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01 – Rotinas De Escritórios E Funções Do Auxiliar 
Jurídico   

Um Escritório de Advocacia Possui Muitas Rotinas  

Além das atividades tipicamente jurídicas, como audiências e peças 
processuais, há também as tarefas mais administrativas. Atender 
clientes, pagar contas, controlar prazos… às vezes é complicado 
manter tudo sob controle. 

 

O Ambiente 

É preciso ter em mente que o escritório de advocacia é um espaço de 
convivência que deve estar aberto para a diversidade. Afinal, nele são 
reunidas pessoas com inúmeras diferenças, que desempenham 
diversos papéis na prestação do serviço jurisdicional e ocupam 
diferentes posições no contexto das relações jurídicas. 

Assim, além de ser um ambiente de trabalho, em que os advogados 
redigem petições, pareceres, respondem a consultas por e-mail e 
telefone, o escritório deve ser um ambiente polivalente, capaz de 
receber clientes, oficiais de justiça, funcionários dos cartórios, 
representantes da parte adversa em um processo, enfim, todos que 
trabalham e se empenham conjuntamente no sentido de levar a justiça 
até o cidadão. 
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Excelência no Atendimento 

Atender bem é fundamental para a imagem do escritório. O 
atendimento com excelência é capaz de “encantar” o cliente.  

Administração do Fluxo de Informação 

As informações são recebidas primeiramente pela secretária ou auxiliar 
que devem dar a tratativa correta a cada assunto, encaminhando ao 
setor responsável para providências. 

Preparação de Relatórios Administrativos 

Essa tarefa exige do profissional organização e controle do tempo. 
Relatórios bem elaborados e precisos são fundamentais para a tomada 
de decisões. 

Digitação e Edição de Textos 

Boa apresentação e clareza dos documentos aumentam a credibilidade 
da empresa.  

Administração do Tempo 

Os escritórios trabalham com prazos e metas. Administrar o tempo das 
atividades demonstra controle e organização. 

Manutenção de Agendas e Arquivos 

Organizar e manter atualizada a sua agenda e a do seu superior 
imediato, além de manter sempre os arquivos em ordem. 

Reuniões  
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Obtenção de informações e documentos, que pode ser junto aos 
fóruns, cartórios, delegacias e outras repartições públicas. 

Organização do Trabalho 

É muito difícil estabelecer uma fórmula de divisão do trabalho que 
funcione para todos os escritórios de advocacia. Quanto maior o 
escritório, maior a especialização do trabalho. 

Escritórios grandes conseguem separar os profissionais de acordo com 
seus respectivos perfis, alocando-os em posições nas quais poderão 
contribuir de forma mais significativa.  

Atividades Administrativas 

Paralelamente a todas as atividades jurídicas, não podemos esquecer 
que o escritório precisa de um setor administrativo ou, no mínimo, de 
algum profissional que seja incumbido dessa tarefa. Afinal, o escritório 
precisa receber seus honorários contratuais e sucumbenciais, além de 
pagar suas contas e a folha de funcionários. Além disso, precisa de um 
líder capaz de motivar sua equipe, de alguém que pense na divulgação 
do trabalho do escritório, entre outros. 

Conduta 

Alguns valores também são muito bem-vindos dentro de um escritório 
de advocacia. Um ambiente neutro, sem excessos, em que os 
profissionais estão trajados com roupas sociais favorece a recepção da 
diversidade de forma respeitosa. Da mesma forma, o tratamento 
dispensado aos clientes, servidores da justiça, magistrados e membros 
do Ministério Público deve ser formal, sempre sendo tratados pelos 
pronomes senhor/senhora. 

Tecnologia 

Assim como acontece no mundo corporativo, no contexto dos 
escritórios de advocacia a tecnologia já vem desempenhando um papel 
fundamental. Em outras palavras, com um software jurídico, os sócios 
do escritório passam a ter acesso a uma ferramenta responsável pela 
gestão completa do escritório. 

Isso significa a integração de todos os processos, como organização de 
atividades, agenda, gestão de processos, gestão de documentos 
digitais, gestão de peças processuais, valores a pagar e a receber, fluxo 
de caixa, enfim, tudo o que você precisa para administrar um 
escritório. 
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Exemplo de Uso da Tecnologia nos Escritórios: 

Pense por exemplo no tempo que se perde fazendo, individualmente, 
o cadastro de cada novo processo no sistema. Um bom software 
jurídico pode possibilitar a digitação apenas da numeração do processo 
de acordo com o modelo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e 
pronto! Automaticamente serão preenchidos os demais campos, tais 
como: nome completo do autor, do réu, de seus procuradores, 
representantes legais ou assistentes, comarca, vara, valor da causa, 
natureza da ação etc. 

Qualificação de Serviços 

Otimizar os serviços, gerir bem a informação, mapear, traçar e 
acompanhar processos contribuem em muito para a qualificação dos 
serviços prestados. Trata-se de uma situação em que todos os 
envolvidos saem ganhando. Sobretudo, o escritório associa o seu nome 
a um serviço de qualidade. 

Em resumo... 

A organização e o acompanhamento da rotina jurídica no escritório, 
aliada com o que há de mais moderno em termos de tecnologia de 
automação e gerenciamento de informações pode impulsionar em 
muito a produtividade do escritório. 
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Auxiliar Jurídico 

O Auxiliar Jurídico é o profissional responsável por prestar serviços de 
suporte e apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia. 

Um Auxiliar Jurídico é responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo 
de processos de documentos técnicos. 

 

Está sob a responsabilidade de um Auxiliar Jurídico prestar suporte e 
dar apoio técnico-administrativo a escritórios de advocacia, de 
auditoria jurídica, recursos humanos e departamentos administrativos, 
visando cumprir as determinações legais atribuídas a cartórios judiciais 
e extrajudiciais, executando procedimentos e registros cabíveis.  

Presta atendimento ao público, sendo responsável também pelo 
gerenciamento e pelo arquivo de processos e de documentos técnicos. 

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Auxiliar 
Jurídico é essencial ter conhecimento em departamento administrativo 
e noções na área de Direito. 
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02 - Introdução Ao Estudo Do Direito E Vocabulário 
Jurídico  

Qual é a Importância do Direito na Sociedade? 

A importância do Direito é trazer ordem, certeza, paz, segurança e 
justiça, que são as finalidades do Direito. 

Não podemos confundir as finalidades do Direito com o próprio Direito, 
já que não se pode confundir o objeto com a sua finalidade.  

Portanto, o Direito é um instrumento que existe para evitar conflitos e, 
não sendo possível evitá-los, existe também para solucioná-los. Daí se 
dizer que a função precípua do Direito é trazer segurança jurídica, 
tendo como fim concretizar a justiça, ou o que é justo. 

Para fazer isso, são firmados enunciados prescritivos, ou seja, frases 
que prescrevem alguma coisa, que determinam algo.  

No mundo jurídico, esses enunciados prescritivos podem ser 
transformados em normas jurídicas, isto é, em instrumentos que 
regulamentam as condutas e as relações entre as pessoas.   

Toda sociedade funda-se em normas jurídicas, as quais regulamentam 
comportamentos em prol do bem comum. Pode-se afirmar que o 
Direito positivo é um conjunto de normas jurídicas que têm como 
objetivo determinar a vida social, ou suas relações, resguardando os 
direitos e as liberdades das pessoas e atribuindo-lhes deveres e 
obrigações.  

Embora a ciência do Direito se ocupe do estudo do Direito positivo, é 
conveniente que se esclareça que o Direito é um fenômeno muito mais 
que simplesmente normativo, é um fenômeno social.  

Direito 

O direito tem inúmeros significados, resumindo, direito é um conjunto 
de leis em geral para colocar ordem na sociedade, mostrando assim 
quais os direitos e quais os deveres de cada um. 
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Justiça 

A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A faculdade 
de julgar segundo o direito e melhor consciência. 

