operador discursivo em destaque e a descrição de seu
funcionamento dentro dos parênteses ocorre em:

A) “todos os longas da franquia das princesas são protagonizados por mulheres,
embora dominados por personagens masculinos” (oposição de argumentos
orientados para conclusões contrárias).

B) “O estudo de Carmen e Karen, no entanto, prova o contrário” (introdução de
conclusão a partir de argumentos apresentados anteriormente).

CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

C) “Instigadas não apenas pela soberania do discurso, mas também por seu
conteúdo” (comparação entre elementos diferentes com vistas a uma dada
conclusão).

D) "Se nós não tomarmos a decisão de incluir maior diversidade étnica, etária e de
gênero na mídia, continuaremos a escolher automaticamente a maioria”
(apresentação de uma explicação relativa ao enunciado anterior).

59
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO

A correspondência entre o operador discursivo em destaque e a descrição de seu
funcionamento dentro dos parênteses ocorre em:

A) “todos os longas da franquia das princesas são protagonizados por mulheres,
embora dominados por personagens masculinos” (oposição de argumentos
orientados para conclusões contrárias).

B) “O estudo de Carmen e Karen, no entanto, prova o contrário” (introdução de
conclusão a partir de argumentos apresentados anteriormente).

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador
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No trecho “a falta de segurança é tão grande, /que mal posso relaxar”, retirado do
texto 2, há uma relação de

A) causa e consequência.

B) proporcionalidade.

C) parte e todo.

D) concessividade.

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador

No trecho “a falta de segurança é tão grande, /que mal posso relaxar”, retirado do
texto 2, há uma relação de

A) causa e consequência.

B) proporcionalidade.

C) parte e todo.

D) concessividade.

CS-UFG - 2019 - UFG - Administrador
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Tradutor e Intérprete de Libras -
Língua Portuguesa

“Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e
abro a porta do apartamento - MAS não encontro o pão costumeiro.”

No trecho extraído do texto, a conjunção em destaque pode ser substituída, sem
alterar o sentido da oração, por:

A) pois

B) embora

C) no entanto

D) portanto

E) porque

2019 - Prefeitura de Aracruz - ES - Tradutor e Intérprete de Libras -
Língua Portuguesa

“Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e
abro a porta do apartamento - MAS não encontro o pão costumeiro.”

No trecho extraído do texto, a conjunção em destaque pode ser substituída, sem
alterar o sentido da oração, por:

A) pois

B) embora

C) no entanto

D) portanto

E) porque

69
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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CS-UFG - 2019 - UFG - Técnico em Contabilidade
A conexão sintática de oposição tanto pode ocorrer por meio de um período
coordenado quanto por meio de um período subordinado. Tomando por base a
sentença subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de professores, o
problema é mais complexo”, em qual das alternativas a seguir, ela é reelaborada
como sentença coordenada de modo a manter a ideia de oposição?

A) O problema é mais complexo, porque há, de fato, falta de professores.

B) De fato, há falta de professores, no entanto, o problema é mais complexo.

C) Há, de fato, não só falta de professores como também maior complexidade do
problema.

D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de professores.

CS-UFG - 2019 - UFG - Técnico em Contabilidade
A conexão sintática de oposição tanto pode ocorrer por meio de um período
coordenado quanto por meio de um período subordinado. Tomando por base a
sentença subordinada “na verdade, embora ocorra, de fato, falta de professores, o
problema é mais complexo”, em qual das alternativas a seguir, ela é reelaborada
como sentença coordenada de modo a manter a ideia de oposição?

A) O problema é mais complexo, porque há, de fato, falta de professores.

B) De fato, há falta de professores, no entanto, o problema é mais complexo.

C) Há, de fato, não só falta de professores como também maior complexidade do
problema.

D) O problema é complexo, portanto, de fato, há falta de professores.
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#ANOTAAÍ

COESÃO E COERÊNCIA 

Profª. Adriana Figueiredo

75

76



39

CS-UFG - 2018 - AparecidaPrev - Auxiliar Administrativo

No trecho “A fiscalização do trabalho é feita por agentes capacitados, tem o
respaldo do Ministério Público do Trabalho, não sendo realizada por qualquer
indivíduo que classifica as condições de trabalho como análoga à escravidão por
bel prazer.”, as vírgulas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por uma
conjunção que apresente sentido

A) adversativo.

B) aditivo.

C) alternativo.

D) comparativo.

CS-UFG - 2018 - AparecidaPrev - Auxiliar Administrativo

No trecho “A fiscalização do trabalho é feita por agentes capacitados, tem o
respaldo do Ministério Público do Trabalho, não sendo realizada por qualquer
indivíduo que classifica as condições de trabalho como análoga à escravidão por
bel prazer.”, as vírgulas podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por uma
conjunção que apresente sentido

A) adversativo.

B) aditivo.

C) alternativo.

D) comparativo.
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração
No parágrafo “Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios
para que se divulguem as opiniões, as mais diversas, mais esdrúxulas, mais
inovadoras, e tudo o mais . É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião”
(quinto parágrafo) o sinal de pontuação no trecho em destaque poderia ser
substituído, sem prejuízo de sentido, pela conjunção:

A) portanto.

B) por isso.

C) como.

D) pois.
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CS-UFG - IF Goiano - Assistente em Administração
No parágrafo “Bem, voltando ao assunto, nada contra a democratização dos meios
para que se divulguem as opiniões, as mais diversas, mais esdrúxulas, mais
inovadoras, e tudo o mais . É um direito que toda pessoa tem: emitir opinião”
(quinto parágrafo) o sinal de pontuação no trecho em destaque poderia ser
substituído, sem prejuízo de sentido, pela conjunção:

A) portanto.

B) por isso.

C) como.

D) pois.

#ANOTAAÍ
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REFERENCIAÇÃO

Profª. Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃO

Comprou o livro, mas não tinha tempo para o ler.

João e Maria estudavam para o concurso, mas apenas esta foi 
aprovada.
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#ANOTAAÍ

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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Em “não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los”, o referente do
pronome “-los” é o mesmo em “identificá-los” e “puni-los”, e é:

A) “a grande maioria dos usuários”.

B) “os responsáveis pelas fake news”.

C) “os servidores em lan houses”.

D) “essas pessoas da internet”.

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Em “não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los”, o referente do
pronome “-los” é o mesmo em “identificá-los” e “puni-los”, e é:

A) “a grande maioria dos usuários”.

B) “os responsáveis pelas fake news”.

C) “os servidores em lan houses”.

D) “essas pessoas da internet”.

CS-UFG - 2020 - Prefeitura Municipal de Goiás - GO - AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo

Em “esta sendo sua única fonte de renda e alimentação”, nas linhas 7 e 8, o
referente do enunciado é retomado pelo pronome “esta”, que é

A) período de tempestade.

B) trabalho para o governo.

C) trabalho na colheita.

D) período de chuva.

CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo
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Em “esta sendo sua única fonte de renda e alimentação”, nas linhas 7 e 8, o
referente do enunciado é retomado pelo pronome “esta”, que é

A) período de tempestade.

B) trabalho para o governo.

C) trabalho na colheita.

D) período de chuva.

CS-UFG - 2019 - Prefeitura de Goianira - GO - Agente
Administrativo

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

PONTUAÇÃO
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USO DA VÍRGULA

Profª. Adriana Figueiredo

VÍRGULA

PROIBIÇÃO

PONTUAÇÃO

A aluna passou no concurso.

ENUMERAÇÃO Ganhou de aniversário roupas, 
perfumes, brincos e chocolates.
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VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ADJUNTO ADVERBIAL

Encontrei meus amigos no parque.

No parque, encontrei meus amigos.

Encontrei, no parque, meus amigos.

VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÃO ADVERBIAL

Para que evitasse o atraso, saiu de 
casa bem cedo.

Saiu de casa bem cedo para que 
evitasse o atraso. 
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VÍRGULA

PONTUAÇÃO

ORAÇÕES ADJETIVAS

O atleta que é bom sabe perder.

O atleta, que é bom, sabe perder.

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 

No trecho “Meu trabalho é entender como os mosquitos transportam nutrientes,
hormônios e doenças como a malária”, a vírgula tem a função de

A) marcar a presença de um adjunto adverbial.

B) isolar uma expressão explicativa.

C) separar elementos de uma enumeração.

D) indicar a introdução de um período subordinado.

Profª Adriana Figueiredo

CS-UFG - UFG - Técnico de Laboratório - Análises Clínicas 

No trecho “Meu trabalho é entender como os mosquitos transportam nutrientes,
hormônios e doenças como a malária”, a vírgula tem a função de

A) marcar a presença de um adjunto adverbial.

B) isolar uma expressão explicativa.

C) separar elementos de uma enumeração.

D) indicar a introdução de um período subordinado.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO - Auxiliar de Atividades Educativas

Em “Debaixo da mesa do bolo, a felicidade parece tão possível”, o uso da vírgula
tem a mesma função que no segmento:

A) “o Brasil tá um caos, todo o mundo se odeia”

B) “No batente da porta, estacionei no 1.69m”

C) “as coisas talvez sejam possíveis, mas será que são desejáveis?”.

D) “Toda festa boa serve para esquecer, nem que seja por um momento, o
precipício”.

