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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes

LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Adriana Figueiredo
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FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

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

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

Compreensão e interpretação de textos.
Formas textuais: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção. Marcas
gerais de textualidade.
Marcas específicas de cada gênero textual.
Níveis de linguagem e sua adequação.
Estruturação das frases em componentes: operações de substituição,
deslocamento e modificação.
Estrutura e formação de palavras.
As classes de palavras e seu desempenho textual.
A relação entre vocábulos: antônimos, sinônimos, homônimos, parônimos,
hiperônimos, hipônimos.
A correção na linguagem: aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Profª Adriana Figueiredo

Ortografia.
Tipos de discurso.
Linguagem figurada.
A pontuação e os sinais gráficos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

REVISÃO DE 8 ITENS DO 
EDITAL E 8 APOSTAS

Profª. Adriana Figueiredo
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Profª. Adriana Figueiredo

Formas textuais: descrição, 
narração, exposição, argumentação 

e injunção

Profª. Adriana Figueiredo

TIPOLOGIA TEXTUAL
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Profª Adriana Figueiredo

DESCRIÇÃO X NARRAÇÃO

TEXTO 
DESCRITIVO

TEXTO 
NARRATIVO

É AQUELE QUE QUALIFICA, 
CARACTERIZA CENAS, 

PERSONAGENS, 
PAISAGENS.

É AQUELE QUE CONTA 
UMA HISTÓRIA.
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Profª Adriana Figueiredo

Chegou ao topo da pequena colina e observou a cena que se lhe apresentava:
algumas grandes rochas cercavam uma estreita passagem que conduzia a uma
pequena planície. / Essas rochas eram bem altas, o que podia facilitar a existência
de cavernas junto ao solo, o que lhes daria abrigo e alguma proteção contra
animais. / Não havia à vista existência humana, mas muitas aves voavam ao redor
de árvores que se penduravam nas nesgas de terra das encostas, o que fazia prever
a presença de outros animais. / Apesar da distância, podia vislumbrar a presença
de um rio que cruzava transversalmente a planície...

01. FGV- TJ MS -2022 – Analista Judiciário – Área Fim

Profª Adriana Figueiredo

Esse segmento textual é composto por quatro períodos, separados por barras
inclinadas.

A afirmativa correta sobre sua estruturação é:
(A) os quatro períodos apresentam estrutura inteiramente descritiva;

(B) os períodos mostram uma sequência temporal;

(C) os períodos trazem seguidamente detalhes da paisagem vista anteriormente;

(D) os períodos mostram aos leitores uma seleção de elementos estáticos da
paisagem;

(E) o segundo período é o único que mistura descrição e narração.

01. FGV- TJ MS -2022 – Analista Judiciário – Área Fim
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Profª Adriana Figueiredo

“Já contei esta história tantas vezes e ninguém quis me acreditar. Vou agora contar
tudo especialmente para a senhora que, se não pode ajudar, pelo menos não fica
me atormentando como fazem os outros.”

Esse é o início de um conto de Lygia Fagundes Telles; sobre esse texto, é correto
afirmar que:

(A) a estrutura narrativa ainda não foi iniciada, estando seu começo preparado;

(B) o narrador da história se coloca como de terceira pessoa, narrando uma
história aparentemente inacreditável;

02. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1

Profª Adriana Figueiredo

(C) o narrador da história, como em outros momentos, conta com algum
interlocutor;

(D) o relato a ser feito a seguir faz parte certamente das narrativas de terror ou
fantásticas;

(E) o narrador se apresenta como simples observador dos fatos narrados.

02. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1
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TEXTO 
DESCRITIVO

TEXTO 
NARRATIVO

SIMULTANEIDADE

SEQUÊNCIA 
CRONOLÓGICA

APOSTA 1

Profª Adriana Figueiredo

INJUNÇÃO
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Prof. Adriana Figueiredo

TEXTO INJUNTIVO/ 
INSTRUCIONAL

É AQUELE QUE DÁ 
INSTRUÇÕES, INDICANDO O 

PASSO A PASSO PARA A 
REALIZAÇÃO DE UMA 

TAREFA.

Profª Adriana Figueiredo

Entre as opções abaixo, aquela que exemplifica o tipo de texto instrucional, é:

(A) Separe os parafusos e coloque-os nos buracos das dobradiças;

(B) Criar é matar a morte;

(C) A imprensa mente, deturpa os fatos e agride o vernáculo;

(D) Os pequenos anúncios contêm toda a verdade que se pode encontrar num
jornal;

(E) Para saber falar é preciso saber escutar

03. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1
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Profª Adriana Figueiredo

O segmento abaixo que exemplifica o tipo de texto denominado instrucional é:

A) As regras do condomínio estabelecem que os moradores não poderão manter
animais de estimação nos apartamentos;

B) Economize para que, nas próximas férias, possa realizar aquele passeio dos seus
sonhos pela Europa;

C) A cidade estava deserta em função do feriado prolongado e a Prefeitura instruiu
a população para que não visitasse os locais de grandes aglomerações;

04. FGV - 2022 - PC-RJ - Auxiliar Policial de Necropsia de 3ª Classe

Profª Adriana Figueiredo

D) Todos estão cientes de que a inflação parece estar de volta, ainda que em
índices menores;

E) Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o
consumo nos 3 ou 4 dias seguintes.

04. FGV - 2022 - PC-RJ - Auxiliar Policial de Necropsia de 3ª Classe
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INSTRUÇÃO CONSELHO

APOSTA 2

Profª. Adriana Figueiredo

Compreensão e 
interpretação de textos 
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Prof. Adriana Figueiredo

COMPREENSÃO E 
INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTOS

Diz respeito aos processos geradores de 
significação.

INTERPRETAÇÃO

COMPREENSÃO

Refere-se à decodificação dos
significados dos componentes textuais.

Profª Adriana Figueiredo

RECORRÊNCIA
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Profª Adriana Figueiredo

Observe o seguinte pensamento de Heródoto, o pai da História:

“Onde é necessária a astúcia, não há lugar para a força”.

Um outro pensamento que expressa o mesmo significado, é:

(A) Onde a pele do leão não cobre é preciso costurar a da raposa;

(B) Um príncipe deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é
capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe se defender
dos lobos;

05. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1

Profª Adriana Figueiredo

(C) O uso da força tem apenas um efeito temporário. Pode subjugar por certo
tempo, mas não remove a necessidade de subjugar novamente;

(D) A violência não é força, mas fraqueza, nem poderá ser nunca criadora de coisa
alguma, apenas destruidora;

(E) A força bruta, quando não governada pela razão, desmorona sob o próprio
peso.

05. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1
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ENUNCIADOS DE 
RECORRÊNCIA

SEGUNDO/DE ACORDO COM O TEXTO/ A 
FRASE QUE TEM O MESMO SENTIDO/ AO 

DIZER..., A AUTORA QUER NOS DIZER...

Prof. Adriana Figueiredo

APOSTA 3

Profª Adriana Figueiredo

INFERÊNCIA
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Profª Adriana Figueiredo

Observe o pequeno texto narrativo:

“João e Maria conheceram-se numa festa de aniversário de um amigo comum.
Consideraram-se apaixonados desde esse primeiro momento; casaram-se pouco
tempo depois e hoje estão separados, mas com dois filhos lindos.”

O final dessa narrativa mostra:

(A) uma melhora da situação inicial;
(B) uma conservação do estado inicial;
(C) uma mudança esperada da situação original;
(D) uma degradação do estado original;
(E) uma transformação humorística da história inicial.

06. FGV- TJ MS -2022 – Analista Judiciário – Área Fim

ENUNCIADOS DE 
INFERÊNCIA

DEDUZ-SE/ DEPREENDE-SE/ O TEXTO 
MOSTRA/ O AUTOR INDICA...

Prof. Adriana Figueiredo

APOSTA 4
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Profª Adriana Figueiredo

ESTRATÉGIAS DE 
FUNDAMENTAÇÃO

ESTRATÉGIAS MAIS 
COMUNS DE 

FUNDAMENTAÇÃO

OPINIÃO PRÓPRIA

Segundo o Datafolha, para  62%  dos  
brasileiros,  a  democracia “é sempre melhor". 

Prof. Adriana Figueiredo

EXPLICAÇÃO

EXEMPLOS

DADOS ESTATÍSTICOS

TESTEMUNHOS DE 
AUTORIDADE

Acredito que é necessário economizar água no 
banho.

Como a fonte de energia utilizada é a força da 
água dos rios, é necessário economizar 

durante a seca.

“Os meios de comunicação dizem que 
alimentação é uma questão de saúde. 

Programas de TV ensinam a comer bem para 
manter o corpo saudável, livros oferecem 

cardápios.”

Pesquisa da UFRJ mostrou que as praias do Rio 
não estão poluídas, por isso todos podem 

frequentá-las.
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Profª Adriana Figueiredo

Observe o seguinte segmento: “É preciso ser racional no estudo das questões
ambientais. Ou então uma usina vai deixar de ser construída porque há morcegos
na caverna.”

O autor dessa frase argumentativa tem como argumento:

(A) o exemplo de outros povos;

(B) uma evidência histórica;

(C) a sua opinião pessoal;

(D) o fruto de seus estudos;

(E) uma citação de autoridade.

07. FGV- TJ MS -2022 – Analista Judiciário – Área Fim

Profª Adriana Figueiredo

Observe o seguinte parágrafo:

“Tem-se discutido muito sobre as funções da linguagem humana e a hierarquia
natural que há entre elas. É fácil observar, por exemplo, que é pela posse e uso da
linguagem, falando mentalmente ao próximo ou a nós mesmos, que
conseguiremos organizar nosso pensamento e torná-lo articulado, concatenado e
nítido”.

08. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1
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Profª Adriana Figueiredo

Considerando o primeiro período como tópico frasal, o seu tipo de
desenvolvimento é identificado como:

(A) contraste;

(B) explicitação;

(C) enumeração;

(D) localização temporal / espacial;

(E) relação causa / efeito.

.

08. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1

Profª. Adriana Figueiredo

Marcas gerais de 
textualidade
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Profª. Adriana Figueiredo

COESÃO E COERÊNCIA

Profª Adriana Figueiredo

CONECTIVOS
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Prof. Adriana Figueiredo

VALORES 
SEMÂNTICOS 

DAS 
PREPOSIÇÕES

PARA

POR
O texto foi escrito por uma jornalista.

Estava triste por não conseguir a vaga.

EM

Chorava em dor.

Estudava para passar no concurso.

Não olhe para cima.

Fez o depoimento em uma delegacia.

Profª Adriana Figueiredo

Se reescrevermos as frases abaixo, eliminando a palavra porque, a forma
INADEQUADA dessa reescritura, será:

(A) O jogador foi expulso porque assim decidiram os juízes / por decisão dos juízes;

(B) Entreguei-lhe a encomenda porque confiava nele / em confiança;

(C) Causou um acidente porque a estrada molhada fez derraparem os pneus / por
derrapagem dos pneus na estrada molhada;

09. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1
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Profª Adriana Figueiredo

(D) Não fez a redação porque o tema era muito complexo / pela complexão do
tema;

(E) O juiz sentou-se longe dos demais passageiros, porque temia a reação do
público / por medo da reação do público.

09. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1

Profª Adriana Figueiredo

“O laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico
Legal. Após ser gerado pelo IML, é encaminhado para a Delegacia de Trânsito em sua
localidade. O prazo estimado para liberação do laudo é de aproximadamente trinta
dias após o óbito, mediante apresentação dos documentos necessários.” (Adaptado)

Nesse texto, foram destacadas várias ocorrências de conectores; a afirmação correta
sobre um deles é:

A) as duas ocorrências de pelo mostram valores diferentes;
B) as duas ocorrências de após mostram sentidos diferentes;
C) as duas ocorrências de para mostram sentidos diferentes;
D) o conector em indica relação de tempo;
E) o conector mediante indica relação de finalidade.

10. FGV - 2022 - PC-RJ - Técnico Policial de Necropsia
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Profª Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo

REFERENCIAÇÃO

Os deputados corruptos não se preocupam 
com o mau julgamento político de suas ações. 

Para eles, o mal está na mídia.  

Aquela é a escola onde meu filho estuda.

Júlio convidou a todos para o lançamento de 
seu livro.
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Profª Adriana Figueiredo

A frase abaixo que NÃO contém termos desnecessários, por já estarem contidos
em outros vocábulos, é:

(A) Cada deputado, individualmente, tem direito a apresentar dois projetos por
semestre;

(B) Na reunião, os vereadores poderão ir acompanhados de suas esposas e filhos;

(C) Há muitas notícias falsas sobre o acidente; os fatos reais, porém, são outros;

(D) O planejamento antecipado para o ano próximo vai ser votado na semana que
vem;

(E) Um hemisfério corresponde a uma das duas metades iguais do planeta.

11. FGV- MP SC -2022 –Analista em Serviço Social – Tipo 1

Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo

https://www.youtube.com/user/professoraadrianaf

facebook.com/prof.adriana.figueiredo
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OBRIGADA!

Profª. Adriana Figueiredo

REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

CIVIS DO ESTADO
Prof. Tiago Zanolla
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LEI Nº 1.818/2007
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS

Prof. Tiago Zanolla

FALE COMIGO
@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla
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FUNÇÕES PÚBLICAS

LEI Nº 1.818/2007 – ESTATUTO DOS SERVIDORES DE TOCANTINS
Prof. Tiago Zanolla

FUNÇÃO 
PÚBLICA

Art. 4º Função pública é a relação subordinativa e vinculante que
se estabelece entre os servidores públicos e o Estado, e que visa
operacionalizar os resultados relativos aos interesses e demandas
da sociedade.

FUNÇÕES PÚBLICAS - NATUREZA

LEI Nº 1.818/2007 – ESTATUTO DOS SERVIDORES DE TOCANTINS
Prof. Tiago Zanolla

FUNÇÕES PÚBLICAS TÉCNICAS

COMANDO, DIREÇÃO, 
GERÊNCIA OU CHEFIA

AQUELAS QUE SE REFEREM ÀS AÇÕES DE 
CARÁTER INSTRUMENTAL, NECESSÁRIAS À 
HABILITAÇÃO DO PROCESSO DECISÓRIO

APOIO

AQUELAS QUE SE PRESTAM À 
INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS DEMAIS FUNÇÕES E 

DOS SERVIÇOS DO ESTADO. 
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FORMAS DE PROVIMENTO

LEI Nº 1.818/2007 – ESTATUTO DOS SERVIDORES DE TOCANTINS
Prof. Tiago Zanolla

CARGOS PÚBLICOS

PROVIMENTO EM 
COMISSÃO

PROVIMENTO 
EFETIVO

AQUELES DE RECRUTAMENTO AMPLO, CUJOS TITULARES SEJAM 
SELECIONADOS, EXCLUSIVAMENTE, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, 

DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, IDENTIFICADORES DE 
FUNÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO OU DE APOIO 

AQUELES DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO POR ATO DOS 
CHEFES DOS PODERES DO ESTADO, QUE CONFIGUREM FUNÇÕES DE 

DIREÇÃO, COMANDO, GERÊNCIA, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

DO PROVIMENTO

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

NOMEAÇÃO

READAPTAÇÃO

REVERSÃO

REINTEGRAÇÃO

RECONDUÇÃO

APROVEITAMENTO

PROVIMENTO
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DO PROVIMENTO

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

Nomeação
É o ingresso no serviço público. Nomeação é a única forma de provimento
originário e pode ser tanto para os cargos efetivos como para os
comissionados.

Readaptação

É a investidura do servidor efetivo estável ou do estabilizado em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção
médica.

Reversão

É o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando a
Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria
ou a pedido, observado o interesse da Administração e a existência de
dotação orçamentária e financeira.

DO PROVIMENTO

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

Reintegração

É a reinvestidura do servidor efetivo estável ou do estabilizado no cargo
anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens.

Aproveitamento
É o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício de cargo público,
quando extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade.

85
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DO PROVIMENTO

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

Recondução

É o retorno servidor efetivo estável ou do estabilizado, sem direito a
indenização, ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de:
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
II – inabilitação em contrato de experiência referente a emprego público
inacumulável;
III - reintegração conferida ao ocupante anterior do cargo;
IV - anulação do concurso a que se tenha submetido para o cargo ou
emprego público que passou a ocupar;
V - qualquer forma de invalidação, administrativa ou judicial, do
provimento do cargo que passou a ocupar, sujeito ou não a Estágio
Probatório;
VI - desistência de permanecer ocupando o cargo ou emprego público no
qual se encontre em estágio probatório ou em contrato de experiência;
VII - desistência do servidor em permanecer ocupando cargo não sujeito a
estágio probatório, no período previsto no §17 do art. 20 desta Lei.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DOS REQUISITOS

REQUISITOS

APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS

O NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO PARA O 
EXERCÍCIO DO CARGO

A QUITAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES MILITARES E 
ELEITORAIS

O GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS

NACIONALIDADE BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA, NOS 
TERMOS QUE DISPUSER A LEGISLAÇÃO FEDERAL
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Que tal anotarmos os prazos principais até aqui?

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DA ESTABILIDADE

NOMEAÇÃO POSSE EXERCÍCIO ESTABILIDADE

TORNA-SE 
INSUBSISTENTE O ATO 

DE PROVIMENTO

TORNA-SE 
INSUBSISTENTE O ATO 

DE PROVIMENTO

3 ANOS DE EFETIVO 
EXERCÍCO 

30 DIAS, 
PRORROGÁVEL POR 

MAIS 30 DIAS

ESTÁGIO 
PROBATÓRIO

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO

15 DIAS DA DATA 
DA POSSE

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

AVALIAÇÃO 
ESPECIAL DE 

DESEMPENHO

DISCIPLINA

IDONEIDADE MORAL

APTIDÃO PARA A FUNÇÃO

CONDUTA 

INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO SERVIÇO 
E ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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Art. 20, § 5º É reprovado no Estágio Probatório o servidor que:
I – vencidas todas as etapas da Avaliação Especial de Desempenho, não alcançar a média
que trata o § 4º deste artigo;
II – receber conceito de desempenho insatisfatório, notas 1 ou 2:

a) em três fatores de julgamento numa mesma etapa da Avaliação Especial de
Desempenho;

b) em um mesmo fator de julgamento em 2 etapas, consecutivas ou não, da Avaliação
Especial de Desempenho;
c) que, independentemente de ter alcançado a média necessária para sua aprovação,
contar, no período do Estágio Probatório, com mais de 45 faltas intercaladas e não-
justificadas.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

São formas de vacância:

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DA VACÂNCIA

VACÂNCIA

FALECIMENTO 

POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL 

APOSENTADORIA 

READAPTAÇÃO 

DEMISSÃO 

EXONERAÇÃO 
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REMOÇÃO é a realocação do servidor efetivo ou estabilizado, a pedido ou de ofício, de
um para outro órgão do mesmo Poder ou de uma para outra unidade do mesmo órgão,
COM OU SEM MUDANÇA DE SEDE.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DA REMOÇÃO

REDISTRIBUIÇÃO é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ou em comissão, 
ocupado ou vago, no âmbito dos quadros gerais de pessoal, para outro órgão ou entidade 
do mesmo Poder, observados os seguintes preceitos: 

• interesse da Administração; 

• equivalência de vencimentos; 

• manutenção da essência das atribuições do cargo; 

• vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

• mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional exigido para 
o cargo, vedado o desvio de função; 

• compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão 
ou entidade.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DA REDISTRIBUIÇÃO
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Os servidores cumprem jornada de trabalho fixada de acordo com as necessidades do
exercício das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração
máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6
horas e 8 horas diárias, respectivamente.

O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral
e de exclusiva dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver
interesse da Administração Pública.

Art. 19, § 2º Regulamento disciplina a jornada de trabalho dos titulares de cargos de
provimento efetivo cujo exercício exija regime de turno ou plantão.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 38. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – vencimento, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, fixado em lei;

III – remuneração, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

II - subsídio, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, estabelecido por lei
específica, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, à
exceção das parcelas indenizatórias, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos incisos
X e XI do art. 9o da Constituição do Estado;

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DO VENCIMENTO, DO SUBSÍDIO E DA REMUNERAÇÃO
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Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DESCONTOS LEGAIS

Reposição

É a devolução aos cofres públicos de quaisquer parcelas
recebidas indevidamente pelo servidor e será feita em
parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração,
provento ou subsídio.

Indenização à 
Fazenda Pública

É o ressarcimento, pelo servidor, dos prejuízos e danos a
que ele der causa, por dolo ou culpa e será realizada em
parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração,
provento ou subsídio.

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DAS VANTAGENS

VANTAGENS 
AUXÍLIOS-PECUNIÁRIOS

GRATIFICAÇÕES 

INDENIZAÇÕES 

INDENIZAÇÕES PECUNIÁRIAS
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Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DAS LICENÇAS

LICENÇAS 

PARA ATIVIDADE POLÍTICA

AFASTAMENTO DE CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

POR TUTORIA OU ADOÇÃO 

PARA SERVIÇO MILITAR

MATERNIDADE 

PARA CAPACITAÇÃO

PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA

POR MOTIVO DE DOENÇA NA FAMÍLIA

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DOS AFASTAMENTOS

AFASTAMENTOS 

REALIZAR MISSÃO OFICIAL NO EXTERIOR

ESTUDAR NO PAÍS OU EXTERIOR

ATENDER CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL, DURANTE PERÍODO ELETIVO

EXERCER MANDATO ELETIVO

SERVIR NO TRIBUNAL DO JÚRI

SERVIR A OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE

SÃO PERMITIDOS NOS TERMOS 
DA LEGISLAÇÃO, SEM 

PREJUÍZOS, AO SERVIDOR
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Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO

AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE 
MANDATO ELETIVO

FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL

DE PREFEITO OU DE VICE-PREFEITO

DE VEREADOR

AFASTADO DO CARGO

AFASTADO DO CARGO, SENDO-LHE 
FACULTADO OPTAR PELA SUA 

REMUNERAÇÃO

NÃO HAVENDO COMPATIBILIDADE 
DE HORÁRIO, É AFASTADO DO 

CARGO, SENDO-LHE FACULTADO 
OPTAR PELA SUA REMUNERAÇÃO 

HAVENDO COMPATIBILIDADE DE 
HORÁRIO, MANTÉM A 

REMUNERAÇÃO OU O SUBSÍDIO DO 
SEU CARGO, SEM PREJUÍZO DO 
SUBSÍDIO DO CARGO ELETIVO

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 119. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes do Estado defesa de
direito ou interesse legítimo.
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Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 122. Cabe recurso:
I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos;
III - das decisões que aplicarem sanções disciplinares. .

Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

DIREITO DE PETIÇÃO
Art. 125. O direito de requerer prescreve:

I - em 5 anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e de créditos resultantes das
relações de trabalho;

II - em 120 dias, nos demais casos, salvo outro prazo fixado em lei específica;

Parágrafo único. O prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato
impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
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Lei nº 1.818/2007 – Estatuto dos Servidores de Tocantins
Prof. Tiago Zanolla

PENALIDADES

PENALIDADES

ADVERTÊNCIA 

SUSPENSÃO 

DEMISSÃO 

DESTITUIÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE

FALE COMIGO
@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla
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OBRIGADO

Prof. Tiago Zanolla

DIREITO PENAL

Prof. Renan Araujo

107

108



INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Lei penal no tempo

 Tempo e lugar do crime

 Anterioridade da lei penal e reserva legal

 Retroatividade da lei penal benéfica E abolitio criminis

 Leis temporárias/excepcionais
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Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Lei penal no espaço

 Territorialidade

 Extraterritorialidade

 Incondicionada

 Condicionada

 Hipercondicionada

 Pena cumprida no estrangeiro

(FGV/2022/PCERJ)
Insatisfeito com uma disputa acirrada num jogo de futebol, Ares, que contava com
17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Príapo de um curso preparatório,
efetuando cinco disparos com revólver adquirido com aquela finalidade. Tendo
alvejado seu alvo e sem munição extra, Ares deixa o local, tomando rumo
ignorado. Príapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde
permanece internado por dois meses, quando, então, vem a óbito, em razão
exclusiva dos ferimentos sofridos. De acordo com o Código Penal, Ares deverá:
(A) responder pelo crime, em razão da teoria do resultado;
(B) responder pelo crime, em razão da teoria mista;
(C) responder pelo crime, em razão da teoria da ação;
(D) não responder por crime, em razão da teoria da ubiquidade;
(E) não responder por crime, em razão da teoria da atividade.
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(FGV/2021/TJRO)
Sobre a aplicação da lei penal no espaço, é correto afirmar que:
A) pelo princípio da extraterritorialidade, aplica-se a lei penal brasileira aos fatos
puníveis praticados no território nacional, quando o agente for estrangeiro;
B) a lei brasileira adota o princípio da territorialidade como regra, ainda que de forma
atenuada, uma vez que ressalva a validade de convenções e tratados internacionais;
C) o princípio da nacionalidade ou da personalidade permite a extensão da jurisdição
penal do Estado titular do bem lesado para além dos seus limites territoriais;
D) o princípio real, de defesa ou de proteção permite a aplicação da lei penal da
nacionalidade do agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado;
E) o princípio da universalidade ou cosmopolita aplica-se à lei penal da nacionalidade do
agente, pouco importando o local em que o crime foi praticado.

Prof. Renan Araujo
Facebook: @profrenanaraujoestrategia

Fato típico

 Elementos

 Causas de exclusão do fato típico

 Coação física irresistível
 Força da natureza
 Sonambulismo
 Estados de inconsciência em geral
 Atos reflexos
 Erro de tipo inevitável
 Adequação social e princípio da insignificância
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(FGV/2018/TJSC)
Durante uma tragédia causada pela natureza, Júlio, que caminhava pela rua, é
arrastado pela força do vento e acaba se chocando com uma terceira pessoa, que, em
razão do choque, cai de cabeça ao chão e vem a falecer.
Sobre a consequência jurídica do ocorrido, é correto afirmar que:
A) a tipicidade do fato restou afastada por ausência de tipicidade formal, apesar de
haver conduta por parte de Júlio;
B) a tipicidade do fato restou afastada, tendo em vista que não houve conduta penal
por parte de Júlio;
C) o fato é típico, ilícito e culpável, mas Júlio será isento de pena em razão da ausência
de conduta;
D) a conduta praticada por Júlio, apesar de típica e ilícita, não é culpável, devendo esse
ser absolvido;
E) a conduta praticada por Júlio, apesar de típica, não é ilícita, devendo esse ser
absolvido.

Consumação e tentativa

 Tentativa – Iniciada a execução, crime não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.

 Crime impossível – Iniciada a execução, o crime jamais se consumaria, pela
ineficácia absoluta do meio ou pela absoluta impropriedade do objeto.

 Desistência voluntária e arrependimento eficaz – Agente desiste de prosseguir
na execução OU impede que o resultado ocorra.

 Arrependimento posterior – Reparação do dano/restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, por ato voluntário, nos crimes sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
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(FGV/2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua
direção, que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção
de Patrício para efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e
se evade do local, deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.
Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de:
A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.

Causas de exclusão da ilicitude 
e da culpabilidade

 Causas de exclusão da ilicitude
 Legítima defesa
 Estado de necessidade
 Estrito cumprimento do dever legal
 Exercício regular de direito

 Causas de exclusão da culpabilidade
 Coação moral irresistível e obediência hierárquica
 Erro de proibição inevitável
 Inimputabilidade
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Crimes contra a pessoa
Tópicos de destaque

 Qualificadoras importantes no homicídio:

 Feminicídio

 Emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido

 Crimes contra a honra

 Calúnia x Difamação x Injúria

 Crime contra a honra pelas redes sociais (pena em triplo)

Crimes patrimoniais
Tópicos importantes

 Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo =
HEDIONDO

 Roubo com emprego de arma:
 Arma branca – Aumento de 1/3 à metade
 Arma de fogo – Aumento de 2/3
 Arma de fogo de uso restrito ou proibido – Pena em dobro
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(FGV/2022/TJDFT)
Considerando as alterações promovidas pela Lei nº 13.654/2018, é correto afirmar que:
(A) o emprego de arma de fogo, nos delitos de roubo, em momento algum deixou de
configurar majorante, sendo apenas deslocada e prevendo fração menos severa de
aumento;
(B) a alteração legislativa deixou de considerar o emprego de arma de fogo, nos delitos de
roubo, como majorante, passando a adotá-lo como qualificadora;
(C) o emprego de arma de fogo, nos delitos de roubo, em momento algum deixou de
configurar majorante, sendo apenas deslocada e prevendo fração mais severa de aumento;
(D) a alteração legislativa deixou de considerar o emprego de arma de fogo, nos delitos de
roubo, como majorante, passando a adotá-lo como circunstância agravante;
(E) o emprego de arma de fogo, nos delitos de roubo, em momento algum deixou de
configurar majorante, sendo apenas deslocada e sem qualquer alteração em relação ao
quantum

Estelionato
Ação penal

Regra – Ação penal pública condicionada à representação

 Exceção – Se a vítima for:

 A Administração Pública, direta ou indireta
 Criança ou adolescente
 Pessoa com deficiência mental
 Maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz
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Disposições gerais

 Isenção de pena (imunidade absoluta) - Quem comete crime
patrimonial contra:

 Cônjuge, na constância da sociedade conjugal

 Ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou
ilegítimo, seja civil ou natural.

Disposições gerais

 Necessidade de representação (imunidade relativa) se o crime é
praticado contra:

 Cônjuge desquitado ou judicialmente separado

 Irmão

 Tio ou sobrinho, com quem o agente coabita
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Disposições gerais

 Inaplicabilidade dos arts. 181 e 182

 Quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa

 Não se aplica ao estranho que participa do crime

 Se o crime é praticado contra pessoa com 60 anos ou mais

Crimes contra a adm. pública
 Reparação do dano no crime de peculato

 Peculato culposo – Extinção da punibilidade (se antes da sentença
irrecorrível); redução da pena pela metade (se após).

 Peculato doloso – Pode gerar redução de pena de 1/3 a 2/3 (se
ocorrer antes do recebimento da denúncia), pelo arrependimento
posterior.
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Crimes contra a adm. pública
 Concussão x corrupção passiva

 Concussão = Exigir vantagem indevida em razão da função
 Corrupção passiva = Solicitar/receber/aceitar promessa de vantagem

indevida em razão da função

 Prevaricação x corrupção passiva privilegiada
 Prevaricação = Infração do dever funcional para satisfazer interesse ou

sentimento pessoal
 Corrupção passiva privilegiada = Infração do dever funcional cedendo a

pedido ou influência de outrem

 Princípio da insignificância (súmula 599 do STJ)

Crimes contra a adm. pública

 Corrupção ativa
 OFERECER ou PROMETER vantagem indevida ao servidor para que ele infrinja

seu dever funcional

 Crime formal

Falso testemunho ou falsa perícia
 Independe do resultado do processo

 Aumento de pena (1/6 a 1/3): mediante suborno OU com finalidade de produzir
prova em processo criminal

 Retratação antes da sentença = extinção da punibilidade
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INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo

OBRIGADO!

Prof. Renan Araujo
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LEGISLAÇÃO PENAL
ESPECIAL

Prof. Antonio Pequeno

INSTA @PROF.PEQUENO

Prof. Antonio Pequeno

CRIMES HEDIONDOS – LEI N° 8072/1990
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Prof. Antonio Pequeno

ROL DOS CRIMES HEDIONDOS

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela
Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984).

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que
cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e
VIII); (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de
morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e
144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança
Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 13.142,
de 2015)
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LEI 13964/2019 – PACOTE ANTICRIME

Prof. Antonio Pequeno

REDAÇÃO ANTES REDAÇÃO DEPOIS

ART.1º, II

LATROCÍNIO – ROUBO COM O
RESULTADO MORTE

II - roubo: (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)

a) circunstanciado pela restrição de liberdade
da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019)

b) circunstanciado pelo emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de
arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, §
2º-B); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) qualificado pelo resultado lesão corporal
grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)

LEI 13964/2019 – PACOTE ANTICRIME

Prof. Antonio Pequeno

REDAÇÃO ANTES REDAÇÃO DEPOIS
EXTORSÃO QUALIFICADA PELO

RESULTADO MORTE

III - extorsão qualificada pela
restrição da liberdade da vítima,
ocorrência de lesão corporal ou
morte (art. 158, § 3º); (Redação
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

135

136



IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso
incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente
ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Incluído pela Lei nº 12.978, de 2014)

Prof. Antonio Pequeno

III IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155,

§ 4º-A). (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno
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Prof. Antonio Pequeno

REDAÇÃO ANTES REDAÇÃO DEPOIS

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime
de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de
1o de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei no 10.826, de
22 de dezembro de 2003, todos tentados ou
consumados. (Redação dada pela Lei nº 13.497, de
2017)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos,
tentados ou consumados: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de
2019)

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei
nº 2.889, de 1º de outubro de 1956; (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto
no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo,
acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à
prática de crime hediondo ou equiparado. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)

Prof. Antonio Pequeno

CRIMES EQUIPARADOS OU ASSEMELHADOS A HEDIONDOS
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Prof. Antonio Pequeno

CONSEQUÊNCIAS

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (Vide Súmula Vinculante)

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

Prof. Antonio Pequeno

LEI 11464/2007

ANTES DEPOIS

vedava
1-Fiança
Mais
Liberdade provisória

Veda
Fiança
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Prof. Antonio Pequeno

ART.2º, § 1o A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

Prof. Antonio Pequeno

REDAÇÃO ANTES REDAÇÃO DEPOIS
§ 2º A progressão de regime, no caso

dos condenados pelos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5
(três quintos), se reincidente, observado o disposto
nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela
Lei nº 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei nº 13.964,
de 2019)

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com

resultado morte, vedado o livramento condicional.
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Prof. Antonio Pequeno

Art.2º,

§ 3o Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o
réu poderá apelar em liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)

§ 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Incluído
pela Lei nº 11.464, de 2007)

Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima,
destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta
periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem
ou incolumidade pública.