“A justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o direito, 
enquanto na outra segura a espada por meio da qual o defende. A 
espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada, a 
impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de 
direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a 
mesma habilidade com que manipula a balança.” 

(texto de Ihering – Livro: A Luta Pelo Direito) 

Direito E A Dignidade Da Pessoa Humana 

Dentre os direitos essenciais está a dignidade da pessoa humana, um 
valor fundamental constitucional que norteia todas as atividades 
realizadas nos âmbitos nacional e internacional e sem o qual a 
convivência em coletividade se tornaria inviável. 

Entende-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca de 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando em 
direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
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a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável.  

Fontes Do Direito 

Fontes do Direito é de onde provêm o direito, a origem, nascente, 
motivação, a causa das várias manifestações do direito. São fontes do 
direito: as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio 
geral do direito e equidade. 

Lei 

LEI - é o preceito jurídico escrito, emanado do legislador e dotado de 
caráter geral e obrigatório. Quanto à aplicação da lei, devem seguir 
uma hierarquia, sendo a Constituição Federal a lei maior. As leis de 
menor grau devem obedecer às de maior grau. 

 

Exemplo: Entre o que diz uma lei ordinária e a Constituição Federal, 
prevalecerá o que diz a CF. 

Constituição Federal De 1988 

É a lei máxima do nosso país. A Constituição (CF) de 1988, conhecida 
como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico 
brasileiro hoje. Desde a independência do Brasil em 1822, é a sétima 
constituição que nosso país tem. 
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Analogia – é a aplicação de dispositivos legais relativos a casos 
análogos, ante a ausência de normas que regulem o caso 
concretamente apresentado. 

Costumes - é considerado uma norma aceita como obrigatória pela 
consciência do povo, sem que o Poder Público a tenha estabelecido. 
Exemplo: Formar filas é um costume. Não está regulamentado em lei, 
mas faz parte de uma rotina que temos. Em qualquer lugar que vamos 
temos a repetição deste hábito. 

Jurisprudência - é o conjunto de decisões sobre interpretações de 
leis, feita pelos tribunais de determinada jurisdição. 

Doutrina - é a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos 
do direito, concentrados nos mais diversos temas relacionados às 
ciências jurídicas. 

Equidade - é a adaptação de regra existente sobre situação concreta 
que prioriza critérios de justiça e igualdade. 

Princípios Gerais do Direito - são diretrizes básicas e gerais que 
orientam o intérprete ao aplicar o Direito no caso de omissão do texto 
legal. São respaldados pelo ideal de Justiça, de liberdade, igualdade, 
democracia, dignidade, etc., seriam ideias fundamentais de caráter 
geral dentro de cada área de atuação do Direito. 

Direito Público - é um ramo que tem por objeto principal a regulação 
dos interesses da sociedade como um todo. Tutela o interesse público. 
São normas de direito público: 

 direito penal; 

 direito tributário; 
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 direito constitucional; 

 direito administrativo; 

 direito processual, etc. 

Direito Privado - Direito privado se refere ao conjunto de normas 
jurídicas que disciplinam as relações privadas, ou seja, estabelecidas 
entre particulares. 

Exemplo: Direito Civil e Direito Comercial 

Mandato e Mandado: Diferença 

Mandato - é a autorização que uma pessoa recebe de outra para 
exercer em seu nome um direito ou obrigação.  

Mandado - documento no qual consta uma ordem judicial. Basta 
lembrar que nele, o juiz “manda” que se faça ou deixe de se fazer algo. 
Mandado = mandar.  
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Vamos Exemplificar – Mandato 

Você tem uma quantia em dinheiro depositada em um banco. 
Obviamente, somente você pode fazer um saque, transferir ou pagar 
uma conta. Mas, caso queira, poderá por meio de uma procuração, 
autorizar um amigo a fazê-lo. Esta permissão é a outorga de um 
mandato, considerado pelo Direito Civil um contrato, gerador de 
obrigações e direitos entre as partes. 

Vamos Exemplificar – Mandado 

 

Mandado de prisão, quando o juiz determina que alguém seja recolhido 
a um estabelecimento prisional.  

Mandado de intimação, para que outrem seja cientificado de uma 
decisão ou ordem em determinado processo. 

Mandado de busca e apreensão, aquele que o juiz autoriza um oficial 
de justiça a procurar na residência ou estabelecimento comercial, 
documentos ou qualquer outra prova de crime como armas, drogas e 
demais vestígios e apreendê-las. 

Processo é o instrumento para se conseguir a prestação jurisdicional, 
com uma sucessão de atos processuais específicos.  

Já procedimento é o modo pelo qual esses atos processuais devem ser 
cumpridos, ou seja, qual rito seguirão. 

Os autos do processo são compostos de peças e documentos juntados 
pelas partes, tais como petição inicial e contestação; atas, mandados, 
certidões, ofícios, editais, etc. 
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Ação - É o direito subjetivo de demandar, de ingressar em juízo para 
obter do Poder Judiciário uma solução para toda e qualquer pretensão 
ou conflito de pretensões. 

 

 

03 - Teoria Geral Do Processo 
A teoria geral do processo é o conjunto de conceitos sistematizados 
que serve aos juristas como mecanismo para conhecer os diferentes 
ramos do direito processual. Ela estrutura os conceitos e institutos 
básicos do direito processual. 

Contexto Histórico da Teoria Geral do Processo 

Houve uma época pré-jurídica na qual inexistia um ordenamento 
jurídico consolidado para pôr fim aos conflitos dos indivíduos. Na 
verdade, quem desejasse satisfazer o seu interesse, deveria fazer uso 
de sua própria força impositiva. É o que se denomina Autotutela.  

Após essa fase que predominava a autotutela e com o surgimento do 
direito romano arcaico, o Estado foi ganhando força para dirimir os 
conflitos das partes na medida em que se nomeavam Árbitros de 
confiança de forma facultativa para decidir a lide que lhe era 
apresentada.  

Com o tempo, essa nomeação de árbitros tornou-se obrigatória e o 
Estado ia ganhando forças e editando normas e leis. Emerge assim a 
figura do legislador. A Lei das XII Tábuas, do ano 450 A.C, é um marco 
histórico fundamental da época. 
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Mais tarde, após o Estado se consolidar, os julgamentos passaram a 
ser mais autoritários, pois o poder Estatal se impõe sobre a vontade 
dos particulares, examinando o mérito dos conflitos e cumprindo as 
decisões.  

A atividade em que um julgador investido de autoridade, concedida 
pelo Estado, passa a dirimir os conflitos sociais que lhes são 
apresentados recebe o nome de Jurisdição. 

A razão de ser da teoria geral do processo é a necessidade de 
pacificação social, na medida em que o Estado toma para si, com 
observância do princípio da reserva legal, a responsabilidade de dirimir 
conflitos com a Justiça e dando a cada um o que é seu. 

É importante ressaltar que se a lógica do processo é a pacificação 
social, as normas processuais refletem esse espírito. Como exemplo 
temos o Novo CPC. Ele apresenta que o Juiz, ao iniciar a audiência, 
tentará conciliar as partes (art. 359). 

Princípios Da Teoria Geral Do Processo 

Devido Processo Legal (Art. 5, LIV, CF) 

Conforme o inciso LIV. do Art. 5° da Constituição Federal:  

“Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal.” 

É a garantia ao cidadão de um processo justo sem qualquer tipo de 
abuso e ilegalidade. 

Princípio da Igualdade (Art. 5, caput, CF) 

Esse princípio leciona a igualdade de tratamento para as partes no 
âmbito da relação jurídica processual para que tenham as mesmas 
oportunidades para apresentar suas razões.  