CS-UFG - Prefeitura de Goiânia - GO - Auxiliar de Atividades Educativas

Em “Debaixo da mesa do bolo, a felicidade parece tão possível”, o uso da vírgula
tem a mesma função que no segmento:

A) “o Brasil tá um caos, todo o mundo se odeia”

B) “No batente da porta, estacionei no 1.69m”

C) “as coisas talvez sejam possíveis, mas será que são desejáveis?”.

D) “Toda festa boa serve para esquecer, nem que seja por um momento, o
precipício”.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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CS-UFG - CELG/D-GO - Analista de Gestão - Administrador

No trecho “A Nigéria, cuja massa de terra é semelhante à do Paquistão ou da
Venezuela, aumentaria de 180 milhões hoje para 910 milhões [...]”, o uso da
vírgula tem como função

A) isolar uma oração subordinada adjetiva.

B) separar o adjunto adverbial.

C) separar uma oração coordenada assindética.

D) isolar o vocativo.

E) separar uma oração coordenada sindética.

CS-UFG - CELG/D-GO - Analista de Gestão - Administrador

No trecho “A Nigéria, cuja massa de terra é semelhante à do Paquistão ou da
Venezuela, aumentaria de 180 milhões hoje para 910 milhões [...]”, o uso da
vírgula tem como função

A) isolar uma oração subordinada adjetiva.

B) separar o adjunto adverbial.

C) separar uma oração coordenada assindética.

D) isolar o vocativo.

E) separar uma oração coordenada sindética.
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIA

NAF

Profª. Adriana Figueiredo

OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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História e Geografia de Goiás

Prof. Sérgio Henrique

História e Geografia de Goiás
Prof. Sérgio Henrique
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Considere o mapa e as informações a seguir:

Geo-História de Goiás 
Prof. Sérgio Henrique

A região apresenta uma baixa representatividade na produção
agrícola e nos efetivos de rebanhos – em parte justificada pelas
restrições impostas pelo meio físico. No conjunto das regiões
goianas, esta tem a menor participação no PIB (Produto Interno
Bruto) do estado em 2015.

Trata-se da região indicada no mapa com o número
A) 2.
B) 1.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Assinale a alternativa errada.

A) A área de maior densidade técnica, IDH, urbanização e produção industrial é o triangulo Goiânia,
Anápolis, Catalão.
B) A região de maior população é a Região Metropolitana de Goiânia e também a maior densidade
populacional, mais de 1750 hab/km2.
C) As rodovias são eixos de povoamento e desenvolvimento, por exemplo, o centro goiano de
desenvolveu a partir da BR-153.
D) O Sudoeste goiano destaca-se pelo avanço do agronegócio, favorecido pelas ferrovias, que
modernizaram a região no início do séc. XX.
E) O Sudoeste goiano destaca-se pelo agronegócio e produção de grãos, como em Jataí e Rio Verde, ao
longo do eixo de desenvolvimento da 060.
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Assinale a alternativa errada sobre Goiás.

A) A população está em transição demográfica, ou seja, em envelhecimento.
B) O IDH de Goiás é alto, mas menor que o da capital, Goiânia.
C) Goiânia foi construída entre 1933 e 1942, e foi planejada para 50.000 habitantes.
D) Goiás possui altas taxas de urbanização e baixa densidade demográfica.
E) A população de Goiás é predominantemente adulta o saldo imigratório negativo.

O cerrado é a caixa d’agua do Brasil
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Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Patrimônio 
da Humanidade

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Patrimônio 
da Humanidade
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Chapada dos veadeiros, Alto Paraíso, foto EBC.com.br

Goiás é um estado rico em recursos naturais: rios caudalosos, abundância de água no subsolo,
grandes reservas minerais e vegetação exuberante são fatores que contribuem para essa riqueza. O
cerrado é a vegetação dominante no estado. Entre as alternativas a seguir marque a que caracteriza
esse tipo de vegetação.
A) Arbustos, árvores esparsas de raízes profundas e galhos retorcidos.
B) Vegetação rasteira formada por gramíneas.
C) Árvores altas e densas, muita umidade no solo.
D) Formação vegetal adaptada a longas estiagens, formada por cactos.
E) Vegetação própria de regiões alagadiças, com forte predominância de arbustos.
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Goiás, a primeira capital
Patrimônio da Humanidade

A Igreja de São Francisco de Paula está situado às margens do rio Vermelho, no Centro Histórico da cidade de Goiás

Palácio Conde dos Arcos, antigo Palácio dos Governadores, é uma construção do século XVIII e funciona, atualmente, como museu.

Goiás, a primeira capital
Patrimônio da Humanidade
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Assinale a alternativa errada:
A) Goiás possui três patrimônios da humanidade inscritos na Unesco em 2001, a cidade de Goiás, o
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas.
B) Pirenópolis tem o centro histórico e a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário tombados pelo
IPHAN.
C) A cidade de Goiás foi a primeira capital, que surgiu pela descoberta de ouro pelo Bandeirante
Anhanguera, manteve seu sítio histórico, apesar da alta modernização da região que pertence.
D) O naturalista europeu Emanuel Pohl, quando esteve em Jaraguá em 1819, relata a recém construída
Igreja de N.Sra. do Rosário, em Jaraguá do Sul, e hoje ela é tombada pelo IPHAN.
E) A Igreja Matriz de Trindade, onde ocorre a festa do divino pai eterno, é tombada pelo IPHAN.
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(UFG - Nível Superior) Observe as imagens.
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O Monumento a Goiânia, retratado nas fotos, é uma escultura em bronze e granito esculpida por
Neusa Morais em 1967. Localizado no centro da Praça Cívica Doutor Pedro Ludovico Teixeira, o
monumento é uma homenagem aos

A) grupos étnicos que deram origem ao povo goiano.

B) imigrantes que trabalharam na construção da capital.

C) escravos africanos que contribuíram para a grandeza do estado.

D) bandeirantes que ajudaram a desbravar o Centro-oeste brasileiro.

Observe a imagem.

Edifício da antiga Estação Ferroviária. Disponível em:<http://www.curtamais.-com.br/goiania/> .
Acesso em: 3 jan. 2018.
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O edifício apresentado na foto, um exemplo do estilo que marcou a arquitetura de Goiânia na década
de 1930, apresenta características da arte

A) neoclássica, distinguida pelos traços simétricos e geométricos inspirados na arquitetura greco-
romana.

B) nouveau, definida pela presença de linhas dinâmicas, a fim de transmitir a ideia de movimento.

C) déco, caracterizada pela frequente simplificação geometrizante de seus elementos decorativos.

D) eclética, identificada pela mistura de diferentes estilos arquitetônicos de outros países e épocas.

135

136



69

 Desconcentração industrial: Guerra fiscal e modernização tecnológica.

 Desmetropolização.

 Terciarização, uberização e precarização.

 Commodities: Baixo Valor agregado.

 9° PIB do Brasil, superávit com o Mercosul (Brasil e Goiás)

Aspectos econômicos
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Relacione:
A expansão do agronegócio, crise hídrica e energética.

Principais consequências do agronegócio
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OBRIGADO
Prof. Sérgio Henrique

Legislação Complementar
Constituição do Estado de Goiás
Lei de Organização e Divisão Judiciárias
Regimento Interno TJGO

Prof. Emerson Bruno

145

146



74

Art. 3º - São objetivos fundamentais do Estado de Goiás:

I - contribuir para uma sociedade livre, justa, produtiva e solidária;

II - promover o desenvolvimento econômico e social, erradicando a pobreza e a
marginalização e reduzindo as desigualdades regionais e as diferenças de renda;

III - promover o bem comum, sem qualquer forma de discriminação quanto à origem,
raça, sexo, cor, idade ou crença.

Parágrafo único - O Estado de Goiás buscará a integração econômica, política, social e
cultural com o Distrito Federal e com os Estados integrantes do Centro-Oeste e da
Amazônia.

Constituição Estadual

CAPÍTULO IV DO PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41 - São órgãos do Poder Judiciário Estadual:
I - o Tribunal de Justiça;
II - os Juízes de Direito;
III - o Tribunal de Justiça Militar;
IV - os Conselhos de Justiça Militar;
V – os Juizados Especiais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais;
VI - a Justiça de Paz;
VIII – os Tribunais do Júri.

Constituição Estadual
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Art. 42 - Todo Município, ao atingir população estimada em seis mil habitantes, será
erigido à condição de sede de comarca, cabendo ao Tribunal de Justiça promover sua
instalação no prazo de dois anos.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão responsável pelas
estatísticas estaduais, publicar no Diário Oficial do Estado, no segundo trimestre de
cada ano, as estimativas de população de todos os Municípios do Estado, relativas ao
ano anterior.

Constituição Estadual

Art. 47. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário Estadual 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.

§ 1º As decisões administrativas do Tribunal serão motivadas e em sessão pública,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Constituição Estadual
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§ 2º Os atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por
interesse público, fundar-se-ão em decisão pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

Constituição Estadual

Art. 49. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de juiz de direito substituto,
dependerá de aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exigindo-se
do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se,
nas nomeações, à ordem de classificação.