Prof. Antonio Pequeno

DELAÇÃO PREMIADA

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a
dois terços.
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LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE 

LEI Nª 13869/2019

Prof. Antonio Pequeno

ELEMENTO SUBJETIVO

1º, § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade
quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou
beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.
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NATUREZA JURÍDICA DO ART.1º, §2º

1º,§ 2º A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade.

SUJEITOS DO CRIME

Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território,
compreendendo, mas não se limitando a:
I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
II - membros do Poder Legislativo;
III - membros do Poder Executivo;
IV - membros do Poder Judiciário;
V - membros do Ministério Público;
VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas.
Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo.
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AÇÃO PENAL

ART.3º DA LEI 13869/2019 ART.12 DA LEI 4898/1965
Art. 3º Os crimes previstos nesta
Lei são de ação penal pública
incondicionada.

Art. 12. A ação penal será
iniciada, independentemente de
inquérito policial ou justificação por
denúncia do Ministério Público,
instruída com a representação da
vítima do abuso.

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Dos Efeitos da Condenação

Art. 4º São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a
requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;
II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de
1 (um) a 5 (cinco) anos;
III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são
condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são
automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.
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ANTES – LEI 4898/1965 DEPOIS – LEI 13869/2019
6º,
§ 3º A sanção penal será aplicada de

acordo com as regras dos artigos 42 a 56
do Código Penal e consistirá em:

c) perda do cargo e a inabilitação para
o exercício de qualquer outra função
pública por prazo até três anos.

ART.4º
II - a inabilitação para o exercício de

cargo, mandato ou função pública, pelo
período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

III - a perda do cargo, do mandato ou da
função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos
nos incisos II e III do caput deste artigo são
condicionados à ocorrência de reincidência
em crime de abuso de autoridade e não são
automáticos, devendo ser declarados
motivadamente na sentença.

DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas
nesta Lei são:
I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a
6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;
III - (VETADO).

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou
cumulativamente.
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DAS SANÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ADMINISTRATIVA

Art. 6º As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções
de natureza civil ou administrativa cabíveis.
Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta
funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se
podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões
tenham sido decididas no juízo criminal.

Art. 8º Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a
sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em
legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.

Violência Institucional

Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos
a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem
estrita necessidade:

I - a situação de violência; ou

II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos,
gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços).

§ 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida
revitimização, aplica-se a pena em dobro.
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Art. 23. Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de
processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de
responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a
responsabilidade:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno

MODALIDADE EQUIPARADA

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

I - eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no
curso de diligência;

II - omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para
desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 25. Proceder à obtenção de prova, em procedimento de
investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa

Prof. Antonio Pequeno

MODALIDADE EQUIPARADA

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do
investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 26. (VETADO).

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração
penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de
crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno

Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação
preliminar sumária, devidamente justificada.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial,
fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno

Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou
administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe
inocente:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que
tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu
andamento ou retardar o julgamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública
incondicionada.

Art. 227-A Os efeitos da condenação prevista no inciso I do caput do art.
92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
para os crimes previstos nesta Lei, praticados por servidores públicos
com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de
reincidência. (Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse
caso, independerá da pena aplicada na reincidência. (Incluído pela
Lei nº 13.869. de 2019)

Prof. Antonio Pequeno

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo
à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo
ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à
apreensão sem observância das formalidades legais.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de
criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade
judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele
indicada:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Prof. Antonio Pequeno

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda
ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a
imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha
conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Prof. Antonio Pequeno

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em
benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro
do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício
de função prevista nesta Lei:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob
sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação
em lar substituto:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro,
mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a
paga ou recompensa.

Prof. Antonio Pequeno

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob
sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação
em lar substituto:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro,
mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a
paga ou recompensa.

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer
forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.764,
de 12.11.2003)

Prof. Antonio Pequeno

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente,
de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa
causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou
psíquica: (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui
crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 13.106, de 2015)

Prof. Antonio Pequeno
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Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer
forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto
aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer
dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Prof. Antonio Pequeno

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei
nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)

Prof. Antonio Pequeno
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§ 1 o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive
salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2 o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no
caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei
n o 8.072, de 25 de julho de 1990 . (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Prof. Antonio Pequeno

OBRIGADO

Prof. Antonio Pequeno

INSTA @PROF.PEQUENO
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Prof. Stefan Fantini

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
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Níveis Organizacionais

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Processo Administrativo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Planejamento

Organização

Direção

Controle
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Papéis do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PAPÉIS DO 
ADMINISTRADOR

PAPÉIS
INTERPESSOAIS

Símbolo / 
Representação Representa a organização simbolicamente

Liderança Orienta, influencia e motiva

Elemento de 
Ligação Rede de contatos para troca de informações

PAPÉIS
INFORMACIONAIS

Monitor Coleta e analisa informações

Disseminador Compartilha informações (internamente)

Porta-voz Transmite informações (para o meio externo)

PAPÉIS
DECISÓRIOS

Empreendedor Identifica novas ideias e oportunidades

Solucionador 
de conflitos Corrige problemas (internos e externos)

Alocador de 
Recursos Aloca recursos conforme prioridades

Negociador Representa os interesses da organização

Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Habilidades 
do 

Administrador

Habilidades 
técnicas

Conhecimento Técnico e/ou Especializado

Relacionadas ao "fazer"

São mais utilizadas no nível operacional

Habilidades 
humanas

Relacionamento interpessoal

Liderar, motivar, coordenar e influenciar.

São importantes para os três níveis. Contudo, são mais relevantes 
para o nível tático

Habilidades 
conceituais

Trabalhar com ideias, abstrações e conceitos

Relacionadas ao "pensar“. Interpretar situações e planejar o futuro

São indispensáveis ao nível estratégico
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Habilidades do Administrador

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos Sistemas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria dos 
Sistemas

seu precursor foi o biólogo Ludwig Von Bertalanffy

novas ideias, conceitos mais integrados, mais sintéticos, que levam em 
consideração o “todo”.

O foco está na relação entre a organização e o ambiente externo, bem 
como na interação entre órgãos internos da própria organização. 

A ideia central é de que as organizações são sistemas abertos. 

Homem funcional

O todo é maior do que a soma das partes (holismo ou sinergia).

Qualquer alteração em uma das partes, repercute no todo (globalismo).

Entropia negativa: as organizações devem importar mais energia (do 
ambiente) do que exportar.

O sistema busca o seu equilíbrio (homeostase). 

Equifinalidade: isso significa que não existe apenas um caminho para 
que o resultado final seja atingido. 
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Tipos de Planejamento

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Missão x Visão x Valores x Negócio

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Análise SWOT

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ambiente INTERNO                   
(aspectos controláveis)

Ambiente EXTERNO                                    
(aspectos não controláveis)

Aspectos POSITIVOS
(ajudam a organização) Forças Oportunidades 

Aspectos NEGATIVOS 
(atrapalham a organização) Fraquezas Ameaças

Balanced Scorecard - BSC

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Perspectivas

Financeira Melhoria dos resultados financeiros (Perspectiva do acionista)

Cliente "Como a organização é vista pelo cliente"

Processos Internos Processos internos críticos para o sucesso

Aprendizado e 
Crescimento Ativos intangíveis (Pessoas, Sistemas e Procedimentos)
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04 Sistemas da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Autoridade Responsabilidade

Decisão Comunicação

Fatores Condicionantes da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Fatores Condicionantes da Estrutura 
Organizacional

Fator Humano

Fator objetivos, estratégias e 
políticas

Fator Tecnologia

Fator Ambiente Externo
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Elementos da Estrutura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Elementos Básicos da 
Estrutura Organizacional

Especialização do Trabalho 

Departamentalização

Cadeia de Comando 

Amplitude de Controle

Centralização e 
Descentralização

Formalização

Departamentalização Funcional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Estrutura Matricial

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe x Líder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Chefe / Gerente / Administrador Líder

Administra Inova

É uma cópia É o original

Mantém Desenvolve

Processo formal Processo informal

Focaliza o sistema e estrutura Focaliza as pessoas

Baseia-se nas normas, nas regras e na autoridade 
formal

Baseia-se na confiança

Exerce o controle sobre as pessoas Inspira confiança, incentiva e motiva as pessoas

Assegura o controle e a disciplina dos 
subordinados Estimula a criatividade das pessoas

Estabelece limites para os subordinados Potencializa as competências de cada pessoa 

Atua com base na estrutura hierárquica 
organizacional

Atua de acordo com as situações apresentadas

Visão de curto prazo Perspectiva de longo prazo / Visão de futuro

Pergunta como e quando Pergunta o quê e o por quê

Olhos na base da organização (visão limitada) Olhos no horizonte

Imita É original

Aceita o status quo Desafia o status quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas (eficiente) Faz as coisas certas (eficaz)
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Tipos de Poder

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

TIPOS DE PODER

Poder Legítimo Relacionado à hierarquia

Poder Coercitivo Amparado em ameaças, castigos e punições

Poder de 
Recompensa Poder de recompensar as pessoas

Poder de 
Competência 

Possui habilidades, conhecimentos, expertise
ou know-how

Poder de Referência Baseado no carisma, na empatia e nas 
características do líder

Poder de Informação Pessoa detém a posse de informações 
estratégicas

Poder Pessoal Deriva das características individuais

Teoria dos Traços

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria de Traços

Líder já nasce "pronto". 
Possui caracteíristicas 

inatas.                                     
(liderança não pode ser 

aprendida) 

Aspectos físicos

Habilidades

Aspectos da personalidade

Fatores sociais

Características relacionadas com a tarefa

Limitações

Dificuldade de identificar os traços

Dificuldade em encontrar traços universais

Ignora a reação e influência dos subordinados

Acredita que o líder é líder em qualquer situação

Simplista e limitada
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Estilos de Liderança (“Os Três de White e Lippitt”)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estilos de Liderança 

(“Os Três de White e 
Lippitt”)

Liderança 
Autocrática

O líder centraliza toda a tomada de decisões e não há 
qualquer tipo de delegação aos liderados. O líder é dominador, 

impõe suas ordens e traça as diretrizes sem qualquer 
participação do grupo. 

Liderança 
Democrática

Os liderados participam do processo de tomada de 
decisões. O líder participa, orienta e auxilia. É como se o líder 

fosse um “membro normal” do grupo. 

Liderança 
Liberal (ou 

Laissez-Faire)

o líder delega totalmente a tomada de decisões aos 
liderados. A participação do líder é limitada. A liderança tem um 

papel meramente “consultivo”.

Teoria Situacional de Hersey e Blanchard

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Maturidade M1

Baixa Motivação

Baixa Capacidade

Determinar / Dirigir / Narrar (Estilo E1)

Baixo Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M2

Alta Motivação

Baixa Capacidade

Persuadir / Vender (Estilo E2)

Alto Relacionamento

Alta Tarefa

Maturidade M3

Baixa Motivação

Alta Capacidade

Compartilhar / Participar (Estilo E3)

Alto Relacionamento

Baixa Tarefa

Maturidade M4

Alta Motivação

Alta Capacidade

Delegar (Estilo E4)

Baixo Relacionamento

Baixa Tarefa
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@prof.stefan.fantini

Teoria da 
Contingência de 

Fiedler

Estilos do Líder

Orientado para tarefa (melhor desempenho em 
situações extremas - muito favoráveis ou muito 

desfavoráveis)

Orientado para relacionamentos/pessoas (melhor 
desempenho em situações moderadas)

Três variáveis

Relação líder-liderados

Estrutura da tarefa

Poder de posição

Teoria da Contingência de Fiedler

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria do Caminho-Meta de House

Teoria do Caminho-Meta 
de House

Líder apoiador / incentivador
/ compreensivo

Se preocupa com as necessidades e com o 
bem-estar de seus subordinados

Líder diretivo
Explica detalhadamente “o que” e “como” 

deve ser feito. Ele define metas, os padrões, 
e indica a direção a ser seguida

Líder participativo Incentiva os subordinados a participarem da 
tomada de decisões.