Princípio da Duração Razoável do Processo ou Celeridade  

A marcha processual precisa ter início, meio e fim. As partes têm direito 
a uma prestação jurisdicional célere e eficiente, com razoabilidade e 
proporcionalidade, de modo a não comprometer o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

Princípio da Ampla Defesa (Art. 5, LV, CF) 



24 Auxiliar Jurídico 

A ampla defesa está correlacionada ao exercício do contraditório, pois 
a partir dele é que as partes poderão se valer de mecanismos legais e 
probatórios para se defenderem na relação processual. 

Princípio do Contraditório (Art. 5, LV, CF) 

O contraditório precede a ampla defesa, pois ela só pode ser exercida 
de forma ampla quando democraticamente se é cientificado dos 
eventos do processo. 

O art. 9 do CPC dispõe que não será proferida decisão contra uma das 
partes sem que ela seja previamente ouvida.  

Princípio da Imparcialidade do Juiz 

A imparcialidade do Juiz é pressuposta para o desenvolvimento de uma 
relação processual válida. O art. 37 da Constituição Federal dispõe que 
a impessoalidade é dever dos agentes estatais.  

Princípio da Inércia e da Demanda  

Em regra, o Juiz não age de ofício. A jurisdição precisa ser provocada 
para que o processo se desenvolva por impulso oficial do Estado.  

Hoje se fala bastante em ativismo judicial, onde o Juiz muitas vezes 
deve agir de ofício para dar efetividade ao processo. 

Princípio do Duplo Grau de Jurisdição 

Proporciona a possibilidade de revisão das causas já julgadas pelo juiz 
na primeira instância ou juiz de primeiro grau, garantindo assim um 
novo julgamento dos órgãos de segunda instância, salvo nas hipóteses 
de julgamento originário pelos Tribunais de segundo grau. 

Princípio da Economia Processual 

O princípio da economia processual visa a prática de atos processuais 
com o menor gasto possível, seja econômico e de pessoal.  

Princípio da Publicidade 
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A publicidade dos atos processuais assegura a aplicação correta da 
justiça e também é um dos princípios da administração pública como 
um todo (art. 37, CF). Os atos sempre serão publicados, exceto quando 
afetarem a intimidade ou o interesse social.  

Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional:  

Em síntese, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 
garante o acesso à justiça, bem como a uma prestação jurisdicional 
efetiva. 

Princípio da Lealdade Processual ou da Boa-fé Processual 

Pelo princípio da lealdade processual fica vedado(proibido) às partes 
que abusem de seus direitos na relação processual, pois deve-se 
manter uma postura de probidade(honestidade) e de ética na 
lide(litígio). 

Princípio da Motivação das Decisões (Art.93, inc. IX, CF) 

O princípio da motivação das decisões consagra a motivação adequada. 
Ou seja, o juiz tem a obrigação de fundamentar suas decisões com 
clareza e de forma expressa, analisando todos os pormenores 
processuais capazes de influir no julgamento. 

Conceito de Direito Processual 

Denomina-se direito processual a gama de normas e princípios que 
servem para sistematizar o processo em si. Ou seja, o exercício e a 
prestação jurisdicional pelo Estado–Juiz da ação pelo autor e da defesa 
pelo réu/demandado. 
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Sujeitos Processuais- Regra Geral 

Autor: aquele que ocupa o polo ativo, pois foi quem procurou a 
jurisdição pelo exercício da ação. 

Réu: ocupante polo passivo e que vai responder pela ação. 

Juiz: é o julgador e ocupa uma posição equidistante das partes pelo 
fato de ser responsável pela prestação jurisdicional. 

Autor e réu são conhecidos como partes. Logo, se conclui haver no 
processo duas partes: a ativa e a passiva. 

Direito Processual X Direito Material 

O direito material diz respeito ao conjunto de normas que regem as 
relações jurídicas pertinentes ao bem da vida, como por exemplo o 
Código Civil. 

O que difere um do outro é que o direito processual trata apenas da 
prática no processo, se referindo aos sujeitos processuais, prazos, 
competência e demais normas procedimentais, e não ao objeto/bem 
da vida pretendido na lide pelos sujeitos processuais. 

Em resumo... 
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A Teoria Geral do Processo tem uma grande utilidade prática, pois a 
finalidade dela é assegurar às partes o devido processo legal quando 
elas submeterem suas lides ao Estado – Juiz, para que ele diga o direito 
com imparcialidade, prestando jurisdição de acordo com a Constituição 
e Leis, promovendo e assegurando a paz social. 

 

04 - Noções De Contratos-Parte 1 
O contrato é instrumento jurídico de grande relevância no mundo 
contemporâneo, possibilitando o intercâmbio de riquezas e a 
acomodação de diversos interesses. 

De modo geral, pode-se dizer que é o exemplo por excelência dos 
negócios jurídicos, fazendo brotar para os contratantes as mais 
diversas obrigações, desde que observem os requisitos exigidos para 
a sua constituição válida. 

Conceito De Contrato 

É uma espécie de negócio jurídico cuja formação depende da presença 
de pelo menos duas partes. É negócio jurídico bilateral ou plurilateral.  

É acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. 

Princípios Fundamentais da Relação Contratual 

Princípio da Obrigatoriedade ou Irretratabilidade (“pacta 
sunt servanda”) 

Decorre da função social do contrato e da própria manifestação livre 
da vontade das partes. Não é lícito o arrependimento após a formação 
do contrato. Uma vez perfeito, só se desfaz o contrato por nova 
manifestação de vontade, desta vez no sentido de desconstituí-lo.  

Princípio da Intangibilidade 

Não pode sofrer alteração o conteúdo da relação e as cláusulas do 
negócio. Uma vez estabelecidas, revestem-se do atributo da 
imutabilidade. 

Princípio Consensualista 

O simples acordo de vontades é suficiente para o nascimento dos 
contratos, que independem de manifestação material para serem 
válidos. Formam-se do simples consenso, excetuando-se apenas os 
contratos nos quais a lei exige a adoção da forma prescrita em lei.  
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Princípio da Autonomia da Vontade 

Os contratantes são livres para decidirem se desejam ou não contratar, 
com quem contratar e o conteúdo do contrato, sempre que a lei não 
limitar a atuação das partes.  

Princípio da Boa-Fé 

A linguagem não deve prevalecer sobre a verdadeira intenção dos 
contratantes, bem como deve haver lealdade e cooperação entre os 
contratantes para que cada um possa cumprir com o que dele se espera 
na relação. Há que se observar os procedimentos éticos médios na 
relação contratual. Fala-se atualmente em princípio da boa-fé objetiva, 
sobretudo no que diz respeito às relações de consumo. 

Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato 

Seus efeitos internos se produzem exclusivamente entre as partes, não 
beneficiando ou prejudicando terceiros, segundo a regra geral. A 
existência do contrato é fato que não pode ser negado pelas outras 
pessoas, mas os efeitos operam somente entre as partes.  

Função Social dos Contratos – Constitui 

Com base no princípio moderno a ser observado pelo intérprete na 
aplicação dos contratos. Agrupado aos princípios tradicionais, como por 
exemplo o da autonomia da vontade e da obrigatoriedade. 

A função social é como uma espécie que limita a autonomia da vontade, 
fazendo com o que impeça que tal autonomia esteja em confronto com 
o interesse social. Essa é uma forma de intervenção estatal na 
confecção e interpretação dos instrumentos contratuais. 
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Pressupostos de Validade dos Contratos 

O contrato está sujeito à pressupostos de validade, cuja inobservância 
acarreta a sua ineficácia, em sentido amplo. 

Pressupostos: são as condições que devem existir, no momento em 
que o contrato se realiza, para que se torne possível a formação válida 
de um contrato.  

De acordo com este raciocínio, todo contrato pressupõe a capacidade 
das partes, a idoneidade do objeto e legitimação para realizá-lo 
(capacidade específica). 

Capacidade Das Partes 

Quanto ao agente capaz, deve este não só ser capaz, conforme as 
diretrizes do art. 3º e 4º do Código Civil de 2002, mas também 
legítimo. 