Parágrafo único. A lei de organização judiciária, nos termos da lei complementar
federal pertinente, conterá previsão de cursos oficiais de preparação,
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do
processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola
nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Constituição Estadual
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SEÇÃO IV DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 57. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos
Conselhos de Justiça Militar e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça competente.

§ 4º - O Juiz Auditor goza dos mesmos direitos e vantagens e se submete às mesmas
restrições cominadas aos juízes de direito.

Constituição Estadual

SEÇÃO VI DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 60. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, contestados
em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado, ou a Mesa da Assembleia Legislativa;

II – o Prefeito, ou a Mesa da Câmara Municipal;

III – o Tribunal de Contas do Estado;

Constituição Estadual
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IV – o Tribunal de Contas dos Municípios;

V – o Procurador-Geral de Justiça;

VI – a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás;

VII – as federações sindicais ou entidades de classe de âmbito estadual;

VIII – os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se
tratando de lei ou ato municipais, na respectiva Câmara Municipal.

Constituição Estadual

Art. 2º - O território do Estado de Goiás, para a administração da justiça, divide-se em
comarcas e distritos, e constitui um todo para efeito da jurisdição do Tribunal de
justiça e da Justiça Militar.

Art. 3º - Cada comarca, formada de um ou mais municípios contíguos, constitui uma
unidade judiciária.

Art. 4º -A sede da comarca é a do município que lhe dá o nome.

Art. 5º - A cada distrito da divisão administrativa corresponde um distrito judiciário.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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CAPÍTULO II DA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DAS COMARCAS

Art. 6º - São requisitos para a criação de comarca:

I – população mínima de 20.000 habitantes;
II – mínimo de 3.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 2.000.000,00;
IV – média de serviço forense mínimo de 150 feitos ajuizados no triênio anterior:
V – extensão territorial mínima de 50 km2.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 9º - São requisitos para elevação da comarca:

a) à segunda entrância:
I – população mínima de 30.000 habitantes:
II – mínimo de 6.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 5.000.000,00;
IV – média de 300 feitos ajuizados no triênio anterior;

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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Art. 9º - São requisitos para elevação da comarca:

a) à segunda entrância:
I – população mínima de 30.000 habitantes:
II – mínimo de 6.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 5.000.000,00;
IV – média de 300 feitos ajuizados no triênio anterior;

b) à terceira entrância:
I – população mínima de 40.000 habitantes:
II – mínimo de 10.000 eleitores;
III – arrecadação estadual mínima de Cr$ 8.000.000,00;
IV – média de 450 feitos ajuizados no triênio anterior;

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 11 – A comarca poderá ser extinta ou rebaixada, desde que, no biênio anterior,
não tenha apresentado os índices exigidos para a sua permanência como comarca ou
na entrância em que se acha classificada.

Parágrafo único – Somente mediante lei poderá ser decretada a extinção de uma
comarca.

TÍTULO II DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS

Art.12 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Tribunal de Justiça;
II - Juízes de Direito;
III - Juízes Substitutos;
IV - Juízes Militares.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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CAPÍTULO II DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO I DA CONSTITUIÇÃO
SEÇÃO II DO TRIBUNAL PLENO

Art. 19 – Compete privativamente ao Tribunal:

I - eleger seu Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral da Justiça, membros do
Conselho Superior da Magistratura e das Comissões Permanentes.

II – organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, na forma de lei:
propor ao Poder Legislativo a criação ou extinção de cargos e fixação dos respectivos
vencimentos;

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 19 – Compete privativamente ao Tribunal:

III – elaborar seu Regimento Interno e nele estabelecer, observada a Lei Orgânica da
Magistratura, a competência de suas Câmaras Isoladas, Câmaras Reunidas e de outros
órgãos com funções jurisdicionais ou administrativas;

IV – conceder licença e férias nos termos da lei, aos seus membros, aos Juízes e
funcionários que lhe são imediatamente subordinados;

V – exercer a direção e a disciplina dos órgãos e serviços que lhe forem subordinados;

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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SEÇÃO IV DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 21-A. São 4 (quatro) as funções de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de
Justiça, exercidas por 3 (três) Juízes de Direito titulares da Comarca de Goiânia e 1
(um) titular de Comarca de Entrância Inicial ou Intermediária. - Acrescido pela Lei nº
20.911, de 08-12-2020.

§ 1º O tempo de exercício das funções referidas no caput deste artigo, bem como
suas atribuições e responsabilidades, serão disciplinadas por ato do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça
permanecerão afastados da atividade jurisdicional, retornando às Varas de que são
titulares ao findar o período de exercício.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

SEÇÃO VI DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA

Art. 24 – A Corregedoria da Justiça, órgão de fiscalização vigilância e orientação, é
exercida, em todo o Estado, por um desembargador, com a denominação de
Corregedor da Justiça.

§ 1º - O Corregedor da Justiça participará apenas do Tribunal Pleno, não oficiando
como relator ou revisor.

§ 2º - O Corregedor da Justiça, findo o mandato, ocupará o lugar deixado, na Câmara
Isolada, pelo seu sucessor na corregedoria.

Lei de Org. e Div. Judiciárias
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Art. 25. São 3 (três) as funções de Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça a
serem promovidos por Juízes de Direito de entrância final, titulares de Varas ou
Juizados da Capital. - Redação dada pela Lei nº 16.872, de 06-01-2010, art. 3º.

§ 1º Os Juízes de Direito que exercerem as funções de 1º, 2º e 3º Juiz Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça serão escolhidos pela Corte Especial em lista tríplice
formada pelo Corregedor Geral da Justiça.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça permanecerão
afastados da atividade jurisdicional, retornando às Varas de que são titulares ao findar
o período da convocação.

Lei de Org. e Div. Judiciárias

Art. 9º-A. São atribuições do Órgão Especial:

I - aprovar, adaptar, consolidar e interpretar seu Regimento, aprovar o dos demais
órgãos do Tribunal, inclusive os regulamentos, resolvendo as dúvidas que não se
manifestarem em forma de conflito sobre distribuição, prevenção, competência e
ordem de serviço, em matéria que tenha de ser-lhe submetida;

III - conferir nomes próprios aos fóruns das comarcas do Estado, a edifícios e seus
compartimentos e a órgãos do Poder Judiciário;

IV - criar comissões temporárias;

Regimento Interno
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Art. 9º-A. São atribuições do Órgão Especial:

XIII - escolher, através de voto secreto, dois desembargadores, dois juízes de direito, seis cidadãos de notável
saber jurídico e reputação ilibada, bem como os respectivos suplentes, a fim de comporem o Tribunal
Regional Eleitoral, sendo a indicação dos últimos para efeito de nomeação pelo Presidente da República de
dois deles e seus suplentes, observadas as seguintes regras:

Regimento Interno

Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

I - as ações diretas de inconstitucionalidade de leis e de atos normativos estaduais e
municipais, em face da Constituição Estadual, e os pedidos cautelares nelas
formulados;

II - o Vice-Governador e os Deputados Estaduais, nos crimes comuns;

III - os Secretários de Estado, nos crimes comuns e nos de responsabilidade não
conexos com os do Governador;

Regimento Interno
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Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

IV - os juízes do primeiro grau e os membros do Ministério Público, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

V - os habeas corpus, quando o paciente for qualquer das pessoas mencionadas nas
alíneas anteriores, ou quando a coação for atribuída ao Governador do Estado, à
Mesa ou ao Presidente da Assembléia Legislativa, ao Conselho Superior da
Magistratura ou ao Corregedor-Geral da Justiça;

Regimento Interno

Art. 9º-B. Compete ao Órgão Especial processar e julgar:

VI - os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Governador do
Estado, do Presidente ou da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de
Justiça, de seu Presidente ou integrante;

IX - os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Governador do Estado, da Assembléia Legislativa ou de sua Mesa, do
Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos Municípios ou do próprio
Tribunal de Justiça;

Regimento Interno
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OBRIGADO
Prof. Emerson Bruno

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin
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Prof. Rodrigo Vaslin

@rodrigovaslin Rodrigo Vaslin

NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin
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Art. 1º Constitucionalização (inclusão e releitura) do Processo Civil

Art. 2º Dispositivo, Impulso Oficial

Art. 3º Inafastabilidade da Jurisdição e Estímulo à Resolução Consensual dos Conflitos

Art. 4º Razoável Duração do Processo, Primazia das Decisões de Mérito e Efetividade

Art. 5º Boa-Fé Objetiva Processual

Art. 6º Cooperação

Art. 7º Isonomia Material ou Paridade de Armas

Art. 8º Dignidade da Pessoa Humana, Proporcionalidade, Razoabilidade, Legalidade, 
Publicidade, Eficiência

Art. 9º Contraditório Comparticipativo

Art. 10 Vedação às decisões por emboscada (surpresas)

Art. 11 Publicidade e Fundamentação

Art. 12 Ordem Cronológica

CESPE – TRE-BA (2017): Em um tribunal, o relator de determinado recurso
concedeu o prazo de cinco dias ao recorrente para que fosse sanado vício e
complementada a documentação exigida pela legislação para interposição de
recurso. Nessa situação, o magistrado tomou tal providência com base no
princípio denominado
a)dialeticidade. b)fungibilidade. c) primazia do julgamento do mérito.
d)dispositivo. e)identidade física do juiz.
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Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

i) prevenção:
Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.

ii) esclarecimento:
357, § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito,
deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará
as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Ex: art. 489, §§ 1º e 2º

iii) Consulta:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
* arts. 562, 678, 332.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
iv) adequação:
Para a inversão da ordem das provas (art. 139, VI, art. 373, § 1º), ou ainda a
ampliação de prazos, quando houver, por exemplo, dificuldade para o
cumprimento do prazo posto na lei (art. 139, VI, e art. 437, § 2º).
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TRE-PE/2017 - Assinale a opção correta.
a) O juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha
sido dada oportunidade de manifestação às partes, ressalvado o caso de matéria que
deva decidir de ofício.
b) Os juízes e tribunais terão de, inexoravelmente, atender à ordem cronológica de
conclusão para proferir sentença ou decisão.
c) A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no
processo tenham um comportamento probo e leal.
d) O modelo cooperativo, que atende à nova ordem do processo civil no Estado
constitucional, propõe que o juiz seja assimétrico no decidir e na condução do
processo.
e) O contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos
processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção
do julgador.
DPU/2017: Voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC
promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas
quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes.