Líder orientado para
resultados / realizações / 

objetivos / Líder realizador

Se preocupa em atingir os melhores 
resultados possíveis. Ele define metas 

desafiadoras
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Liderança Transacional x Transformacional

Liderança Transacional

O líder orienta os subordinados 
e os mantém motivados

através da troca (transações 
mútuas). 

Liderança Transformacional

O líder se preocupa com as 
necessidades de seus liderados. 

Ele inspira os seus liderados a 
transcenderem os seus próprios 

objetivos e interesses.

Teoria da Hierarquia das Necessidades

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas

Autorrealização

Necessidades Inferiores (de Baixo Nível)
-Necessidades Primárias

-São satisfeitas por estímulos externos
(através de salários, condições de trabalho, etc.)

Necessidades Superiores (de Alto Nível)
-Necessidades Secundárias

-São satisfeitas por estímulos internos
(estímulos de dentro do indivíduo)
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Teoria das Necessidades Adquiridas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Necessidades 
Adquiridas 

(McClelland)

Necessidade de
Realização 

Necessidadede alcançar o sucesso.  O 
objetivo principal do indivíduo é a realização 

pessoal

Necessidade de
Poder 

Necessidade de controlar e influenciar as 
pessoas

Necessidade de
Afiliação 

Necessidade de manter bons 
relacionamentos interpessoais.

Teoria X e Y

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Teoria X e Y 
(McGregor)

Teoria X

Indivíduo é naturalmente preguiçoso e possui aversão ao  trabalho. 
Portanto, precisa ser controlado e dirigido.

o gestor que tem essa visão “X” de seus subordinados, tende a 
controlar seus subordinados de maneira rígida, autocrática e 

coercitiva

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com baixa 
produtividade, desencorajamento, falta de estímulo e pouco esforço, 

Teoria Y

Indivíduo é naturalmente laborioso e produtivo. Portanto, é capaz de 
se autodirigir e autocontrolar. 

o gestor que tem a visão “Y” de seus subordinados, por acreditar que os 
subordinados são capazes de se autocontrolarem, tende a dirigir seus 

subordinados com base na confiança, autonomia e liberdade. 

Subordinados tratados dessa maneira tendem a responder com elevada 
produtividade, dedicação, iniciativa, entusiasmo, envolvimento pessoal e 

prazer em trabalhar.
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Teoria da Expectância

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

M E I V

Formas de Estimular a Motivação dos Indivíduos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ação Quando utilizar? Qual o Objetivo?
Tarefas combinadas em conjunto
(combinação de tarefas)

a) Funcionários consideram que o trabalho não
requer o uso de habilidades variadas (trabalho
repetitivo e pouco variado)
b) Funcionários gostariam de assumir mais
responsabilidades

a) aumentar a variedade e a identidade com a
tarefa
b) possibilitar ao ocupante do cargo receber mais
autoridade, e responsabilidade

Carga vertical (expansão vertical de
cargos)

Funcionários consideram que tem pouca autonomia
para realizar suas tarefas e atribuições

aumentar a autonomia quanto aos objetivos de
desempenho

Relações diretas com o cliente ou
usuário
(Estabelecimento de relações com
os clientes)

a) Funcionários consideram que seu trabalho é
repetitivo e pouco variado e que não têm
autonomia para realizá-lo
b) Funcionários consideram que não vem
recebendo o feedback adequado sobre o seu
desempenho

a) aumentar a variedade e envolver maior
responsabilidade e autonomia
b) favorecer a retroação (feedback) por meio do
cliente ou usuário.

Formação de unidades naturais de
trabalho Funcionários consideram que seu trabalho é pouco

relevante para a empresa

produzir significado da tarefa e identidade com a
tarefa, proporcionando no ocupante do trabalho
um sentimento de propriedade em relação àquilo
que faz.

Abertura de canais de retroação

-

atribui ao ocupante o controle e avaliação de seu
desempenho para criar uma tarefa total e
completa com conhecimento dos resultados, se
possível em tempo real, sem depender da
avaliação pelo gestor ou de terceiros.

Criação de grupos autônomos

-
O trabalho tornar-se atividade social e influenciar
o comportamento individual, criando soluções de
trabalho com maior eficácia do que isoladamente.
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Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / 
Semântica

A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: idade, 
cultura e grau de educação

Medo da 
Comunicação 
(Ansiedade)

Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente 

correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,
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Fluxos de Direção da Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Comunicação Formal x Comunicação Informal

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Comunicação Formal
-Mensagens relacionadas ao trabalho.

-Segue a rede de autoridade e 
hierarquia.

-Utiliza canais formais determinados 
pela organização.

Exemplos: memorando, e-mail 
corporativo.

Comunicação Informal
-Mensagens relacionadas às necessidades de 

relacionamento interpessoal.

-Flui em qualquer direção.

-Utiliza canais espotâneos de comunicação.

Exemplo: conversa no corredor, whatsapp.
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Etapas do Processo de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Definição dos objetivos

Monitoramento/Avaliação
do desempenho "atual"

Comparacão entre o 
desempenho "atual" e o 

padrão estabelecido

Correção, Realimentação 
ou Feedback

Tipos de Controle

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Eficiência x Eficácia x Efetividade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

EFICIÊNCIA Utilização de 
recursos

Fazer de forma 
correta

Relaciona-se 
aos Meios Foco Interno

EFICÁCIA
Alcance dos 
resultados 
(objetivos)

Fazer a coisa 
certa

Relaciona-se 
aos Fins Foco Externo

EFETIVIDADE Impacto
causado

Gerar 
benefícios, 

transformação 

Relaciona-se 
aos Benefícios

gerados
Foco Externo

Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Significados 
(Maximiano)

Excelência Se refere ao melhor que se pode fazer. A excelência é absoluta: é o 
ideal mais elevado. 

Especificações
Se refere à qualidade “planejada”. Ou seja, é a definição de “como”

o produto ou serviço deve ser. Qualidade significa o conjunto das 
características de um produto ou serviço. 

Conformidade Se refere ao grau de identidade entre o produto ou serviço e suas 
especificações.

Adequação ao Uso

Adequação ao uso é uma ideia que engloba as definições anteriores e 
tem dois significados: qualidade de projeto (compreende as 
características do produto que atendem as necessidades ou 

interesses do cliente) e ausência de deficiências (quanto maior o 
número de deficiências, mais baixa é a qualidade).
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Ferramentas Qualidade

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas 
da Qualidade

Histograma
É um gráfico de barras (retângulos), que tem por objetivo auxiliar o gestor a identificar e 
visualizar a frequência de determinado evento (defeito/problema). É uma ferramenta 

estatística que permite a visualização e a identificação das variações 

Diagrama de 
Pareto

Regra do 80/20, 80% dos “resultados” (“problemas”) provêm de 20% de ”causas”. 
Auxilia o gestor a “focar” (priorizar) nos aspectos que mais geram impacto na situação 

analisada.

Diagrama de 
Ishikawa

Auxilia o gestora identificar as causas de determinado problema. Diagrama de Causa-
Efeito (Gráfico Espinha de Peixe)

Benchmarking
É um processo contínuo e sistemático de análise das práticas adotadas por empresas 

concorrentes, as quais são consideradas fortes e, na maioria das vezes, líderes de 
mercado.  

5W2H Tem por objetivo facilitar o planejamento das atividades. Auxilia o gestor a traçar os 
planos de ação para que os objetivos sejam alcançados. Auxília na tomada de decisão.

GUT Ferramenta utilizada para priorizar os problemas.

Ciclo PDCA

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

PLAN

DO

CHECK

ACT
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Decisões Programadas x Decisões Não
Programadas

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Decisões Programadas Decisões Não Programadas

Decisões rotineiras e repetitivas (decisões 
“padronizadas”) Decisões “novas” e não repetitivas. 

Decisões baseadas em um “acervo de soluções” da 
organização Decisões mais complexas 

Dados adequados e repetitivos Dados inadequados, “únicos” e novos

Condições estáticas e imutáveis Condições dinâmicas e mutáveis

Previsibilidade e certeza Risco, Imprevisibilidade e incerteza

Baseadas em regras e métodos pré-estabelecidos Baseadas em julgamento “pessoal”

Podem ser computacionais (padronizadas em 
sistemas computacionais)

Dependem do julgamento profissional de cada 
indivíduo

Decisões “descentralizadas” (predominam no nível
operacional)

Decisões “centralizadas” (predominam no nível 
estratégico)

Decisões mais rápidas e uniformes Decisões mais lentas

Ferramentas de Auxílio ao Processo Decisório

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Ferramentas

Identificação e 
Diagnóstico

Diagrama de 
Dispersão

Possibilita ao gestor identificar se há ou não relação entre duas 
variáveis.

Geração e 
Desenvolvimento 

de Alternativas

Brainstorming Utilizada com o objetivo de criar alternativas criativas para solução 
de problemas ou para o aproveitamento de oportunidades.

Brainwriting 
É a versão "escrita" do brainsotrming. utilizada com o objetivo de 
criar alternativas criativas para solução de problemas ou para o 

aproveitamento de oportunidades.

Avaliação e 
Escolha de 
Alternativas

Diagrama de 
Árvore de 
Decisões

Permite ao tomador de decisões visualizar a “sequência” do 
processo decisório. Permite que o tomador de decisões visualize o 

desdobramento de cada alternativa (de cada curso de ação), e 
também “visualize” as decisões seguintes.

Modelo 
Multicriterial

O tomador de decisões cria diversos critérios e, posteriormente, 
estabelece “pesos” para cada um desses critérios. Depois, o 

tomador de decisões dá “notas” para cada uma das alternativas
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Grupos x Equipes

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Modelo dos 05 Estágios de Desenvolvimento dos
Grupos (de Bruce Tuckman)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estágio 5 - Interrupção 
Trata-se da etapa de finalização do grupo. Ou seja, é o momento em que o grupo se prepara para sua 

dissolução (desfazimento). 

Estágio 4 - Desempenho 
É a fase na qual os membros grupo convergem todos os seus esforços para a realização da 

tarefa. 

Estágio 3 - Normatização 
Os membros do grupo se tornam mais “próximos” e coesos. Quanto maior o relacionamento do 

grupo, maior será a proximidade e a coesão interna do grupo, construindo-se, assim, uma unidade 
coordenada (sólida). 

Estágio 2 - Tormenta 
Nesse momento os indivíduos já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte dele. 

Contudo, nessa etapa surgem conflitos entre os membros do grupo. 

Estágio 1 - Formação

É a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. 
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Tipos de Equipes

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Robbins

Equipes de 
Resolução de 

Problemas

São formadas por um pequeno número de funcionários (normalmente, de 5 a 12 funcionários), todos do 
mesmo departamento, que se reúnem durante algumas horas por semana para discutir formas de 

melhorar a eficiência, a qualidade e o ambiente de trabalho. 