De modo geral, o Direito presume que, aos 18 anos de idade, a pessoa 
adquire capacidade de fato. Mas há os absolutamente e os 
relativamente incapazes que veremos na aula de Direito Civil.  

A capacidade que o contrato requer é a legal de agir. 

É óbvio que o contrato não tem qualquer validade, quando estipulado 
por uma pessoa que não está no uso das suas faculdades mentais. 

Mesmo assim, a invalidade somente é pertinente se a parte sabia que 
negociava com uma pessoa doente. 

Idoneidade Do Objeto 

O contrato tem por finalidade, regular os interesses das partes, logo 
seu objeto tem de ser lícito e possível.  

Exemplo: Vender um imóvel que tem como propriedade.  

A Legitimidade 

Não é suficiente a simples capacidade para se exercer o direito de ação. 
É necessário que a parte seja legítima, que possua idoneidade para 
interagir na relação processual. 

Assim, pode ser que a parte seja capaz, mas, à mesma lhe falte 
legitimidade para a causa.  

Ex.: O cônjuge não pode vender uma casa sem autorização do outro.  

O pai não pode vender um terreno a um filho sem a autorização dos 
outros filhos. 
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Contratos Preliminares E Definitivos 

Preliminar é aquele que tem um único objeto. Também denominado de 
pré-contrato. Quando tem por objeto a compra e venda de imóvel é 
denominado promessa de compra e venda ou compromisso de compra 
e venda, se irretratável e irrevogável.  

Definitivo tem objetos diversos, de acordo com a natureza de cada 
contrato. 

Manifestação da Vontade 

Para a existência do negócio jurídico, é necessário o requisito da 
declaração da vontade que pode ser expressa na lei ou tácita. 

Negociações Preliminares 

O contrato resulta em duas manifestações: a primeira é a proposta que 
dá início à formação do contrato e a segunda a aceitação do contrato 
estabelecido. 

Proposta 

A proposta é toda inciativa de um contrato que deve conter todos 
critérios para a realização do negócio proposto. 

Aceitação 

É a concordância das partes envolvidas com os termos propostos. 

Momento Da Conclusão Do Contrato 

É o momento em que é considerado formado o contrato entre duas ou 
mais pessoas que está ligado pela ocasião da aceitação. 

Distrato 

Distrato é a ação de encerrar um contrato. Também chamado de 
rescisão contratual, o distrato cancela a relação previamente 
estabelecida entre duas ou mais partes em um contrato. Ao distratar, 
todas as obrigações, compromissos e vínculos acordados 
anteriormente deixam de ter validade. 

Adendo Contratual 

Tem como finalidade ADICIONAR, SOMAR, COMPLEMENTAR novas 
informações, para que não seja necessário realizar novo contrato. 

Exemplo: Quando acrescentamos um parágrafo a uma cláusula, ou 
quando acrescentamos uma nova cláusula a um contrato. 
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Aditivo Contratual 

Tem como objetivo CORRIGIR, ALTERAR, MODIFICAR dados e 
informações já existentes nos contratos. 

Exemplo: Quando uma cláusula se torna nula ou quando há dados e 
informações que precisam de correção. 

 

05 - Noções De Contratos-Parte 2 

Classificação Dos Contratos 

Quanto ao efeito: 

a) Unilateral: consiste no contrato em que só uma da parte tem a 
obrigação, enquanto a outra apenas concorda com os termos, como no 
caso do contrato de doação pura. 

b) Bilateral: é o contrato no qual há prestação e contraprestação 
estipulada entre as partes, como no contrato de compra e venda. 

c) Plurilateral: trata-se da possibilidade da existência de vários polos 
no contrato, cada um com seus deveres e direitos distintos, sendo 
vontades próprias. 

Quanto à Onerosidade: 

a) Gratuito ou desinteressado: dá-se quando apenas uma das 
partes tem vantagem em razão da manifestação de vontade da outra 
parte, como o contrato de mútuo simples (empréstimo de bem). 

b) Oneroso comutativo: configura-se pela prestação mútua e já 
estabelecidas consequências do cumprimento ou não do contrato, 
tendo cada parte uma obrigação para com a outra já determinada. 

Quanto ao Momento da Execução: 

a) Instantâneo: leva-se em conta o momento de celebração e 
cumprimento do contrato, por ocorrer em um único ato. 

b) Diferido: trata-se de hipótese em que o cumprimento do contrato 
se dá em momento posterior a sua celebração. 

c) De trato sucessivo ou em prestação: o cumprimento do contrato 
se dá no decorrer do tempo, podendo ser modificado o acordado em 
razão da teoria da imprevisão. 
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Quanto ao Agente: 

a) Personalíssimo: trata-se do contrato em que apenas uma 
determinada pessoa poderá cumprir o acordado, uma vez que foi 
celebrado em razão de suas características pessoais. 

Ex.: Contrato para show com DJ ALOK 

b) Impessoal individual: consiste na hipótese em que qualquer 
pessoa pode cumprir o contrato. 

c) Impessoal coletivo: são contratos que envolvem várias pessoas, 
como as convenções coletivas de trabalho. 

Quanto à Formação: 

a) Paritário: configura contrato em que a celebração é de comum 
acordo, ambos elaborando as cláusulas fixadas. 

b) Adesão: hipótese em que apenas uma das partes elabora as 
cláusulas contratuais e a outra apenas as adere. 

 

c) Tipo: consiste em desdobramento do contrato de adesão, de modo 
a se utilizar um formulário em que uma das partes preencherá. 

Quanto ao Modo Por Que Existem: 

a) Principal: trata-se de contrato fruto da convergência de vontades, 
estabelecendo relação jurídica originária entre as partes. 
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b) Acessório: espécie de contrato que se constitui em função do 
contrato principal, sendo garantia ou complementação deste. 

c) Derivado: configura um contrato novo que só surge em razão da 
existência de uma relação jurídica contratual pretérita. Não se 
comunica com o contrato principal. 

Quanto à Forma: 

a) Solene ou formal: aquele contrato que deve respeitar os requisitos 
estipulados em lei para que haja sua validade. 

b) Não solene ou informal: decorre da ausência de disposição legal 
específica, de modo a poder ser feito o contrato de qualquer forma. 

c) Consensual: são aqueles contratos que se consideram formados 
pela simples oferta e aceitação. 

d) Reais: são contratos em que só serão considerados firmados com 
a entrega da coisa objeto do negócio jurídico, como no contrato de 
mútuo, por exemplo, quando se faz um empréstimo em Banco. 

Quanto ao Objetivo: 

a) Contrato de aquisição: é a forma de contrato definitivo, no qual 
se tem a transferência definitiva e documental do bem. 

b) Contrato de uso ou gozo: configura contrato que não tem a 
finalidade de transferir a titularidade do bem, e sim de permitir o uso 
por determinado tempo, devendo ser devolvido nas mesmas 
condições, ressalvado o desgaste natural. 

c) Contrato de prestação de serviço: trata-se daquele contrato pelo 
qual o prestador de serviço se obriga a prestar pessoalmente ou por 
terceiro um serviço definido no contrato em favor do contratante. 

d) Contrato associativo: é o contrato realizado entre duas ou mais 
pessoas na busca de um fim comum, como no contrato social ou de 
cooperativa. 

Legislação 

O tema “Contratos” possui sua previsão na Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 que institui o Código Civil (Título V, dos Contratos em 
Geral). 
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Observar Quando for Redigir um Contrato: 

1. Qualificar as partes: 

É a identificação dos contratantes, como nome completo, número de 
documentos (CPF, RG, CNPJ, IE), endereço, contatos telefônicos, etc. 

OBS: Em caso das partes serem empresas, é bom destacar quem é o 
seu representante no ato da assinatura do contrato.  