Vacatio legis de 1 ano.
Predomínio da teoria do isolamento dos atos processuais
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Exceções:
Coisa julgada das questões prejudiciais só se aplicam para novos processos.
Os pendentes (não sentenciados) do rito sumário e especial revogados continuam
tramitando normalmente. Os próximos do rito sumário vão para juizados especiais.
As disposições de direito probatório do CPC/2015 somente se aplicam às provas
requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.
Vigora ainda o CPC 73 no que tange à insolvência civil.
Desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais.
Regime jurídicos dos ED passam a ser idêntico ao CPC (interrupção)
Possibilidade de usucapião extrajudicial.
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JURISDIÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin

1 – Autotutela

2 – Autocomposição

i- Transação

ii- Submissão

iii- Mediação e Conciliação

Iv- dispute board

3 - Arbitragem
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a) art. 3º, CPC, norma geral que estimula a autocomposição.

b) permite homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer
natureza (arts. 515, III e 725, VIII);

c) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto
do processo (art. 515, §2º);

d) permite negócios jurídicos processuais (art. 190);

e) Os entes da Administração (U, DF, E, M) podem criar câmaras
administrativas de solução consensual (art. 174,CPC e art. 32 e seguintes
da Lei n. 13.140/15).

f) arts. 165 a 175 – tratam da mediação e conciliação;
Art. 165, § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo
anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os
interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem
benefícios mútuos.

g) estruturação do procedimento a fim de tentar a autocomposição antes do
oferecimento da defesa pelo réu (arts. 334 e 695, CPC);

h) Lei nº. 13.140/15, que disciplina exaustivamente a mediação;
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Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste
Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.
§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à
mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da
primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não
se admitir a autocomposição.
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§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10
(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência
deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio
eletrônico, nos termos da lei.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado.
§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração
específica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por
sentença.

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será
organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos
entre o início de uma e o início da seguinte.
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DPE-ES 2016 - Sobre conciliação e mediação, assinale a correta:
a) No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à
audiência de conciliação ou mediação gera a sua revelia e impõe o
pagamento de multa.
b) A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será
realizada se o autor ou o réu manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual.
c) A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual
para uma ação ajuizada como divórcio litigioso.
d) Na sua atuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio, sendo
vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação
para que as partes conciliem.
e) O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes,
não poderão depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação
ou da mediação.

Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:
I - imparcialidade do mediador;
II - isonomia entre as partes;
III - oralidade;
IV - informalidade;
V - autonomia da vontade das partes;
VI - busca do consenso;
VII - confidencialidade;
VIII - boa-fé.
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1 - Imparcialidade (art. 5º e seguintes, Lei n. 13.140/15)
Devem ser imparciais, declarando-se suspeitos ou impedidos, sob pena de
punição e exclusão do cadastro.
Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e
suspeição do juiz.
Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever
de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou
circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser
recusado por qualquer delas.
Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término
da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar
qualquer das partes.

Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como
testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha
atuado como mediador.
Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de
mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são
equiparados a servidor público, para os efeitos da legislação penal.
2 – Isonomia entre as Partes

3 - Oralidade
A mediação e a conciliação devem desenvolver-se em um ambiente pessoal,
presencial, para que a comunicação entre as partes seja oral.

4 - Informalidade
Ex: vestimenta, mesa, linguagem etc. TJMG/2018 - São princípios fundamentais do
processo civil, EXCETO: a) Isonomia. b) Cooperação. c) Informalidade. d) Boa-fé
objetiva.
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5 - Autonomia da vontade e Decisão Informada
Quem define o resultado, ou seja, se haverá acordo ou não, são os conflitantes.
John Nash introduziu o elemento cooperativo na teoria dos jogos. A ideia de
cooperação não seria totalmente incompatível com o pensamento de ganho
individual, já que, para Nash, a cooperação traz a noção de que é possível
maximizar ganhos individuais cooperando com o outro participante (até então,
adversário).

6 – Busca do Consenso: Art. 3º, § 2º O consenso das partes envolvendo
direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida
a oitiva do Ministério Público.

7 – Confidencialidade: Estende-se a todas informações recebidas ao longo da
negociação (art. 166, §1º, CPC e art. 30, Lei n. 13.140/15).

8 - Boa-fé

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade,
da oralidade, da informalidade e da decisão informada. § 1o A confidencialidade
estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor
não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa
deliberação das partes.
Enunciado 62, Enfam: O conciliador e o mediador deverão advertir os presentes, no
início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da confidencialidade a
todos os participantes do ato.
Art. 334, § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na
audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código,
bem como as disposições da lei de organização judiciária.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição,
preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Rvd1
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Enunciado 23 da I JDPC do CJF: Na ausência de auxiliares da justiça, o juiz
poderá realizar a audiência inaugural do art. 334 do CPC, especialmente se
a hipótese for de conciliação.

3 – Arbitragem (Lei n. 9.307/96 c/c Lei n. 13.129/2015)

 Conceito: Forma de heterocomposição, em que as partes buscam terceira pessoa, de
sua confiança, para solucionar o litígio.

 Natureza: Equivalente Jurisdicional ou Jurisdição?
 A sentença arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC), fazendo

coisa julgada material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios formais e
nunca quanto ao seu conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96).

 Qualquer pessoa capaz pode optar pela arbitragem, o que significa as pessoas
naturais, jurídicas e, inclusive, pessoas de Direito Público (mas nesse caso não pode
ser sigilosa e não pode ser por equidade – art. 2º, parágrafo 3º).

TJRS/2018: b) O juiz poderá conhecer de ofício sua existência para extinguir a ação.
Art. 337, § 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.
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PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E
CONDIÇÕES DA AÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin
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Condições da ação:

Legitimidade ad causam

Interesse de agir

Possibilidade jurídica do pedido?

(FGV- MPERJ - 2016)
São condições para o regular exercício da ação:
a) legitimidade ad causam e demanda regularmente formulada;
b) interesse de agir e competência do juízo;
c) legitimidade ad processum e possibilidade jurídica do pedido;
d) possibilidade jurídica do pedido e competência do juízo;
e) legitimidade ad causam e interesse de agir.

TRF4/2016 – Juiz Federal Substituto: Considerando as regras do Código de
Processo Civil de 2015:
I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o
indeferimento da petição inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de
interesse processual.
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COMPETÊNCIA

Prof. Rodrigo Vaslin

1ª Etapa: É o caso de 
Jurisdição Nacional (arts. 

21 a 23, CPC)?

2ª Etapa: É o caso de 
competência dos 

Tribunais de Superposição 
(STF e STJ) ou órgão 

jurisdicional atípico (art. 
52, I e II, CRFB)?

3ª Etapa: Qual a Justiça 
Competente 

(Especializadas - Trabalho, 
Militar, Eleitoral OU 

Comum  -
(Federal/Estadual)

4ª Etapa: Competência 
originária é do Tribunal ou 

do 1º grau? 

5ª Etapa: Qual é a 
competência territorial ou 

de foro?

6ª Etapa: Qual é a 
competência de Juízo?

7ª Etapa: Qual é a 
competência recursal?
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Competência absoluta e relativa

Semelhanças

Forma de Alegação de 
Incompetência

Translatio iudicci

Materias Dilatórias

Decisão Imediata

Efeitos

Recursos

Diferenças

Interesse

Legitimados e Tempo 
para arguir a 

Incompetência

Alteração pela 
vontade das partes

REVISÃO DE VÉSPERA - TJSC
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Prof. Rodrigo Vaslin
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ATOS PROCESSUAIS
FORMA
LUGAR
TEMPO
COMUNICAÇÕES DOS ATOS

Prof. Rodrigo Vaslin

Forma

• Forma livre, salvo se a lei exigir;

Negócio Jurídico Processual (art. 190); Calendarização (art. 191):

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e
deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das
convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.
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• Prática eletrônica dos atos;
• Atos das Partes
• Atos do Juiz
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.