Equipes 
Autogerenciadas

São formadas por um grupo de funcionários (normalmente, de 10 a 15 pessoas) que realizam trabalhos 
interdependentes (ou muito relacionados). As atividades das equipes autogerenciadas incluem o 

planejamento, a delegação de tarefas, a tomada de decisões e a implementação das ações para a 
solução dos problemas.

Equipes 
Multifuncionais

São formadas por um grupo de funcionários do mesmo nível hierárquico, mas de diferentes unidades 
organizacionais (diferentes departamentos), que se unem para desempenhar determinada tarefa. 

Equipes 
Virtuais

São formadas por um grupo de pessoas que se encontram geograficamente dispersas e utilizam ferramentas 
da tecnologia da informação para se comunicar à distância e alcançar seus objetivos. 

Cultura Organizacional x Clima Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Cultura Organizacional Clima Organizacional

Valores, normas e padrões Percepções (interpretações)

É a “identidade” da organização É o “estado de “espírito” da organização

É mais “enraizada” É mais “superficial”

É mais difícil de ser “percebida” É mais fácil de ser “percebida”

É mais difícil de ser mudada (é mais estável) É mais fácil de ser mudada (é mais “temporária”)

As mudanças ocorrem a médio/longo prazo                           
(mudanças demoram mais tempo para acontecer)

As mudanças ocorrem a curto/médio prazo                         
(mudanças ocorrem mais rápido)

Existem diversas classificações Pode ser classificada em “favorável” ou “não 
favorável”
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Iceberg da Cultura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Níveis da Cultura Organizacional

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Cultura Forte x Cultura Fraca

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Classificações 
da Cultura 

Organizacional

Dominante            
x                 

Subculturas                           
x 

Contracultura

Dominante Representa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da 
organização. É a cultura "principal" da organização. 

Subculturas Representam os valores que são compartilhados por apenas alguns membros da 
organização. Não são contrárias à cultura dominante; podem "coexistir" pacificamente.

Contracultura Representa valores contrários aos da cultura dominante da organização. É conflitante
e antagônica à cultura dominante.

Forte                           
x                   

Fraca

Forte Os valores essenciais (principais) da organização são aceitos (acatados) e 
compartilhados pela grande maioria dos membros da organização.

Fraca Os valores essenciais da organização não são aceitos e não são compartilhados pela 
maioria dos membros da organização. Existem diversas divergências de valores.

Adaptativa                 
x 

Conservadora

Adaptativa É caracterizada pela flexibilidade, maleabilidade e adaptabilidade.. 

Conservadora É caracterizada pela manutenção dos valores, ideias e tradições, os quais permanecem 
enraizados na organização e não se alteram ao longo do tempo.
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ADMINISTRAÇÃO DE
MATERIAIS

Prof. Elisabete Moreira
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01. (FGV/2016/PREFEITURA DE PAULÍNIA-SP) A gestão de recursos materiais
compreende uma série de atividades que tem como objetivo garantir a
provisão e o aporte de recursos para a atividade da organização. Essas
atividades se dividem em categorias chamadas de funções da gestão de
recursos materiais.
As opções a seguir apresentam funções da gestão de recursos materiais, à
exceção de uma. Assinale-a.
A) Programação
B) Aprovisionamento
C) Aquisição
D) Estocagem
E) Distribuição

Prof. Elisabete Moreira

02. (FGV/2021/CÂMARA DE SALVADOR-BA) A empresa NOVA tem o controle
de estoque apresentado na tabela abaixo, em que aos itens à esquerda
estão correlacionados: preço por unidade (PU), em reais (R$); e quantidade
de unidades vendidas ao ano (QUA).

Prof. Elisabete Moreira
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Utilizando-se da Curva ABC, nas proporções 20/30/50, respectivamente,
sobre a correlação entre Itens e Classe, é correto afirmar que:

a) 1 e 4 são da classe A;

b) 3 e 4 são da classe B;

c) 3, 4 e 9 são da classe A;

d) 3, 4 e 9 são da classe C;

e) 6, 9 e 10 são da classe B.

Prof. Elisabete Moreira

03. (FGV/2018/CÂMARA DE SALVADOR-BA) O método da Curva ABC é uma
ferramenta que permite organizar os itens de material em estoque em
quantidade e valor de demanda.
A - CLASSE A
B - CLASSE B
C - CLASSE C
( ) 50% do estoque
( ) 80% do valor de demanda
( ) 20% do estoque
( ) 15% do valor de demanda
( ) 30% do estoque
( ) 5% do valor de demanda

Prof. Elisabete Moreira
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A relação correta, de cima pra baixo, entre a coluna da esquerda e a coluna
da direita (com percentuais aproximados) é:
a) A-A-C-B-B-C;
b) A-B-C-B-A-C;
c) B-A-C-C-B-A;
d) C-A-A-B-B-C;
e) C-B-A-A-C-B.

Prof. Elisabete Moreira

04. (FGV/2018/MPE-AL) O Ministério Público de Alagoas realizou a compra
de uma unidade de um material fundamental para a continuidade de suas
atividades. Sob a perspectiva da importância operacional e da criticidade de
um item, segundo o aspecto logístico o item pode ser conceituado como um
material
a) B.
b) C.
c) X.
d) Y.
e) Z.

Prof. Elisabete Moreira
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05. (FGV/2017/IBGE) O princípio da classificação que permite a
intercambialidade de sobressalentes e demais materiais de consumo é:
A) catalogação;
B) simplificação;
C) normalização;
D) padronização;
E) codificação.

Prof. Elisabete Moreira

06. (FGV/2018/CÂMARA DE SALVADOR-BA) Um posto de saúde precisa ter
uma forma de gerenciar seus estoques de medicamentos, para atender
melhor seus cidadãos. Em relação à gestão de estoques, é correto afirmar
que:
a) o estoque de segurança ou isolador é indicado quando houver alta 
previsibilidade entre oferta e demanda do material estocado;
b) o estoque de ciclo ocorre quando um ou mais estágios na operação 
conseguem fornecer simultaneamente todos os itens necessários;

Prof. Elisabete Moreira
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c) o estoque de antecipação é o mais comumente usado quando as
flutuações de demanda são significativas, mas relativamente previsíveis;
d) o estoque no canal de distribuição ocorre quando a matéria-prima chega
à fábrica por meio de dutos;
e) o estoque é criado para aumentar as diferenças de ritmo entre demanda
e fornecimento.

Prof. Elisabete Moreira

07. (FGV/2022/MP-SC) Uma organização consome 720 unidades de certo
material ao ano. O material é adquirido por R$ 8,00 a unidade e o custo
anual de manutenção do material em estoque é de R$ 3,00 por unidade. O
custo para fazer o pedido ao fornecedor é de R$ 30,00 e a organização
mantém um estoque de segurança de 120 unidades do material. Nessas
condições, o lote econômico de compra (LEC) e o número de pedidos a
serem feitos ao ano, com base no LEC, serão, respectivamente:
(A) 110 unidades; 6 pedidos;
(B) 110 unidades; 7 pedidos;
(C) 120 unidades; 5 pedidos;
(D) 120 unidades; 6 pedidos;
(E) 144 unidades; 5 pedidos.

Prof. Elisabete Moreira
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08. (FGV/2017/IBGE) Em uma empresa hipotética, a previsão de demanda
para um insumo de sua produção é de 12.000 unidades. Sabe-se que o custo
de cada pedido é de R$500,00, a taxa anual de juros é de 12% e o valor
unitário do insumo é de R$100,00.
Tendo por base o lote econômico desse produto, a quantidade de pedidos
que deverão ser feitos em 1 ano é:
a) 6
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14.

Prof. Elisabete Moreira

09. (FGV/2021/TCE-PI) Uma organização adota sistema de reposição
contínua para seu estoque de cartuchos de impressora. O consumo mensal
de cartuchos é de 80 unidades em média, o estoque de segurança é de 30
unidades e o tempo de ressuprimento é de três dias corridos. As aquisições
são realizadas por compra direta aos fornecedores e o custo de pedido é de
R$ 20,00. Considerando que um mês tem 30 dias, na situação descrita, o
ponto de pedido é:
a) 36 unidades;
b) 38 unidades;
c) 40 unidades;
d) 42 unidades;
e) 50 unidades.

Prof. Elisabete Moreira
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10. (FGV/2018/CÂMARA DE SALVADOR-BA) Uma escola pública hipotética
adota o sistema de reposição contínua para a manutenção dos níveis de
canetas para quadro branco em estoque. O consumo mensal é de 300
canetas, o estoque de segurança é de 60 canetas e o tempo de reposição
solicitado pelo vendedor é de 2 dias.
Considerando o mês de 20 dias, os pedidos deverão ser realizados quando a
quantidade de canetas em estoque for de:
a) 150;
b) 120;
c) 90;
d) 80;
e) 60.

Prof. Elisabete Moreira

11. (FGV/2016/MPE-RJ) Uma firma de advocacia consome semanalmente,
em média, 30 resmas de 500 folhas de papel. A firma compra as resmas de
papel de um fornecedor em lotes de 120 resmas, a um preço de R$ 5,00 por
resma. Um pedido leva, em média, 2 semanas para ser recebido, a um custo
de R$ 1,50 por pedido. A firma mantém um estoque de segurança de 10
resmas. Os estoques máximo e médio de resmas na firma são,
respectivamente:
A) 150 e 70;
B) 250 e 90;
C) 250 e 80;
D) 130 e 80;
E) 130 e 70.

Prof. Elisabete Moreira
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12. (FGV/2018/CÂMARA DE SALVADOR-BA) Quanto ao modelo de reposição
periódica de estoques, é correto afirmar que:
a) consiste em emitir um pedido de compra sempre que o nível de estoque
atingir o ponto de pedido, sendo bastante sensível ao tempo de
atendimento;
b) consiste em emitir pedidos de compra em intervalos fixos, em
quantidades que deixariam o estoque pleno no momento do pedido;

Prof. Elisabete Moreira

c) também chamado de modelo do lote padrão, ou modelo do estoque
máximo, depende do tempo de atendimento para determinação do ponto
de pedido;
d) por trabalhar com o estoque mínimo, corre o risco de ficar sem estoque
caso a demanda seja razoavelmente maior que a utilizada para
determinação do ponto de pedido;
e) por trabalhar com o estoque mínimo, o estoque de segurança não deve
ser inferior a 30% do lote econômico.

Prof. Elisabete Moreira
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13. (FGV/2016/IBGE) Considere a seguinte situação prática: você deverá
decidir o tipo de controle de estoques a ser empregado diante de um
conjunto de itens que são entregues por um único fornecedor. Espera-se
que você defina uma forma de controle que minimize os custos logísticos. O
método mais adequado seria:
a) classificação ABC (Pareto) por custo unitário;
b) quantidades fixas (reposição contínua);
c) baseado nos tempos de ressuprimento;
d) revisões periódicas (intervalos fixos);
e) just-in-time (sistema Toyota).

Prof. Elisabete Moreira
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OBRIGADA

Prof. Elisabete Moreira

DIREITO PROCESSUAL PENAL

Profª. Priscila Silveira

251

252



Revisão de Véspera TJTO 
Prof.ª Priscila Silveira

Disposições Preliminares

 Normas Heterotópicas

 Normas mistas ou híbridas

 A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem
como o suplemento dos princípios gerais de direito.

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

Revisão de Véspera TJTO
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Inquérito Policial
Características

Escrito

Dispensável

Sigiloso*

Inquisitorial

Discricionário Oficial

Oficioso Indisponível

Temporário
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Instauração do IP
 Notitia criminis: É com ela que a Autoridade Policial dá início às investigações.