2. Definir objeto do contrato 

É expressar no detalhe o que você está contratando. É um contrato de 
locação de imóvel? É um contrato de compra e venda? É um contrato 
de cessão de direitos? É um contrato de prestação de serviços? Para 
qualquer tipo, descreva com pormenores o objeto da contratação. 

3. Obrigações do Contratante e do Contratado 

Defina quais as obrigações de cada parte para o cumprimento do 
contrato. A forma como serão realizadas essas obrigações. Exemplo: 
Prazo de entrega, forma de execução do serviço, condições do produto. 

4. Preço e condição de pagamento 

Escreva sempre o preço do serviço, produto, o valor do contrato e a 
forma de pagamento. É primordial que essa cláusula esteja muito clara 
para as partes. 

5. Prever o prazo de duração e a forma de reajuste do contrato 
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Faça cláusulas de prazo e reajuste. Por exemplo, você pode fazer um 
contrato por tempo determinado, e após o vencimento torná-lo por 
prazo indeterminado. Pactue a cláusula de reajuste. Normalmente se 
utiliza algum tipo de índice. Por exemplo: INPC, IGP-M, etc. 

 

6. Despesas 

Defina como serão distribuídas as despesas, e de quem será o ônus de 
suportá-las. 

7. Rescisão 

Como se dará e quais serão os casos de rescisão e/ou extinção do 
contrato? 

8. Cláusula penal 

O que acontece se as partes descumprirem o contrato? Sempre 
estipule uma cláusula penal em caso de descumprimento. Por exemplo: 
2% sobre o valor do contrato. 

9. Condições Gerais 

Estipule aqui as condições gerais de cumprimento do contrato, assim 
como a eleição de foro para dirimir conflitos. Uma dica é fazer uma 
cláusula de mediação, pois uma divergência no cumprimento do 
contrato não precisa significar a perda do parceiro.  

10. Não esquecer de constar local e data. 

Os contratantes devem assinar, assim como suas testemunhas.  



36 Auxiliar Jurídico 

E por fim, conte com o seu advogado para revisar os seus contratos e 
ajudá-lo na confecção dos instrumentos. 

 

06 - Noções De Direito Constitucional – Parte 1 
O Direito Constitucional tem por objeto as normas constitucionais. 
Decorre da elaboração das Constituições nos Estados-Nação.   

 

A primeira Constituição conhecida, nos termos hoje considerados, é a 
Constituição dos Estados Unidos, de 1787. Logo em seguida, surgiram 
outras Constituições, como a da França do pós-Revolução Francesa, 
em 1791.  

No Brasil, a primeira Constituição foi de 1824 e a atual foi promulgada 
em 1988.  

A Constituição Federal de 1988 é conhecida como a Constituição 
Cidadã. Isto porque dá grande prevalência aos direitos da pessoa 
humana e aos direitos de cidadania.  

O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 traz como objetivos do 
Direito Constitucional, o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
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e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos. 

A Carta Maior Brasileira Está Dividida em 9 Títulos: 

 Dos princípios fundamentais 

 Dos direitos e garantias fundamentais 

 Da organização do Estado 

 Da organização dos poderes 

 Da defesa do Estado e das instituições democráticas 

 Da tributação e do orçamento 

 Da ordem econômica e financeira 

 Da ordem social 

 Das disposições constitucionais gerais 

Forma de Estado da Constituição Brasileira: Federação 

 
É formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito 
Federal. Dessa formação surge também a União. 

Isso porque, em um Estado federado, há repartição territorial do poder, 
gerando vários entes autônomos (União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal). 
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O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal deixa explícita 
a ideia de democracia como regime político adotado no Brasil: “Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Nesse sentido, o povo é a fonte primária de todo o poder. A democracia 
repousa na ideia de que o poder pertence ao povo, consagrando a 
soberania popular.  

Os princípios do Direito Constitucional estão elencados juntos aos 
princípios fundamentais da Constituição Federal, do art. 1º, CF/88, ao 
art. 4º, CF/88.  

Em primeiro lugar, compreende-se que o poder emana do povo, 
evocando a concepção de um Estado Democrático de Direito. E este 
poder é exercido por meio de representação, através de eleições. 

O art. 1º, CF/88 – Fundamentos de Poder: 

 a soberania; 

 a cidadania; 

 a dignidade da pessoa humana; 

 os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 o pluralismo político. 

Soberania 

Soberania significa o poder supremo que cada nação possui de se 
autogovernar e se autodeterminar. 

No Estado Democrático se garante a soberania popular, que é a 
qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos de cada 
membro da sociedade estatal, encarregado de escolher os seus 
representantes no governo por meio do voto direto, secreto e 
igualitário. 

Cidadania 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito o que remete à ideia de 
que o Brasil adota a democracia como regime político.  

Democracia (do grego, demo+kratos) é um regime político em que o 
poder de tomar decisões políticas está com os cidadãos, de forma 
direta (quando um cidadão se reúne com os demais e, juntos, eles 
tomam a decisão política) ou indireta (quando ao cidadão é dado o 
poder de eleger um representante).  
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Portanto, o conceito de democracia está diretamente ligado ao de 
cidadania porque apenas quem possui cidadania está apto a participar 
das decisões políticas a serem tomadas pelo Estado. 

Cidadão é o nacional, isto é, aquele que possui o vínculo político-
jurídico da nacionalidade com o Estado, que possui direitos políticos, 
ou seja, que pode votar e ser votado (sufrágio universal). 

Dignidade Da Pessoa Humana 

Pensar em dignidade da pessoa humana significa colocar a pessoa 
humana como centro e norte para qualquer processo de interpretação 
jurídica, seja na elaboração da norma, seja na sua aplicação. 

Quando a Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa 
humana como um dos fundamentos da República, faz surgir a proteção 
de cada membro do seu povo.  

Significa que o Estado está para o povo, devendo garantir a dignidade 
de seus membros, e não o inverso. 

Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa 

Por livre iniciativa entende-se a liberdade de iniciar a exploração de 
atividades econômicas no território brasileiro, coibindo-se práticas de 
truste (ex.: monopólio). 
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São princípios instrumentais para a efetivação deste fundamento, 
conforme previsão do artigo 1º e do artigo 170, ambos da Constituição, 
o princípio da livre concorrência, o princípio da busca do pleno emprego 
e o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. 

Pluralismo Político 

Pluralismo político significa não só respeitar a multiplicidade de 
opiniões e ideias, mas acima de tudo garantir a existência delas, 
permitindo que os vários grupos que compõem os mais diversos 
setores sociais possam se fazer ouvir mediante a liberdade de 
expressão, manifestação e opinião, bem como possam exigir do Estado 
apoio para se fazerem subsistir na sociedade. 

Artigo 2º - Separação dos Poderes 

A separação de Poderes impede a monopolização do poder, a tirania e 
a opressão. Está garantida no artigo 2º da Constituição Federal com o 
seguinte teor:  

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  

Artigo 3º - Objetivos Fundamentais 

O artigo 3º da Constituição Federal traz os seguintes termos:  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Construir Uma Sociedade Livre, Justa e Solidária 

O inciso I do artigo 3º merece destaque ao trazer a expressão “livre, 
justa e solidária”, que corresponde à tríade liberdade, igualdade e 
fraternidade. 

Garantir o Desenvolvimento Nacional 
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Para que o governo possa prover todas as condições necessárias à 
implementação de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, 
mostra-se essencial que o país se desenvolva, cresça economicamente, 
de modo que cada indivíduo passe a ter condições de perseguir suas 
metas. 

Erradicar a Pobreza e a Marginalização e Reduzir as 
Desigualdades Sociais e Regionais 

Implica em afirmar que as políticas públicas econômico-financeiras 
deverão se guiar pela busca da redução das desigualdades, fornecendo 
incentivos específicos para a exploração da atividade econômica em 
zonas economicamente marginalizadas. 

Promover o Bem de todos, Sem Preconceitos e Quaisquer 
Outras Formas de Discriminação 

A república deve promover o princípio da igualdade e consolidar o bem 
comum, que pressupõe a prevalência do princípio da igualdade. 