Despachos (art. 203, §3º, CPC) Atos ordinatórios (art. 203, §4º, CPC)
§ 3o São despachos todos os demais
pronunciamentos do juiz praticados no
processo, de ofício ou a requerimento da
parte.

Art. 203, § 4o Os atos meramente ordinatórios,
como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo
juiz quando necessário.

Ato sem caráter decisório, de mero
impulsionamento
Poderá ser delegada a prática ao servidor
(se delegada, é praticado como ato
ordinatório)

Praticado pelo servidor

Lugar dos Atos 
Processuais

Regra Praticados na sede 
do Juízo

Exceções

Deferência (art. 454)

Interesse da Justiça 
(art. 565, §3º; art. 

481ss)

Natureza do ato (ex: 
constrição; 

comunicação)

Obstáculo arguido 
pelo interessado e 

acolhido pelo 
magistrado (art. 449, 

p. ú; art. 751, §1º)

Lugar
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Tempo

a) Regra geral: das 6h às 20h e em dias úteis.
b) Exceção: serão praticados depois das 20h se o seu adiamento:

- prejudicar a diligência;
- causar grave dano.
- Lei n. 9.099/95, Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão

realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização
judiciária).

c) Exceção quanto aos dias úteis:
- Tutela de urgência;
- art. 212, §2º, CPC - Citações; Intimações; Penhoras.

Obs1: esses atos nos feriados e férias forenses são praticados
independentemente de autorização judicial (art. 212, §2º, CPC).

Prazos Processuais
i- prazo subsidiário: 5 dias
ii- prazo a obrigar o comparecimento: 48 horas
iii- ato processual prematuro: válido
iv- suspensão do prazo:

- sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente forense.
- entre os dias 20/dez a 20/jan;
- obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo (art. 313, do

CPC).
- instituição de programa de autocomposição pelo Poder Judiciário.

v- prorrogação do prazo:
- por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de difícil acesso.
- situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses a depender da

situação concreta.
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Contagem do Prazo
- Na contagem do prazo, só se conta os dias úteis (art. 219), não contando
feriados (art. 216). O dia do termo inicial (art. 231) deve ser excluído (art. 224,
caput).
- Depois que se exclui o dia do termo inicial (art. 231), passamos a contar

apenas os dias úteis (art. 219).

Forma Começo do Prazo
Correios (aplica-se também para a
citação por hora certa – art. 231, §4º,
CPC)

Juntada aos autos do aviso de
recebimento

Oficial de Justiça Juntada aos autos do mandado
cumprido

Ato do Escrivão ou do Chefe de
Secretaria

Data atestada

Edital Dia útil seguinte ao fim da dilação
assinada pelo juiz

Via eletrônica Data da publicação
Retirada dos autos de cartório Dia da carga

Ex: Se a pessoa foi intimada no dia 11 de junho de 2018 (segunda-feira) pelo escrivão
ou chefe de secretaria (art. 231, III, CPC), tendo o prazo 3 dias para a prática do ato,
devemos excluir o dia do começo (11/06/2018 – segunda) computar o prazo a partir
da terça (12/06/2018).
Sendo assim, temos o 1º dia (terça), 2º dia (quarta), 3º dia (quinta-feira). Como o art.
224, caput, CPC diz, devemos incluir o dia do vencimento (quinta). Assim, quinta-feira
será o último dia para a parte praticar o ato que lhe incumbe.

JUNHO

S T Q Q S S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 (1º
dia do
prazo)

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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FCC/TRT11 – Analista/2017 - A respeito dos prazos processuais, é correto:
a) inexistindo preceito legal ou determinação judicial, será de 3 dias o prazo
para a prática de ato processual a cargo da parte.
b) na contagem de prazo em dias computar-se-ão os dias úteis, os domingos
e feriados.
c) ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes.
d) se considera como data de publicação o dia da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
e) salvo disposição em contrário, os prazos serão contados incluindo o dia do
começo e excluindo o dia do vencimento.

Comunicação dos Atos Processuais

Citação

Regular
Integração do 
demandado ao 

processo

Irregular Gera invalidade do 
processo

Comparecimento 
espontâneo

Convalida a 
irregularidade, o 
vício da citação

Não é preciso 
citação

Indeferimento da PI 
(art. 330)

Improcedência 
liminar do pedido 

(art. 332)
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CPC/73 CPC/15

Completar a relação processual Completar a relação processual

Induzir litispendência Induzir litispendência

Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa

Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor

Alterações

Tornar prevento o juízo

A prevenção agora se dá não com a
citação, mas sim com o registro ou
distribuição da petição inicial (arts. 59,
284 e 312, CPC).

Interromper a prescrição
A interrupção da prescrição agora se
dá com o despacho que ordena a
citação e não mais a citação válida.

A citação ordenada por juízo
incompetente induzia
litispendência e interrompia a
prescrição.

A citação ordenada por juízo
incompetente produz todos os efeitos.

TUTELA PROVISÓRIA

Prof. Rodrigo Vaslin
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                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 

PROCEDIMENTO COMUM

Prof. Rodrigo Vaslin
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Extinção do procedimento sumário;

Audiência de conciliação e mediação;

 Improcedência liminar do pedido;

 Julgamento parcial antecipado de mérito;

Saneamento e organização;

Formação do processo -
propositura da demanda com o 

protocolo da PI

Juiz pode extinguir o processo 
nas hipóteses do art. 354 (arts. 

485 e 487, II e III)

Juiz pode Julgar 
antecipadamente o mérito de 
forma total (art. 355) ou parcial

(art. 356)

No caso de julgamento parcial do 
mérito, o processo prossegue 

quanto ao restante - saneamento, 
AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas 
primeiras hipóteses, o Juiz irá 
promover o Saneamento (art. 

357)

Audiência de Instrução e 
Julgamento

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por
razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364,
§2º). Depois, o juiz terá o prazo impróprio de 30 dias para
sentenciar.

Registro ou Distribuição (torna 
prevento o juízo - art. 59) Despacho do Juiz pra citar o réu 

(interrompe a prescrição - que 
retroage à data da propositura -

art. 240, §1º)

Citação (induz litispendência, 
torna litigiosa a coisa e constitui 
em mora o devedor - art. 240, 

caput)

Audiência de conciliaçao e 
mediação (art. 334). Não 

havendo acordo, abre prazo para 
contestação ( art. 335)

Contestação (art. 335 a 342)
Réplica do autor no caso dos 

arts. 350 e 351.
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PROCESSO NOS TRIBUNAIS E
RECURSOS

Prof. Rodrigo Vaslin

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas
do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais
estiverem vinculados.
3 Graus de efeito vinculante:
a) Grande: em qualquer grau de jurisdição cabe reclamação:
i- desrespeito de decisão do STF em ADI; ii - desrespeito à súmulas vinculantes; iii - desrespeito à
decisão em IRDR; iv - desrespeito à decisão IAC.
b) Médio: só caberá reclamação após exaurimento das vias ordinárias:
I - decisão que precedente de Resp e RE repetitivos; II - RE com repercussão geral.
c) Baixo: não cabe reclamação:
I - decisão que desrespeita súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em
matérias infraconstitucionais; II - decisão que desrespeita orientação do plenário ou órgão
especial aos quais estiverem vinculados.
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Art. 332 Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios

Art. 496, § 4º Dispensa de remessa necessária
Art. 521, IV Dispensa de caução
Art. 932, IV e V Possibilidade de o relator negar ou dar

provimento ao recurso monocraticamente
Art. 966, § 5ºT Ação rescisória contra decisão baseada em

enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a
questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.

Art. 988, III e IV Reclamação – alargamento das hipóteses
Art. 1.040, IV Comunicação às agências reguladoras para que

elas cumpram o precedente obrigatório

art. 927, §§ 3º e 4º a possibilidade de modulação dos efeitos e a
exigência de fundamentação adequada e
específica quando da alteração de
entendimentos jurisprudencial fixado em casos
repetitivos

 Pressupostos recursais: intrínsecos – cabimento; legitimidade; interesse; ausência de fatos

impeditivos e extintivos; extrínsecos – TPR (tempestividade, preparo e regularidade formal).

 Prazo: 15 dias, salvo ED

 Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores)

 Súmula 187, STJ (Superada): não é deserto. Aplica-se o art. 1.007, §§

 Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

 Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação

do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do

julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.
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 Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após
terem se esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes (art.
988, §1º, info 845, STF).

TRT24 – Analista/2017 - No que concerne à Reclamação, na sistemática do Código de
Processo Civil, e consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar:
a) O cabimento da reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal para
garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral está
condicionado ao esgotamento da instância ordinária.
Art. 988, 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) I
– proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº
13.256, de 2016) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas
as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art.
1009, § 2º), salvo hipóteses do art. 1.015.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação
de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
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 IRDR:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

 IAC:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante
questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.

CESPE/TJPR/2017: O incidente de assunção de competência pode ter por objeto a
solução de relevante questão de direito material ou processual em hipótese em que
não caiba julgamento de casos repetitivos.