Chama-se notitia criminis o conhecimento espontâneo ou provocado que tema
autoridade pública da prática de um fato delituoso.

Essa notícia de crime pode ser:

• de cognição imediata: pela autoridade policial.

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante de delito

Denúncia anônima:

 A autoridade deve realizar diligências preliminares para verificar a verossimilhança
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.
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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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Princípios Constitucionais do Júri
 Art. 5º, XXXVIII da CF/88:

Plenitude de defesa

Sigilo das votações

Soberania dos vereditos

Competência para julgar os crimes dolosos contra a 
vida

Revisão de Véspera TJTO 
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Júri
 Procedimento bifásico/escalonado:

1ª Fase: judicium 
accusationes (sumário da 

culpa) 

2ª Fase: judicium 
causae (fase de 

julgamento 
perante os 

jurados)
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Júri (1ª Fase)

 REJEIÇÃO LIMINAR DENÚNCIA

 8 TESTEMUNHAS (ART. 406, §2º, CPP)

 ART. 395 C/C 406, CPP C/C 394, §4º, CPP

 IP

 RECEBIMENTO

Revisão de Véspera TJTO
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Júri (1ª Fase)
Decisão

Pronúncia (Art. 
413, CPP)

Impronúncia 
(Art. 414, CPP)

Absolvição 
sumária (Art. 

415, CPP)
Desclassificação 
(Art. 419, CPP). 

RESE 
(art. 581, IV, 

CPP)

RESE 
(art. 581, II, 

CPP)

Apelação

(art. 416, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 DESAFORAMENTO (arts. 427 e 428, CPP)

 Só é cabível após a preclusão da decisão de pronúncia;

 interesse da ordem pública;

 dúvida sobre a imparcialidade do júri ou,

 a segurança pessoal do acusado.

o Art. 428: O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do
comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do
trânsito em julgado da decisão de pronúncia
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Júri (2ª Fase)
 Organização da Pauta (Art. 429, CPP): Salvo motivo relevante que autorize

alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência:

I – os acusados presos;

II – dentre os acusados presos, aqueles que 
estiverem há mais tempo na prisão;

III – em igualdade de condições, os 
precedentemente pronunciados.
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Júri (2ª Fase)
 Habilitação do assistente do MP (art. 430, CPP): até 5 dias antes da respectiva

sessão de julgamento

 Notificação das partes, testemunhas etc. para a sessão de instrução e
julgamento (Art. 431, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 SORTEIO (Art. 433, CPP)

 a) Presidido pelo juiz

 b) Portas abertas (Princípio da Publicidade)

 c) Sorteiam-se 25 jurados.

Obs. 1: O sorteio deve ser feito entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à reunião
(Art. 433, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 SORTEIO E CONVOCAÇÃO DOS JURADOS

a) Presentes no sorteio:

- Juiz

- MP

- Representante da OAB

- Defensoria Pública
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Júri (2ª Fase)
 CONVOCAÇÃO DOS JURADOS PARA A REUNIÃO PELO CORREIO (Art. 434, CPP) -

Observações

 O serviço do júri é obrigatório e o alistamento compreenderá maiores de 18
anos de notória idoneidade (Art. 436, CPP).

 A recusa do jurado implica em multa de 1 a 10 SM (Art. 436, §2º, CPP c/c 442,
CPP);

 Isentos do serviço (Art. 437, CPP).

 Recusa por convicção religiosa, filosófica ou política – Serviço Alternativo (Art.
438, CPP)

 Jurado Serviço Público relevante
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Júri (2ª Fase)
 (Art. 439, CPP) - Presunção de Idoneidade

• Prisão Especial até o julgamento definitivo

• Preferência em licitações, concursos, promoção funcional ou remoção
voluntária (Art. 440, CPP)

• Não pode sofrer desconto no salário por comparecer às reuniões ou sessões
(Art. 441, CPP)

• Equiparados ao Juiz Togado para fins criminais (Art. 445, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 COMPOSIÇÃO DO JÚRI E FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA (Art. 447,

CPP)

1 JUIZ TOGADO

25 JURADOS

JÚRI

7 JURADOS

Conselho 
de 

Sentença
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Júri (2ª Fase)
 IMPEDIMENTOS: São impedidos de servir no mesmo Conselho:

I – marido e mulher;

II – ascendente e descendente; III – sogro e genro ou nora;

IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;

V – tio e sobrinho;

VI – padrasto, madrasta ou enteado.

 O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união
estável reconhecida como entidade familiar.

 Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as
incompatibilidades dos juízes togados.
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Júri (2ª Fase)
 IMPEDIMENTOS:

Não poderá servir o jurado que:

I – tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo,
independentemente da causa determinante do julgamento posterior;

II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que
julgou o outro acusado;

III – tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.

Súmula 206 do STF: É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de 
jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.
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Procedimento do sorteio (arts. 
462 e 463, CPP)-

O juiz confere 
se a urna 

contém as 25 
cédulas 

sorteadas

Manda o 
escrivão 

chamar os 
jurados

Pelo menos 
15  

instalam-se 
os 

trabalhos

Sem 15, 
sorteio de 

suplentes e 
marca nova 

data (464, CPP)

Com o nº mínimo, o juiz 
adverte sobre a 

incomunicabilidade (art. 
466, §§1º e 2º, CPP)

Sorteio de 7 para 
o Conselho de 
Sentença (467, 

CPP)

Acusação/defesa 
recusa imotivada -
até 3 jurados (468, 

CPP). 
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Júri (2ª Fase)
 Observações:

 Os jurados também podem inquirir testemunhas através do juiz (art. 473, §2º,
CPP)

 Os jurados também podem inquirir o acusado através do juiz (art. 474, §2º,
CPP).

 As partes podem requerer acareações, reconhecimentos e esclarecimentos de
peritos. Quanto à leitura de peças é hoje limitada a:

- Provas produzidas em precatórias; e, - Provas cautelares antecipadas ou não
repetíveis (Art. 473, §3º, CPP).

 Uso de Algemas – Proibido em plenário, salvo em casos excepcionais (art. 474,
§3º, CPP).
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Júri (2ª Fase) - Debates
1) Alegações orais do MP e Assistente (se a 
ação foi privada, primeiro o querelante e 
depois o MP) (art. 476 e §§, CPP)

2) Alegações Orais da defesa (art. 476, §3º, 
CPP).

3) Réplica da Acusação (art. 476, §4º, CPP).

4) Tréplica da defesa (art. 476, §4º, CPP).
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Júri (2ª Fase)
 DEBATES – Observações:

 Tempo: 1 h 30min p/ acusação e defesa e 1 h p/ réplica e tréplica (art. 477,
CPP).

 Havendo mais de um acusador ou defensor, eles dividem o tempo por acordo
ou o juiz por eles se não houver acordo (art. 477, §1º, CPP).

 Havendo mais de um acusado os tempos são acrescidos de 1 hora e a réplica e
a tréplica dobradas. Portanto, 2h e 30 min para acusação e defesa, mais 2 h
para réplica e tréplica (art. 477, §2º, CPP). Podem haver apartes concedidos
pelo juiz de até 3 minutos que são acrescidos ao tempo da parte que está com
a palavra (art. 497, XII, CPP).
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Júri (2ª Fase)
 DEBATES – Observações:

 Leitura de documento e exibição de objetos em plenário (art. 479, CPP):
Exigência de pelo menos 3 dias úteis de antecedência da juntada e ciência da
outra parte.

Restrições temáticas nos debates (art. 478, I e II, CPP) - Pena de Nulidade:

a) Decisão de pronúncia ou posteriores de admissão da acusação;

b) Decisão sobre o uso ou não de algemas;

c) Silêncio do acusado ou ausência de interrogatório (vide tb art. 186 e §
único, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 QUESTIONÁRIO E VOTAÇÃO

 Conclusão dos debates

 Concluídos os debates o juiz indaga aos jurados se estão habilitados à julgar. Se
precisarem de esclarecimentos ou vista dos autos ou instrumentos, o juiz lhes
prestará (art. 480, §§1º a 3º, CPP).

 Havendo diligências imprescindíveis que não podem ser realizadas
imediatamente, o juiz dissolverá o Conselho e mandará realizar as diligências
(art. 481, CPP).

 Se tal diligência for pericial, o juiz nomeará perito e formulará quesitos,
facultando às partes também formular e/ou indicar assistentes técnicos no
prazo de 5 dias (art. 481, § único, CPP).
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Júri (2ª Fase)
 QUESTIONÁRIO E VOTAÇÃO

a) Matérias a serem questionadas ( art. 482, CPP): a.1 – Matéria de fato;

a.2 – Absolvição do réu

b) Formulação dos quesitos (art. 483, incisos e parágrafos, CPP)

Súmula 156 do STF: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de
quesito obrigatório.

Súmula 162 do STF: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os
quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.
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Júri (2ª Fase)
 QUESTIONÁRIO E VOTAÇÃO

c) Leitura dos quesitos pelo juiz; Impugnação das partes; decisão; ata; explicação
dos quesitos pelo juiz aos jurados (art. 484 e § único, CPP).

d) Sala secreta para a votação dos jurados (art. 485, §§ 1º e 2º, CPP).

e) Distribuição das cédulas aos jurados (art. 486, CPP) e votação.

f) Lavratura de Termo da Votação (art. 491, CPP)
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Júri (2ª Fase)
 LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO ELABORAÇÃO DE ATA GERAL

 Sentença (ART. 492, CPP) – Observações:

 O acusado só será mantido ou recolhido à prisão se presentes os requisitos da
preventiva (art. 492, I, “e”, CPP).

 Desclassificação em plenário leva à prorrogação de competência e o juiz Presidente
sentencia normalmente. Inclusive os crimes conexos e inclusive infrações de menor
potencial, com aplicação dos institutos da Lei 9099/95 (art. 492, §§1º e 2º, CPP).

 LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO (ART. 493, CPP)

 ELABORAÇÃO DE ATA GERAL (ARTS. 494 A 496, CPP)

 FASE RECURSAL

Prisão Domiciliar
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 Cabimento: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando
o agente for:

 maior de 80 (oitenta) anos;

 extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência;

 gestante;

 mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos.
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Prisão Domiciliar
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 Cabimento: A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:

 não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

 não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

 A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.
319 deste Código.

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

Obrigada!!

@profpriscilasilveira
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DIREITO CIVIL

Prof. Paulo H M Sousa

Direito Processual Penal
Prof.ª Priscila Silveira

@COMENDADORSOUSA

CONTATO
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(FGV / Prefeitura de Salvador – BA – 2019) Maria soube da promulgação
da Lei nº 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser
afetada a propriedade de determinado veículo automotor já
incorporado à sua esfera jurídica em momento anterior. Seu advogado
tranquilizou-a, informando que o seu direito estava protegido pela
“coisa julgada”, o que significa dizer que

A) houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia
mais recurso.

B) o direito de Maria estava materializado em uma “coisa”, que foi objeto
de julgamento.

C) a Lei nº 123 não seria aplicada a “coisas”, somente a pessoas.

Direito Processual Penal
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D) houve um julgamento que afastou as “coisas” do alcance da Lei nº 123.