O Direito Constitucional é uma importante área do Direito, na medida 
em que fornece as bases para as demais áreas, mas também indica 
questões específicas. 

Na medida em que os problemas sociais surgem, também se levantam 
questões acerca das previsões constitucionais. Por essa razão, é 
essencial um entendimento dos seus conceitos básicos. 

 

07 - Noções De Direito Constitucional – Parte 2 
Direito Constitucional - É a disciplina que estuda de maneira 
aprofundada as normas jurídicas, tendo como seu objeto de estudo a 
Constituição Federal. 

A Constituição é a norma de maior importância dentro do ordenamento 
jurídico brasileiro, todas as leis lhe devem obediência, por isso 
encontra-se sempre no topo da hierarquia das leis e demais atos 
normativos. 

Hierarquia das Leis 

Artigo 5º da CF/88 - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 
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O Caput se refere ao texto que acompanha o artigo em sua linha 
principal, logo após a numeração do mesmo. E no caput do artigo 5 da 
CF diz: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.” 

Princípios Da Igualdade E Da Liberdade 

 
O princípio da igualdade, contido no artigo 5º, é um dos direitos 
fundamentais. Ex.: Inciso I - homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações. 

Quanto às liberdades, elas permeiam muitos incisos do artigo 5º, sendo 
protegidas a Livre Manifestação do Pensamento, a Liberdade Religiosa, 
a Liberdade de Locomoção e a Liberdade de Associação. 

Princípio Da Legalidade 

Artigo 5º, inciso II, CF -  “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Esse princípio objetiva combater o poder injusto do Estado, dizendo 
que o povo só está obrigado pela lei, e esta deve ser devidamente 
elaborada pelo processo legislativo.  

Artigo 6º da CF/88 – Direitos Sociais 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Artigos 7º ao 11º DA CF - trata dos Direitos dos 
Trabalhadores 

A Constituição Federal E Os Direitos Dos Trabalhadores – ARTIGO 7º 
Da CF 

São Direitos dos Trabalhadores Urbanos e Rurais:  

 Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa, que preverá indenização compensatória. 

 Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

 Fundo de garantia do tempo de serviço. 

 Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos. 

 Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho. 

 Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo. 

 Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria. 

 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

 Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos. 

 Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 
em cinquenta por cento à do normal. 

 Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal; 

 Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de cento e vinte dias. 
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 Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos. 

 Licença-paternidade, nos termos fixados em lei. 

 Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos termos da lei. 

 Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. 

 Adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

 Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando 
incorrer em dolo ou culpa. 

 Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil. 

 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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Ação: quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho. 

Principais Características da Constituição Brasileira – 
Direitos Humanos 

 
Várias outras conquistas foram alcançadas no campo dos direitos 
humanos: 

 Fim da censura dos meios de comunicação; 

 Liberdade de expressão; 

 Direito das crianças e adolescentes; 

 Eleições diretas e universais com dois turnos. 

 Direito ao voto para os analfabetos; 

 A prática do racismo passou a ser crime inafiançável; 

 Proibição da tortura; 

 Igualdade de gêneros. 

População Indígena 
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A Carta Magna de 1988 determinou que os índios teriam a posse das 
terras que ocupavam bem como aquelas que eles tradicionalmente 
ocupavam. 

Também garante à União o direito de legislar sobre os índios e garantir 
a preservação dos seus costumes, línguas e tradições. 

A Constituição rege o ordenamento jurídico do país, estabelece regras 
que regulam e pacificam os conflitos de interesse dos grupos que 
integram uma sociedade. 

Mudanças no texto da constituição estão previstos por lei e só podem 
ser feitas através de emenda constitucional. 

 

São Avanços Importantes da Constituição de 1988: 

 SUS como sistema único de saúde no país; 

 Voto facultativo para cidadãos maiores de 16 e menores de 
18 anos; 

 Maior autonomia para os Municípios 

 Garantia de demarcação de terras indígenas; 

 Lei de Proteção ao Meio Ambiente; 

 Garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais sem 
precisarem ter contribuído com o INSS; 
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 Fim da censura a emissoras de rádio e TV (peças de teatro, 
jornais, revistas, entre outros); 

 Redução do mandato presidencial de cinco para quatro 
anos. 

 

08 - Noções De Direito Civil – Parte 1 
Direito vem do latim directum, que significa em linha reta, aquilo ou 
aquele que segue uma regra. Civil origina da palavra latina civilis 
relativa a cidadão.  

Então, o direito civil é o direito do cidadão. É matéria abrangente e 
disciplina direitos e deveres das nossas relações, sejam com pessoas 
ou coisas.  

Direito Civil é o ramo do direito que regula as relações entre 
particulares, estabelecendo regras e obrigações. 

É o Direito Civil que regula a capacidade das pessoas físicas, como 
nasce a pessoa jurídica, além de tratar dos temas relacionados à 
família, como o divórcio, poder familiar, etc. 

Também é o Direito Civil que vai determinar as regras das 
propriedades, dos condomínios, como adquirir a propriedade por 
usucapião, entre outros. 

Cabe destacar que o Direito Civil regulamenta as relações particulares 
que geram obrigações, os contratos e também a responsabilidade civil 
daqueles que cometerem ato ilícito. 

Veremos alguns artigos do Código Civil, principal lei que rege as 
relações de direito privado do nosso ordenamento jurídico.  

Trata-se de uma lei muito extensa que possui 2.046 artigos divididos 
em duas grandes partes e subdivididos em livros. 

 

Conceito De Pessoa 

No sentido jurídico, a palavra pessoa representa o titular de direitos e 
obrigações. 
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Duas São as Espécies de Pessoas:  

 pessoa natural ou física: é o ser humano 

 pessoa jurídica: são organizações que visam a realização de um 
certo interesse.  

O titular de direitos e obrigações é aquele que pode figurar em uma 
relação jurídica, conforme esquema a seguir: 

Relação Jurídica 

Há pelo menos dois sujeitos na relação jurídica:  

 o ativo, que tem o direito  

 o passivo, que tem o dever, além de uma prestação (dar, fazer 
e não fazer) cujo objeto representa o bem jurídico e funciona 
como elo na relação. 

Exemplo: Imagine que eu vá a uma clínica odontológica e, após o 
dentista que lá trabalha realizar o procedimento necessário, eu passe 
a ter a obrigação de pagar o preço do serviço realizado.  

Nessa relação jurídica, eu (pessoa natural) sou o sujeito passivo; a 
clínica (pessoa jurídica) é o sujeito ativo; e o valor a ser pago é o objeto 
da prestação. 
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Pessoa Natural 

A pessoa natural, sinônimo de pessoa física, é o ser humano 
considerado como sujeito de direitos e obrigações. Para ser uma 
pessoa, basta existir, basta nascer com vida, adquirindo personalidade 
jurídica. 

A PERSONALIDADE CIVIL COMEÇA NO NASCIMENTO COM VIDA. 

A LEI PROTEGE, TAMBÉM, OS DIREITOS DO NASCITURO 

NASCITURO É AQUELE QUE ESTÁ NO ÚTERO E TEM PROBABILIDADE 
DE NASCER 

Art. 1º do CC - Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 
civil. 

Art. 2º do CC - A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro.  

Dessa forma, a pessoa natural, ao nascer com vida, adquire 
personalidade jurídica e passa a ser titular de direitos e deveres na 
ordem civil. Ou seja, a personalidade adquirida ao nascer representa o 
conjunto de capacidades (aptidões) referentes a uma pessoa. 

Duas São as Espécies de Capacidade:  

Capacidade de Direito ou de Gozo: é adquirida junto com a 
personalidade e representa a aptidão para ser titular de direitos e 
deveres na ordem civil, conforme dispõe o art. 1º do CC. A capacidade 
de Direito ou de Gozo é adquirida através do nascimento com vida.  