EXECUÇÃO

Prof. Rodrigo Vaslin
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Cumprimento de Sentença Processo de Execução

TEJ – art. 515 (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 (honorários fixado de
plano, 10%)

15 dias para pagar (STJ – dias úteis) 3 dias para pagar (metade dos honorários)

Não pago:
i- multa de 10%
ii- honorários de 10%
iii- expedição do mandado de penhora e
avaliação;
iv- início do prazo de 15 dias para impugnar a
execução, sem necessidade de garantia.
v- protesto (art. 517)

Não pago, ocorrerá a penhora, podendo o
nome ser incluído em cadastro de
inadimplentes (art. 782, §3º).

Atenção: Prazo de 15 dias para embargar à
execução já é contado da citação.

Não admite parcelamento – art. 916, §7º Admite parcelamento (art. 916).

Impugnação/embargos não têm efeito suspensivo como regra, devendo demonstrar
probabilidade do direito e periculum in mora.

OBRIGADO

Prof. Rodrigo Vaslin
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Direito Penal
Profª. Priscila Silveira

Princípios Constitucionais Penais

Reserva Legal ou Estrita Legalidade 
– art. 5º, XXXIX, CRFB c.c art. 1º CP.

Anterioridade – art. 5º, XXXIX, 
CRFB c.c art. 1º CP.

Insignificância ou Bagatela

Individualização da Pena – art. 5º, 
XLVI, CRFB. 

Adequação Social

Intervenção Mínima

Humanidade

Responsabilidade penal 
subjetiva

Imputação Pessoal

Responsabilidade pelo 
fato 

Ofensividade ou 
lesividade

Ne bis in idem
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Lei Penal no Tempo

• Princípio da atividade (irretroatividade e não ultra-atividade)
• Novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus

Lei mais severa (lex gravior) - 5º, XL e XXXIX da CF; art. 1º do CP 
e; art. 9º da CADH

• Extra-atividade (retroatividade e ultra-atividade)
• Modalidades: abolitio criminis e novatio legis in mellius

Lei mais benéfica (lex mitior)

• Possuem ultra-atividade (art. 3º do CP)
• Espécies: excepcional e temporária

Lei intermitente 

Lugar e Tempo do Crime

• Teoria da 
Atividade

TEMPO 
DO CRIME

• Teoria da 
Ubiquidade

LUGAR 
DO CRIME
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Lei Penal no Espaço

Extraterritoriali
dade

incondicionada Art. 7º, I, §1º, 
CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, 
CP. 

hipercondiciona
da Art. 7º, §3º, CP. 

Lei Penal no Espaço

Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta
no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é
computada, quando idênticas
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Concurso de Pessoas

Requisitos

Pluralidade de agentes e de condutas

Relevância causal das condutas

Liame subjetivo entre os agentes

Identidade de infração penal 

Concurso de Pessoas

Autoria

Mediata
Ele não realiza diretamente a conduta descrita no tipo
penal, utilizando outra pessoa como instrumento.

Colateral

“(...) dois ou mais agentes, um ignorando a contribuição
do outro, concentram suas condutas para o cometimento
da mesma infração penal. Nota-se, no caso, a ausência
de vínculo subjetivo entre os agentes, que, se presente,
faria incidir as regras do concurso de pessoas.

Multidão 
Delinquente

Coautoria

Indivíduos incitados pelo tumulto ou manipulação.

2 ou + indivíduos, ligados subjetivamente e praticam a
conduta que caracteriza o delito.

Partícipe Está envolvido com o crime, mas não pratica do núcleo
do tipo, no entanto, corrobora para o resultado de
forma acessória.
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Incomunicabilidade de elementares 
e circunstâncias

Circunstâncias/Condiçõ
es de Caráter Pessoal Não se comunicam

Circunstâncias de 
Caráter Real ou 
Objetivas

Comunicam-se
É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Elementares Objetivas 
e Subjetivas

Comunicam-se
É necessário que seja de
conhecimento dos demais
agentes

Concurso de Crimes
Requisitos Sistema 

Adotado
Aumento

Concurso Material • Pluralidade de condutas
• Pluralidade de crimes

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Concurso Formal (próprio) • Unidade de condutas
• Pluralidades de crimes

Exasperação 1/6 até 1/2

Concurso Formal 
(impróprio)

• Unidade de conduta
• Pluralidade de crimes
• Desígnios autônomos

Cúmulo 
Material

As penas são 
somadas

Crime Continuado 
(genérico)

• Pluralidade de conduta
• Pluralidade de crimes da mesma espécie
• Elo de continuidade

Exasperação 1/6 até 1/2

Crime Continuado 
(específico)

• Os mesmos do crime continuado genérico
• Crimes dolosos
• Vítimas diferentes
• Violência ou grave ameaça à pessoa

Exasperação 1/6 até 3x

(Tabela – Rogério Sanches Cunha)
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Suspensão Condicional da Pena (sursis)

REQUISITOS 
DO SURSIS

OBJETIV
OS

A PENA DEVE SER 
PRIVATIVA DE 

LIBERDADE
PENA CONCRETA 
NÃO SUPERIOR A 

2 ANOSNÃO INDICADA 
OU CABÍVEL 

RESTRITIVA DE 
DIREITOS

SUBJETIV
OS

CONDENADO 
NÃO 

REINCIDENTE EM 
CRIME DOLOSOCIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS 
FAVORÁVEIS

Espécie de Sursis

“SURSIS” 
SIMPLES

“SURSIS” 
ESPECIAL

“SURSIS” 
ETÁRIO

“SURSIS”  
HUMANITÁRIO

Art. 77 c/c art. 78
§1º, CP.

Art. 77 c/c art. 78
§2º, CP.

Art. 77 §2º, 1ª
parte, CP.

Art. 77 §2º, 2ª
parte, CP.

Pena imposta não
superior a 2 anos.

Pena imposta não
superior a 2 anos.

Pena imposta não
superior a 4 anos.

Pena imposta não
superior a 4 anos

Período de Prova:
de 2 a 4 anos.

Período de Prova:
de 2 a 4 anos.

Período de Prova:
de 4 a 6 anos.

Período de Prova:
de 4 a 6 anos.

Sujeito as condições 
do art. 78, §1º, CP.

Sujeito as condições
do art. 78, §2º, CP.

Maior de 70 anos. Condenado doente.
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Causa de Revogação do de Sursis

REVOGAÇÃ
O DO 

SURSIS

OBRIGATÓ
RIA

CONDENADO POR 
CRIME DOLOSO

SENTENÇA 
IRRECORRÍVELBENEFICIÁRIO 

SOLVENTE QUE 
FRUSTRA A 

EXECUÇÃO DA PENA 
DE MULTA

BENEFICIÁRIO QUE, 
INJUSTIFICADAMEN
TE, NÃO REPARA O 

DANODESCUMPRE A 
CONDIÇÃO DO §1º, 

ART. 78

FACULTATI
VA

DESCUMPRIMENTO 
OUTRAS CONDIÇÕES

CONDENAÇÃO 
IRRECORRÍVEL

CRIME 
CULPOSO

CONTRAVENÇ
ÃO PENAL 

Homicídio – art. 121, CP

Homicídio

Doloso Simples - caput

Doloso Privilegiado - §1º

Doloso Qualificado - §2º

Reduz 1/6 a 1/3

Conceito - §2º-A

Culposo - §3º 
Perdão judicial (art. 

121, §5º)

Culposo Circunstanciado - §4º, 1ª 
parte 

Doloso Circunstanciado - §4º, 2ª 
parte e §§6º e 7º 

Aumento de 
pena
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Aborto – arts. 124-128, CP

Aborto 
praticado:

Pela gestante ou com seu 
consentimento (124,CP)

por 
terceiro

Sem o 
consentimento da 
gestante (125, CP)

Com o 
consentimento da 
gestante (126, CP)

Não se pune 
(128, CP)

necessário

Resultante de 
estupro

Furto – art. 155, CP

EstruturaEstrutura

Simples 
(caput)
Simples 
(caput)

Aumento de 
pena (§1º)

Aumento de 
pena (§1º)

Privilegiado(
§2º)

Privilegiado(
§2º)

Pequeno 
valor

Pequeno 
valor

NP 
explicativ

a (§3º)

NP 
explicativ

a (§3º)

Qualificad
o

Qualificad
o

Meios de 
Execução 
Meios de 
Execução 

§4º - 2 a 8 e 
multa

§4º - 2 a 8 e 
multa

§4º-B – 4 a 8 
anos

§4º-B – 4 a 8 
anos

§4º-C –
Aumento de 

pena

§4º-C –
Aumento de 

pena

§4º-A - 4 a 10 
e multa

§4º-A - 4 a 10 
e multa

Resultado 
Posterior (§5º)

Resultado 
Posterior (§5º) 3 a 8 anos3 a 8 anos

Semovente 
(§6º)

Semovente 
(§6º) 2 a 5 anos2 a 5 anos

substâncias 
explosivas ou 
de acessórios 

(§7º)

substâncias 
explosivas ou 
de acessórios 

(§7º)

4 a 10 e 
multa

4 a 10 e 
multa
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Roubo – art. 157, CP

Roubo

Simples

Próprio 
(caput)

Imprópri
o (§1º)

Majorantes(§
2º)

Aumenta-
se 1/3 até 

metade
Majorante(2

º-A)
Aumenta-se 

2/3
Majorante 

(2º-B)
Aplica-se o 

dobro

Qualificado 
(§3º)

Inciso I –
lesão corporal 

grave e 
gravíssimaInciso II –
latrocínio. 