E) a Lei nº 123 somente poderia modificar a decisão judicial que beneficiou
Maria caso o previsse expressamente.
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(FGV / TJ/AL – 2018) Pedro ajuizou uma ação em face de João e se saiu
vitorioso, sendo-lhe atribuído certo bem. Anos depois, quando já não
mais era cabível qualquer recurso, ação ou impugnação contra a decisão
do Poder Judiciário, foi editada uma lei cuja aplicação faria com que o
bem fosse atribuído a João. À luz da sistemática constitucional, o
referido bem deve:

(A) permanecer com Pedro, por força da garantia do ato jurídico perfeito;

(B) ser transferido a João, com a base no princípio da eficácia imediata da
lei;

(C) permanecer com Pedro, por força da garantia do direito adquirido;

Direito Processual Penal
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(D) ser transferido a João, salvo se a lei estabelecer regra de transição;

(E) permanecer com Pedro, por força da garantia da coisa julgada.
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(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Rodrigo e Beth, casados,
são os pais de Pedro, que tem dezesseis anos, e moram em Salvador.
Ainda com esta idade, Pedro obteve boa nota no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e foi admitido na Universidade Federal de Minas
Gerais. Por essa razão, Rodrigo e Beth pretendem proporcionar ao filho
maior liberdade na prática dos atos da vida civil. Diante da situação
apresentada, é possível afirmar que, segundo o Direito brasileiro,

(A) Pedro é relativamente incapaz até completar os dezoito anos,
inexistindo outra possibilidade de adquirir a plena capacidade civil que não
a maioridade.
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(B) Rodrigo e Beth poderão conceder a Pedro a emancipação voluntária
mediante instrumento público, adquirindo este último a plena capacidade
civil.

(C) a concessão da emancipação voluntária por Rodrigo e Beth dependerá
de autorização judicial, mesmo que não haja qualquer discordância entre
eles.

(D) a única hipótese presente na lei que permite a Pedro emancipação e
aquisição da plena capacidade será seu eventual casamento.

(E) mesmo na hipótese de emancipação, Pedro continuará a ser
relativamente incapaz.
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(FGV/ PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Fernanda dirigia um
automóvel acompanhada de seu cônjuge, Marcelo, quando colidiu
frontalmente com outro veículo. Em razão da gravidade do acidente,
ambos faleceram antes mesmo de chegar o auxílio médico. Sobre a
situação apresentada, segundo o Código Civil, assinale a afirmativa
correta.

(A) Houve a morte presumida de ambos.

(B) Será necessária a decretação de ausência de Fernanda e Marcelo.

(C) Como ambos morreram em razão do mesmo acidente, presume-se que
o de maior idade faleceu primeiro.
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(D) Diante do falecimento em uma mesma ocasião, ocorre a comoriência.

(E) Não há norma no ordenamento brasileiro a respeito de morte
simultânea.
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(FGV - DPE-RJ - Técnico Superior Jurídico- 2019) Desde adolescente,
Ricardo não se sentia confortável com o gênero masculino. Ao alcançar a
maioridade, adotou o nome social Paula. Contudo, em razão de
constrangimentos advindos da apresentação de sua identidade quando
solicitada, decide alterar o gênero e seu nome no Registro Civil. Para
tanto, Paula deverá:

(A) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, o que deve ocorrer
após submissão à cirurgia de transgenitalização;

(B) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, independentemente de cirurgia de transgenitalização;
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(C) dirigir-se ao Registro Civil e solicitar, administrativamente, as
alterações, após provar ter se submetido à cirurgia de transgenitalização;

(D) ajuizar demanda judicial para dedução do pleito, única instância
competente para analisar ambos os pedidos;

(E) solicitar a alteração do nome no Registro Civil, após o necessário
reconhecimento judicial da alteração de gênero.
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(FGV - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador-2018)
(Suspensa) Maria, de 14 anos, desferiu diversas agressões escritas em
seu perfil, em rede social, contra o Bar ABC Ltda., cujos prepostos se
recusaram a vender-lhe bebida alcoólica. Ante a menção desonrosa à
imagem do Bar, é correto afirmar que:

(A) o ato não é hábil a gerar dano, ante a falta de capacidade de fato de
Maria;

(B) o Bar poderá buscar tutela jurídica ante a violação de um direito da
personalidade;

(C) Maria, que adquire especial capacidade quando da prática de ato
ilícito, responderá pelo dano;
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(D) o Bar não possui capacidade de direito, pelo que é inviável falar-se em
danos à sua imagem;

(E) o Bar nada poderá fazer, pois não é titular de direitos da
personalidade.
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(FGV / TJ-AL – 2018) Um grupo de biólogos decide organizar uma pessoa
jurídica para apoiar a pesquisa científica. Não pretendem acometer
finalidade econômica à atividade do novo ente, mas desejam, de toda
forma, participar ativamente da administração da entidade. Diante
desse quadro, deve-se indicar ao grupo de biólogos a constituição de:

(A) partido político;

(B) associação;

(C) grupo de amigos;

(D) sociedade;

(E) organização religiosa.
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(FGV / PREFEITURA DE SALVADOR-BA – 2019) Gilberto, divorciado, pai
de três filhos, faleceu aos 81 anos, deixando três imóveis e dois veículos.
Segundo o Código Civil,

(A) apenas os imóveis, individualmente considerados, são bens imóveis,
diferentemente da totalidade do patrimônio do falecido.

(B) todos os bens do patrimônio do falecido, inclusive os imóveis, são
considerados bens fungíveis.

(C) não se considera o patrimônio total do falecido uma universalidade de
direitos dotada de valor econômico.
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(D) o direito à sucessão aberta, atribuído aos herdeiros de Gilberto em
relação à universalidade de patrimônio deste, é considerado bem imóvel.

(E) não se pode dizer que os imóveis, considerados em si, são bens
singulares.
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(FGV - TJ-RS - Oficial de Justiça- 2020) O direito civil identifica e classifica
os diferentes tipos de bens, com o objetivo de facilitar a aplicação do
direito ao caso concreto. De acordo com o Código Civil brasileiro, é
correto afirmar que os bens:

(A) fungíveis e móveis podem ser substituídos por outros de mesma
espécie e quantidade;

(B) singulares incluem os que se consideram de per si independentemente
dos demais, embora reunidos;

(C) imóveis incluem tudo que for incorporado ao solo, desde que seja de
forma natural, inclusive o próprio solo;
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(D) móveis são suscetíveis de movimento próprio sem alteração da
substância ou destinação econômica e social, exceto os bens de remoção
por força alheia;

(E) divisíveis podem ser fracionados sem alterar sua substância, mesmo
com diminuição considerável de valor, desde que sem prejuízo do uso a
que se destina.
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(FGV / PREF. DE CUIABÁ-MT – 2016) Francisco deseja doar seu
apartamento para Joaquim, seu sobrinho mais novo. Ao realizar a
transferência, exige que o sobrinho pinte o apartamento, a cada 6
meses, na cor que ele determinar. Joaquim aceita a oferta. Assinale a
opção que indica o elemento acidental presente no negócio jurídico.

(A) Condição suspensiva.

(B) Condição resolutiva.

(C) Encargo.

(D) Termo inicial.

(E) Termo final.
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(FGV / TCE-RJ – 2015) Augusto conferiu mandato, com poderes
representativos, a Angélica, com a finalidade de venda de um imóvel do
mandante. Em seguida, a mandatária substabeleceu os poderes para
Semprônio. O substabelecido, por sua vez, vendeu o bem para Angélica e
repassou o preço para Augusto, que reagiu, tendo em vista a confiança
depositada na mandatária. Pode-se assegurar que:

(A) a venda é anulável, configurado o conflito de interesses no chamado
“negócio consigo mesmo”;

(B) a venda é inexistente, pois apenas Augusto poderia conferir os poderes
a Semprônio;
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(C) ocorreu o mandato em causa própria, que dispensa a prestação de
contas;

(D) para a alienação de bens, não depende a procuração de poderes
especiais;

(E) o poder de transigir importa o de firmar compromisso.
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(FGV - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2015) O
Jornal ZY divulgou em sua página da internet a notícia de que Erínia, por
vingança, havia matado sua enteada de três anos. Entretanto, a foto
divulgada, por erro da edição do jornal, não era da criminosa, mas de
Angélica, professora do ensino infantil. No plano Civil, o caso narrado
revela a ocorrência de:

a) erro escusável quanto à identidade de Angélica, que não foi percebido
pela edição do jornal;

b) ato ilícito, que causou danos a Angélica em razão da conduta culposa
dos editores do jornal;
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c) ato abusivo, pois diante do equívoco cometido, a conduta desviou-se do
seu propósito informativo;

d) ato abusivo, pois sem a autorização de Erínia a edição não tinha
poderes para veicular a notícia;

e) ato ilícito, embora não haja causação de danos a Angélica, pois a notícia
referia-se a Erínia.
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(FGV - TJ-AL - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador-2018)
(Suspensa) Mariano, através de contrato próprio, cedeu sua imagem
pelo prazo de um ano à Marketing Esportivo Ltda.. No instrumento
contratual, as partes convencionaram que eventual litígio decorrente
dos termos pactuados deveria ser suscitado em até seis meses, sob pena
de extinção da pretensão. Essa cláusula é:

(A) válida, pois o prazo decadencial pode ser objeto de pacto pelas partes;

(B) inválida, visto que os direitos da personalidade são imprescritíveis;

(C) válida, porque o prazo prescricional pode ser deliberado pelos
contratantes;
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(D) inválida, pois o prazo prescricional não pode ser alterado pelas partes;

(E) válida, na medida em que prazos de decadência e prescrição podem
ser alterados pelos contratantes.
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(FGV / TJ-AL – 2018) Felipe, com quinze anos, desfere agressões verbais
contra a honra de Marcela, maior e sua vizinha, na presença de vários
vizinhos de condomínio. Embora aborrecida, Marcela é por todos os
presentes amparada e acolhe, por certo tempo, o conselho de não
buscar indenização pelos danos morais sofridos, visto se tratar de um
adolescente “rebelde”. Contudo, decorridos vinte e quatro meses das
agressões e em razão da mudança de Felipe, que deixou o prédio,
Marcela resolve buscar “seus direitos” e receber indenização dos pais do
agressor. A pretensão de Marcela:

a) é incabível, pois a falta de exercício de seu direito configurou um
perdão;
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b) pode ser perpetuamente acolhida, visto que direito da personalidade é
imprescritível;

c) não poderá prosperar, pois Felipe, à época dos fatos, era absolutamente
incapaz;

d) pode ser acolhida, desde que ajuizada dentro do prazo prescricional;

e) é abusiva, pois o acolhimento do conselho dos vizinhos representa
consumação da prescrição.
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(FGV / AL-RO – 2018) No dia 04/04/05, Everaldo, casado com Maria
Helena pelo regime da separação de bens, colidiu com o veículo de sua
esposa no trânsito. Ela dispendeu, segundo orçamento da oficina, R$
4.000,00 para o conserto de seu bem. Em 15/07/18, o casal se divorciou
e Maria Helena pretende intentar ação judicial em face de Everaldo.

Sobre prescrição, neste caso, assinale a afirmativa correta.

a) Flui o prazo prescricional a partir do dia 15/07/18, pois durante o
casamento estava suspenso.

b) A prescrição da pretensão ocorreu em 04/04/08.
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c) A prescrição estava impedida de correr durante o casamento, pelo que
o prazo passa a ser contado a partir de 15/07/18.

d) Por se tratar de uma dívida líquida, o prazo para sua cobrança se
encerrou em 04/04/2010.

e) Maria Helena pode intentar ação judicial para a reparação dos danos
até 15/07/2023.
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