Capacidade de Fato ou de Exercício: é a aptidão para alguém 
exercer por si só (sozinho) os atos da vida civil. Ou seja, representa a 
capacidade de praticar pessoalmente os atos da vida civil, 
independente de assistência ou representação. Em regra, é adquirida 
ao completar dezoito anos de idade. 

O nascituro poderá figurar em algumas relações jurídicas: Exemplos: 

O nascituro tem direito a receber doação (art. 542 do CC)  

Art. 542 do CC - A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo 
seu representante legal.  

O nascituro tem direito a participar da sucessão hereditária (art. 1.798 
do CC)  
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Art. 1.798 do CC - Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já 
concebidas no momento da abertura da sucessão. 

Incapacidade Absoluta e Relativa 

As pessoas que possuem os dois tipos de capacidade (de direito e de 
fato) têm a chamada capacidade plena. 

Aqueles que não possuem a capacidade de fato são chamados 
incapazes, sendo portadores de uma “deficiência jurídica”. Justamente 
por existir tal deficiência é que os incapazes precisam ser 
representados ou assistidos. 

Incapacidade Absoluta 

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 

Incapacidade absoluta: acarreta a proibição total da prática dos atos 
da vida civil. Tal deficiência é suprida pela representação. 

Os menores de 16 anos são chamados de menores impúberes.  

São os que ainda não atingiram a maturidade suficiente para participar 
da atividade jurídica. 

Incapacidade Relativa 

Art. 4º  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;  

IV - os pródigos. 

Os maiores de 16 e menores de 18 anos são chamados de menores 
púberes e, apesar de serem relativamente incapazes, podem praticar 
determinados atos sem a assistência, tal como: aceitar mandato, ser 
testemunha, fazer testamento, etc. 

Os ébrios (alcoólatras) habituais e os viciados em tóxicos 
(toxicômanos), quando o efeito das respectivas substâncias (álcool e 
entorpecente) provocar uma redução na capacidade de entendimento, 
não poderão praticar os atos da vida civil sem assistência de um 
curador. 
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Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade contempla todos que, por enfermidade ou 
deficiência, tenham discernimento simplesmente reduzido, ou mesmo 
os que não tenham discernimento nenhum. 

Os pródigos são gastadores que dissipam o próprio patrimônio de 
forma desvairada. Trata-se de um desvio de personalidade e não, 
propriamente, de um estado de alienação mental.  

No entanto, o pródigo só ficará privado de praticar atos que 
extravasam a mera administração e implicam no comprometimento de 
seu patrimônio, como emprestar, alienar, hipotecar etc. (art. 1.782 do 
CC). Precisa de interdição. 

Incapacidade relativa: permite a prática dos atos civis, desde que o 
incapaz seja assistido por seu representante.  

Tal deficiência é suprida pela assistência. 

Tutela e Curatela 
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A tutela visa os cuidados com a pessoa do menor ante a ausência dos 
pais (ex: menor órfão de pai e mãe). 

Já a curatela visa o amparo de maiores em condições específicas onde 
estes, não tendo capacidade em virtude de problemas mentais, sejam 
ébrios habituais ou dependentes toxicológicos ou todos os que não tem 
condições de exprimir a sua vontade tem direito a um curador. 

Fim da Personalidade Jurídica 

Para o direito civil a morte representa o fim da personalidade jurídica.  

Pode ser de três tipos:  

 Morte Real – é a que pressupõe a existência de um cadáver para 
comprovar o óbito. 

 Morte Civil - quando uma pessoa, embora viva, é tratada como 
morta, perdendo os seus direitos civis. Só produz seus efeitos 
com relação à herança.  

 Art. 1.816 do CC - São pessoais os efeitos da exclusão; os 
descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto 
fosse antes da abertura da sucessão.  

 Morte Presumida – ocorre quando não há um cadáver para 
provar efetivamente a morte.  
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09 - Noções De Direito Civil – Parte 2 
O Direito de Família é um ramo do Direito Civil responsável por regular 
as relações pessoais e patrimoniais decorrentes do matrimônio, da 
união estável, do parentesco, da tutela e da curatela.  

Ele se relaciona com o Direito Sucessório (patrimônio familiar), Direito 
das Coisas (direitos sobre bens), Direitos das Obrigações (deveres 
familiares) e Direito Previdenciário (pensão por morte de cônjuge). 

Constituição Federal e a Família 

Para a Constituição federal, a família é a base da sociedade e tem 
especial proteção do Estado (art. 226).  

Para a Constituição, a união estável, para efeito da proteção do Estado, 
é reconhecida como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 

A entidade familiar é a comunidade formada por qualquer um dos pais 
e seus descendentes, ou todo grupo que constitui uma família.  

O casamento civil, pode ser dissolvido pelo divórcio. O casamento é um 
contrato que forma uma sociedade conjugal, cujos direitos e deveres 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

O planejamento familiar é um direito do casal, que tem livre decisão a 
respeito do tema. É o contrário do que acontece em países com 
controle de natalidade, por exemplo.  

O Brasil, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, deve “propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. 

Por fim, a Carta Magna afirma o compromisso do Estado em assegurar 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Código Civil e a Família 

O Código Civil de 2002 veio adequar importante parte da legislação 
brasileira às transformações sociais pelas quais passamos nas últimas 
décadas. Com o advento dessa lei, o Direito de Família deixou de seguir 
as regras do Direito Canônico, tornando-se mais contratualista e dando 
liberdade aos integrantes da sociedade conjugal. 

As relações pessoais e patrimoniais no Direito de Família 
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Objetivando a adequação à realidade social brasileira, o Código Civil 
editou normas que regulam as relações pessoais e patrimoniais do 
direito familiar, como o casamento, a relação de parentesco, o regime 
de bens entre os cônjuges, os alimentos e o bem de família. 

Casamento 

Seguindo o que disse a Constituição, o Código Civil, no artigo 1.511 e 
seguintes, afirma que o casamento “estabelece comunhão plena de 
vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. 

Podemos destacar: 

O casamento demanda registro civil, inclusive o casamento religioso. 

O registro civil do casamento religioso é nulo se, antes dele, qualquer 
um houver contraído casamento civil com outra pessoa. 

A idade mínima para casamento é 16 anos, mas, até atingir a 
maioridade, é preciso autorização dos pais ou dos representantes 
legais. 

Há impedimentos para o casamento: pessoas casadas, ascendente 
com descendente, irmãos e outros casos. 

O divorciado só poderá contrair outro matrimônio após homologação 
ou decisão da partilha dos bens do casal (uma das causas suspensivas 
do casamento). 

 

Há um processo de habilitação para o casamento, momento em que o 
casal deve apresentar documentos em que pode haver oposição a ele, 
dentre outras medidas. 
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Para a celebração do casamento, é preciso ter ao menos duas 
testemunhas, normalmente os padrinhos. 

O casamento se prova pela certidão de registro. 

Existe ação de anulação de casamento para algumas hipóteses, dentre 
elas quando houver erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. 

A dissolução da sociedade e do vínculo conjugal termina com a morte 
de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela 
separação judicial e pelo divórcio. 

Com a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, o legislador 
demonstrou sua preocupação com os filhos, e editou normas relativas 
à sua proteção.  

Elas dizem respeito à guarda, unilateral ou compartilhada, definida por 
consenso ou pelo juiz. 

Relação de Parentesco 

O parentesco é a relação existente entre sujeitos que possuem um 
ancestral comum, de sangue ou decorrente de lei (adoção, por 
exemplo). O parentesco pode ser: 

Linha reta: diz respeito aos ascendentes (pai, mãe, avô, avó, bisavô, 
bisavó etc.) e aos descendentes (filho, filha, neto, neta, bisneto, 
bisneta etc.). 

Linha colateral: irmãos, tios, sobrinhos e outros. 