Crime 
hediondo.

Extorsão Mediante Sequestro – art. 159, CP

Extorsão 
mediante 
sequestro

Simples (caput)

Qualificada (§1º)

Menor de 18 
anos ou maior 

de 60 anosCrime 
cometido por 

bando ou 
quadrilha

Qualificada (§2º)
Resulta em 

lesão corporal 
grave

Qualificada (§3º) Resulta em 
Morte

Delação 
Premiada (§4º) Diminui 1/3 a 2/3
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Estelionato – art. 171, CP

Estelionato

Simples (caput)

Privilegiado (§1º) Conforme 
art. 155, §2º

Figuras 
Equiparadas (§2º)
Fraude Eletrônica 

(§2º-A)

Pena –
reclusão 4 a 8 

anos
Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 
1/3 a 2/3

Fraude Eletrônica 
Majorada (§2º-B)

Aumenta-se 
1/3 

Estelionato contra 
idoso /vulnerável 

(§4º)

Aumenta-se 
1/3 ao dobro

Ação Penal 
condicionada à 

representação (§5º)

Peculato – art. 312, CP

Tipos de Peculato

1.Tipo fundamental
(art. 312, caput)

Peculato-apropriação
(1ª parte)

Peculato-desvio
(2ª parte)2. Peculato-furto (§1º)

3. Peculato culposo 
(§2)

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP. 

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.
 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.
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Concussão – art. 316, CP

 Concussão x Corrupção Passiva

CONCUSSÃO

Obter vantagem 
indevida

Exigir

CORRUPÇÃO 
PASSIVA

Obter vantagem 
indevida

Solicitar, receber 
ou aceitar 
promessa

Direito Processual Penal
Profª. Priscila Silveira
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 Normas Heterotópicas
 Normas mistas ou híbridas
 CPP, Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 

analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Disposições Preliminares

Art. 1º

Princípio da 
territorialidade absoluta 

(locus regit actum)

Art. 2º
Princípio do efeito imediato / da 
aplicação imediata / sistema de 

isolamento dos atos processuais / 
tempus regit actum

Exceções
Art. 3º da 
LICPP: prazo 
já iniciado

Inquérito Policial

Natureza 
Jurídica

Procedimento 
Administrativo

Formas de Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

Requisição do Juiz 
ou 

MP/Requerimento 
ofendido

MJ

Representação 
da vítima / 

representante 
legal e 

Requisição do 
MJ

Requerimento de 
quem tem a qualidade 

de intentá-la

IncondicionadaIncondicionada

Condicionada

De ofício
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 Outros Prazos:
 Crime Federal: réu preso 15 dias; réu solto 30 dias prorrogáveis
 Lei de Drogas: réu preso 30 dias (podendo ser duplicado); réu solto 90 dias 

(podendo ser duplicado);
 Crime Militar: réu preso 20 dias; réu solto 40 dias + 20;
 Crime contra a economia popular: réu preso 10 dias; réu solto 10 dias.

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

Solto

10 dias

30 dias

Inquérito Policial

Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, 
CPP

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

Pena mínima inferior a 4 anos

Sem violência ou grave ameaça

Confissão formal e circunstancial

Não ser caso de arquivamento

Necessidade e suficiência do acordo para 
reprovação e prevenção do crime
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Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP (art. 28-A, CPP)

Se for cabível transação penal (JECRIM) 

Investigado reincidente ou que indique 
conduta habitual/reiterada/penais

Tiver sido beneficiados nos 5 anos 
anteriores

Crimes de violência doméstica ou familiar, 
ou contra a mulher

HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO

Exceto se 
insignificantes as 

infrações pretéritas

• ANPP
• Transação Penal
• SURSIS

Ação Penal (Art. 24-62, CPP)

Ação Penal

Pública (MP/ 
Denúncia)

Incondicionada

Condicionada

Privada 
(Ofendido / 

Queixa-Crime

Propriamente 
dita

Personalíssima

Subsidiária
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 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o
terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade
policial, auxiliar da justiça ou perito;

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

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

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

Sujeitos do Processo

 JUIZ: HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO NOS JUÍZOS COLETIVOS

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato
análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Sujeitos do Processo
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 DOS ASSISTENTES

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público,
o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.

 DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da
justiça, no que Ihes for aplicável.

 DOS ASSISTENTES

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

Sujeitos do Processo

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

 Espécies de citação: - real ou ficta / presumida

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

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

Citações e intimações
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 Citação por meio de carta precatória: art. 353, CPP.

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

 Citação do militar: art. 358, CPP.

 Citação do funcionário público: art. 359, CPP.

 Citação do réu preso: art. 360 do CPP.

 Citação por meio de carta de ordem

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

 Citação por hora certa: art. 362 do CPP.

Citações e intimações

Súmula 351 do STF: É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o 
juiz exerce a sua jurisdição.

Procedimento Comum

Rito
Ordinário

Sumário

Sumaríssimo

Critério
Crime com pena 
máxima igual ou 
superior a 4 anos
Crimes com pena 
máxima inferior a 

4 anos
Crimes/contravenç

ões com pena 
máxima até 2 anos
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OBRIGADA
Prof. Priscila Silveira

@profpriscilasilveira

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

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

Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça eederal
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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)

ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos

Resoluções

Decretos

Deliberações

Instruções 
normativas

Circulares

Ordens de 
serviço

Portarias

Avisos

Despachos

Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização

Permissão

Aprovação

Admissão

Visto

Homologação

Dispensa

Renúncia

Protocolo 
administrativo

Certidões

Atestados

Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de 
atividade

Destruição de 
coisas
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AGENTES PÚBLICOS

Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

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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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)

 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)
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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)

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

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L14133)
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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)

LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)
Modalidades:

concorrência (habilitação preliminar / +3,3 mi e +1,43 mi)

tomada de preços (cadastrados / 3º dia anterior / = 3,3 mi e = 1,43 mi)

convite (convidados e “penetras” / = 330 mil e = 176 mil)

Concurso (técnico, científico e artístico)

Leilão (alienação de bens)

Pregão (bens e serviços comuns)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS (L8666)

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

Dispensável (discricionariedade):
baixo valor
emergência, guerra, perturbação da ordem
deserta
estabelecimentos penais – risco segurança pública

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.

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
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OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida

DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA TJ GO – CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO

Prof. Paulo H M Sousa
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Direito Civil
Prof. Paulo Sousa

CONTATO

FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

YOUTUBE.COM/C/PROFPAULOSOUSA

T.ME/PROFPHMS

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - FITO – Advogado - 2020) De acordo com as técnicas de
elaboração, redação e alteração das leis, o primeiro artigo do texto legal
indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados
os seguintes princípios:

a) Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

b) As leis e os códigos poderão tratar de mais de um assunto, visando à
economia processual.

c) A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada
por afinidade, pertinência ou conexão.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) O âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão ampla
quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área
respectiva.

e) O mesmo assunto poderá ser disciplinado por mais de uma lei, sem
necessidade de vinculação por remissão expressa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Câmara de São Roque - SP - Oficial Legislativo – 2019) A Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro serve de guia para a aplicação
das normas do ordenamento jurídico brasileiro no país e no exterior. A
respeito deste tema, assinale a alternativa correta.

a) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.

b) A inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular constitui escusa válida para o seu descumprimento.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou
opiniões técnicas apenas em caso de dolo.

d) A repristinação não é admitida no direito brasileiro.

e) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,
destinada apenas à correção, o prazo de vacatio legis não será reiniciado.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Câmara de Monte Alto - SP - Procurador Jurídico- 2019) A
respeito da vigência das leis, assinale a alternativa correta.

a) Salvo disposição expressa em sentido contrário, a lei brasileira entra em
vigor em 45 dias em todo o território nacional e em 3 meses nos Estados
estrangeiros onde for admitida, contados desde a publicação.

b) Pequenas alterações e correções de texto legal podem ser realizadas
durante a vacatio legis, sem que isso implique interrupção ou suspensão
do prazo, desde que haja nova publicação do texto integral da lei antes de
escoado o prazo da vacatio legis.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Se, depois de escoado o prazo da vacatio legis, ocorrer nova publicação
da lei com pequenas alterações e correções de texto, considera-se
republicada a lei anterior, sem necessidade de cumprimento de novo
prazo de vacância.

d) Por força do princípio da repristinação, salvo disposição expressa em
sentido contrário, a revogação da lei que revogou lei anterior tem como
consequência a restauração da vigência da lei revogada.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

e) Na contagem do prazo para entrada em vigor da lei publicada, exclui-se
o dia da publicação e inclui-se o último dia do prazo, entrando em vigor na
data subsequente à consumação integral do prazo.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Câmara de Serrana - SP - Analista Legislativo- 2019) Segundo a
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
na seguinte situação:

a) quando o caso for regido por lei temporária.

b) quando se tratar de direito estrangeiro.

c) se a lei for injusta.

d) se o juiz não concordar com o texto da lei.

e) quando a lei for omissa.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(UFPR / COREN-PR – 2018) Sabe-se que a existência da pessoa natural
termina com a morte. Acerca dos temas da morte presumida, ausência e
comoriência, assinale a alternativa correta.

a) O ausente é considerado morto nos casos em que a lei autoriza a
abertura da sucessão provisória, isto é, quando já se passaram mais de dez
anos da curadoria dos bens do ausente.

b) Na fase de sucessão provisória, os imóveis do ausente só se poderão
alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o
juiz, para lhes evitar a ruína.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) A declaração de morte presumida, sem decretação de ausência, pode
ocorrer quando alguém não é encontrado após dois anos do término de
guerra, ainda que antes de finalizadas as buscas.

d) Na curadoria dos bens do ausente, caso o ausente não tenha cônjuge,
caberá o encargo aos descendentes ou aos pais, nessa ordem.

e) Caso dois indivíduos sucessíveis entre si faleçam na mesma ocasião sem
que seja possível determinar quem morreu primeiro, a presunção legal
será a de que o mais velho faleceu antes do mais novo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - IPREMM - SP - Procurador Jurídico - 2019) Sobre a capacidade
e personalidade, pode-se corretamente afirmar:

a) a capacidade de direito somente é atribuída aos que completarem
dezoito anos.

b) a capacidade de fato confunde-se com a capacidade de direito, sendo
atribuída a todos em decorrência da personalidade.

c) o feto é sujeito de direitos, possuindo capacidade de direito e de fato,
mesmo que nasça morto.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido
adquire personalidade jurídica, adquirindo e transmitindo direitos.

e) os direitos da personalidade não alcançam o natimorto.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - PC-SP - Delegado de Polícia- 2018) Domicílio da pessoa natural
é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

a) O domicílio do preso é o lugar onde foi julgada a ação penal.

b) O domicílio do servidor público é o lugar em que ele exerce
permanentemente suas funções.

c) O domicílio do incapaz é o do local onde ele for encontrado.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Se a pessoa natural não tiver residência habitual, ter-se-á por seu
domicílio a última residência registrada em seu nome.

e) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente
viva, considerar-se-á seu domicílio apenas o lugar onde a profissão é
exercida.

.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP / TJ-PA – 2014) Com relação ao domicílio, é correto afirmar que

a) Para a mudança de seu domicílio, a pessoa natural deverá requerê-lo
por escritura pública.

b) O domicílio de uma sociedade empresária é, em regra, o local onde
funciona sua diretoria e administração.

c) O militar e o marítimo possuem domicílio itinerante.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) O domicílio da pessoa natural é, em regra, o local de seu nascimento.

e) O domicílio do Município coincide com o local de residência do prefeito.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(UFPR - UFPR - Assistente em Administração- 2019) Com fundamento na
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), assinale a
alternativa correta.

a) São pessoas jurídicas de direito público: autarquias, fundações e
partidos políticos.

b) Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem
para fins não econômicos, havendo entre os associados direitos e
obrigações recíprocos, nos termos do estatuto.

303

304



153

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública
ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que
se destinam, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-los.

d) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que
houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for
seu descendente, seja ele capaz ou incapaz.

e) Se a vítima do evento danoso tiver concorrido culposamente para o
evento danoso, cada um dos envolvidos suportará com o seu prejuízo.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(UFPR / UFPR – 2018) Sobre as pessoas jurídicas no direito brasileiro, é
correto afirmar:

a) Organizações religiosas e partidos políticos são pessoas jurídicas de
direito privado.

b) Autarquias e associações, públicas ou privadas, são pessoas jurídicas de
direito privado.

c) O direito de anular a constituição de pessoas jurídicas de direito privado
por defeito do ato respectivo prescreve em dois anos.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam
para fins econômicos e não econômicos.

e) Não se aplica às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da
personalidade, sendo necessário regramento específico.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Câmara de Serrana - SP - Analista Legislativo- 2019)
Personalidade de direito público: capacidade de autoadministração,
porém sob o controle finalístico; atribuições tipicamente públicas, como
a prestação de serviço público ou a atividade de polícia administrativa; e
patrimônio próprio, sujeito à fiscalização do Estado. Estas são
características das

a) fundações públicas.

b) sociedades de economia mista.

c) empresas públicas.

d) autarquias.

e) permissionárias.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Procurador- 2019) A
pessoa jurídica de direito público

a) pode sofrer dano moral, desde que, apenas, seja demonstrada ofensa à
sua honra objetiva.

b) pode sofrer violação de dano moral, atingida em seus direitos objetivos
e os subjetivos.

c) pode pleitear indenização de dano coletivo, desde que represente a
violação a um dano social.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) não é titular de indenização por dano moral relacionado à ofensa de sua
honra ou imagem.

e) não sofre violação de direitos objetivos ou subjetivos, posto que é um
ente sem personalidade própria.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(UFPR / COREN-PR – 2018) Acerca da classificação de bens no Direito
Civil brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.

a) São bens móveis para os efeitos legais os direitos reais sobre objetos
móveis e as ações correspondentes.

b) Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de
uma pessoa, dotadas de valor econômico.

c) Tanto os bens públicos de uso especial quanto os dominicais podem ser
alienados sem o procedimento de desafetação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

d) Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não
abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da
manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.

e) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por
determinação da lei ou por vontade das partes.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP - Prefeitura de Osasco - SP - Fiscal Tributário – 2019) No que diz
respeito às diferentes classes de bens, assinale a alternativa que
corresponde às suas respectivas características.

a) Para os efeitos legais, consideram-se bens imóveis o direito à sucessão
aberta e bens móveis os direitos pessoais de caráter patrimonial e suas
respectivas ações.

b) São fungíveis os bens móveis ou imóveis que podem substituir-se por
outros de mesma espécie, qualidade e quantidade e consumíveis aqueles
cujo uso importa destruição imediata da própria substância, não sendo
assim considerados os destinados à alienação.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

c) Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua
substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se
destinam. Estes bens só podem tornar-se indivisíveis por determinação
legal.

d) São singulares os bens que, embora dependam dos demais, reunidos,
consideram-se de per si. São coletivos os bens que constituem
universalidade de fato ou de direito, sendo que estes podem ser objeto de
relações jurídicas próprias.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

e) Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal; e são pertenças os
bens que, constituindo partes integrantes, destinam-se, de modo
duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ-SP – 2016) As telhas da igreja
matriz no centro de Poá foram retiradas para reforma e restauração.
Diante dessa situação, acerca da tutela de bens jurídicos, é correto
afirmar que as telhas do caso

(A) Serão sempre consideradas bens móveis, independentemente de
estarem fora da construção durante a reforma.

(B) Serão consideradas como bens móveis somente durante o prazo da
restauração.

(C) Retiradas do teto da igreja, caso se resolva descartá-las na qualidade
de materiais de demolição, serão consideradas bens móveis.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(D) Serão sempre consideradas bens fungíveis.

(E) Serão sempre consideradas bens móveis, mesmo que já estivessem
recolocadas após a restauração.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ TJ-SP – 2011) Assinale a alternativa que não contém bem
imóvel para efeitos legais.

(A) Os materiais oriundos da demolição de um prédio e que serão
destinados à venda.

(B) As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade,
forem removidas para outro local.

(C) As energias que tenham valor econômico.

(D) O direito à sucessão aberta.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ PREFEITURA DE CERQUILHO-SP – 2019) De acordo com o
Código Civil, sobre o negócio jurídico, é correto afirmar:

a) a incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra
em benefício próprio.

b) a impossibilidade relativa inicial do objeto o invalida.

c) a validade da declaração de vontade depende de forma especial,
mesmo na ausência de previsão legal.

d) nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal da
linguagem do que à intenção nelas consubstanciada.

e) os benéficos e a renúncia serão interpretados estritamente.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ PREFEITURA DE ITAPEVI-SP – 2019) No que diz respeito às
disposições gerais do negócio jurídico, é correto afimar que

a) a renúncia ao negócio jurídico interpreta-se estritamente.

b) os negócios jurídicos benéficos interpretam-se amplamente.

c) quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária
a declaração de vontade expressa, o silêncio importa em negativa.

d) em regra, a validade da declaração da vontade depende de forma
especial.

e) em regra, a capacidade relativa de uma das partes deve ser invocada
pela outra em benefício próprio, sob pena de prescrição.
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Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ PREFEITURA DE ITAPEVI-SP – 2019) No que diz respeito às
disposições gerais do negócio jurídico, é correto afirmar que

a) a renúncia ao negócio jurídico interpreta-se estritamente.

b) os negócios jurídicos benéficos interpretam-se amplamente.

c) quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária
a declaração de vontade expressa, o silêncio importa em negativa.

d) em regra, a validade da declaração da vontade depende de forma
especial.

e) em regra, a capacidade relativa de uma das partes deve ser invocada
pela outra em benefício próprio, sob pena de prescrição.

Direito Civil
Prof. Paulo H M Sousa

(VUNESP/ MPE-SP – 2018) É possível classificar o testamento público, o
casamento e o mandato, respectivamente, como negócio jurídico

a) unilateral não receptício, solene e bifronte.

b) unilateral receptício, bilateral e oneroso.

c) bilateral, solene e oneroso.

d) personalíssimo, informal, consensual.

e) bilateral, solene e gratuito.
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OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa
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