Linha colateral por afinidade: vínculo entre um cônjuge e 
ascendentes, descendentes e irmãos do outro (sogro, nora, padrasto, 
enteada). 

Regime de Bens Entre os Cônjuges 

A regra, se os cônjuges não se manifestarem contrários, é a adoção da 
comunhão parcial de bens, mas são 4 os tipos de regime: 

Comunhão parcial: os bens que o casal adquirir durante o casamento 
pertence aos cônjuges (exceto os provenientes de doação ou sucessão 
destinados a um deles), mas os bens pessoais anteriores ao casamento 
não.  

Comunhão universal: todos os bens dos cônjuges se comunicam 
(bens presentes e futuros, e dívidas passivas), salvo bens doados ou 
herdados com a cláusula de incomunicabilidade. 
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Participação final nos aquestos: cada cônjuge possui patrimônio 
próprio, mas, ao final do casamento, terá direito à metade dos bens 
adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 

Separação total: cada cônjuge terá administração exclusiva de seus 
bens, e ambos contribuem para as despesas do casal na proporção de 
seus rendimentos do trabalho. 

 

Alimentos 

A obrigação de prestar alimentos é muito conhecida pela população e 
é uma das situações mais comuns, uma vez que dessas normas 
derivam a conhecida pensão alimentícia.  

De acordo com o Código Civil, parentes, cônjuges ou companheiros 
podem pedir, uns aos outros, os alimentos de que necessitem para 
viver de modo compatível com a sua condição social. Ao contrário do 
que muitos pensam, não se destina apenas ao ex-cônjuge ou aos filhos. 

Para fixá-los, devem ser observadas as necessidades de quem reclama 
e os recursos de quem pagará e, no caso de filhos, os cônjuges 
separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.  

União Estável 

A união estável é um dos assuntos em alta nas últimas décadas, 
principalmente com as mudanças comportamentais da sociedade 
(como a facilitação do divórcio e diminuição do número de 
casamentos). 
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O Código Civil reconhece “como entidade familiar a união estável entre 
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.  

À união estável se aplica o regime da comunhão parcial de bens, salvo 
contrato escrito entre os companheiros. A lei ainda dispõe que, caso os 
companheiros peçam ao juiz e façam o registro, a união estável pode 
ser convertida em casamento. 

Direito das Sucessões 

Direito das Sucessões é o ramo do Direito Civil cujas normas regulam 
a transferência do patrimônio do falecido ao herdeiro, em virtude de 
lei ou de testamento.  

A palavra sucessão significa substituir uma pessoa por outra, que vai 
assumir suas obrigações e adquirir seus direitos. 

O direito de herança é garantido constitucionalmente, bem como o 
direito de propriedade. Estes dois direitos estão intimamente ligados, 
pois se a propriedade de bens nos fosse negada, não teríamos o que 
deixar de herança a nossos sucessores.  

Mas por saber que poderemos deixar uma herança a nossos entes 
queridos, as pessoas seguem trabalhando apesar de já materialmente 
satisfeitas, estimulando a capacidade produtiva do ser humano, em 
benefício da riqueza da família e da sociedade como um todo. A 
propriedade se perpetua através da herança. 

Sucessão Testamentária 

a) Testamentária: se houver testamento, a sucessão testamentária 
predomina sobre a sucessão legítima, dentro dos limites da lei. A 
liberdade de testar não é absoluta, pois metade dos bens é dos filhos, 
pais e cônjuge, só a outra metade é que pode ser deixada para quem 
o testador desejar. 

b) Sucessão legítima: prevalece a disposição da lei se alguém morre 
sem testamento, ou se o testamento for invalidado. O legislador 
presume que o falecido gostaria de proteger seu cônjuge e filhos, por 
isso eles são os primeiros da lista.  

Na nossa sociedade a sucessão legítima prevalece sobre a 
testamentária por três motivos:  

A gente nunca acha que vai morrer.  

Fazer um testamento pode ser caro, complicado e inconveniente. 
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Se a gente morre sem testamento, a lei já beneficia nossos filhos, que 
são nossos entes mais queridos. 

 
10 - Noções De Direito Empresarial – Parte 1 
O Direito Empresarial é um ramo do Direito Privado que disciplina as 
atividades das empresas e dos empresários comerciais. 

É ramo do Direito que abrange a teoria geral da empresa, sociedades 
empresárias, títulos de crédito, contratos mercantis, propriedade 
intelectual, relação jurídica de consumo, relação concorrencial, locação 
empresarial, falência e recuperação de empresas. 

O Direito Comercial Possui os Elementos: 

 Autonomia da vontade expressa numa atividade negocial, com 
propósito de lucro. 

 Estrutura empresarial. 

 Garantia e certeza da circulação e do crédito. 

Empresa 

Empresa é a atividade econômica explorada pelo empresário, 
constituída pela produção e circulação de bens e serviços.  

O termo empresa é entendido como “exercício de atividade”, o 
complexo de atos que compõem a vida empresarial. 

A empresa pode ser exercida tanto pelo empresário individual (pessoa 
natural) ou SOCIEDADE empresária (pessoa jurídica). 

A empresa é a atividade econômica organizada e possui as seguintes 
características: 

1) Objetiva: é o estabelecimento, um conjunto de bens corpóreos e 
incorpóreos reunidos pelo empresário, para o desenvolvimento de uma 
atividade econômica. 

2) Subjetiva: é o empresário, sujeito de direitos que organiza o 
estabelecimento para o desenvolvimento de uma atividade econômica. 

3) Funcional: atividade econômica desenvolvida por vontade do 
empresário por meio do estabelecimento. 
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4) Corporativa: empresário acrescido dos empregados e 
colaboradores (recursos humanos utilizados na execução da atividade 
econômica a que a empresa se propõe). 

5) Abrange as atividades de comércio, indústria e serviço.  

São excluídos: profissionais liberais regulados por lei especial e 
profissionais intelectuais de natureza científica, literária ou artística. 

Empresário 

Conforme o artigo 966 do CC: “Considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou 
a circulação de bens ou serviços”. 

Não são atividades empresárias as fundações (fins religiosos, morais, 
culturais e assistenciais), bem como as associações sem fins 
econômicos. 

O exercício de uma atividade importa em uma constante repetição, não 
podendo tratar-se de um negócio ocasional e único.  

 

Não será considerado empresário aquele que realizar atos isolados de 
atividade comercial, mas somente aquele que as realizar de maneira 
rotineira e constante. 
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O empresário pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. Quando pessoa 
jurídica, estamos diante de uma empresa societária, que se constitui 
para a prática de atividade própria do empresário individual (artigo 982 
do CC). 

Quando pessoa física, estaremos diante do empresário individual, que 
exerce profissionalmente atividade negocial (artigo 966 do CC).  

Deve estar em pleno gozo da sua capacidade civil.  

São Proibidos de Exercer Atividade Empresarial: 

 Funcionários Públicos 

 Militares da Ativa (artigo 29 da Lei nº 6.880/80) 

 Deputados e Senadores (artigo 54 da CF) 

 Auxiliadores do Empresário (leiloeiros, despachantes, 
corretores, aduaneiros) 

 Falido (artigo 102 da Lei nº 11.101/2005). 

Estabelecimento Empresarial 

Segundo o artigo 1.142 do CC: “Considera-se estabelecimento todo 
complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 
empresário ou por sociedade empresária”. 

Composto por bens corpóreos imóveis e móveis, além de bens não 
corpóreos (Exemplo: marcas, patentes, domínios de internet, etc.). 

Nome Empresarial 

O nome empresarial tem a função de identificar o empresário perante 
o mercado consumidor e diferenciá-lo de seus concorrentes.  

O nome empresarial é regido por dois princípios: 

Princípio da Veracidade: sob a ótica desse princípio, o nome 
empresarial tem que ser compatível com a atividade exercida e o 
quadro social. 

Princípio da Novidade: por este princípio, o nome empresarial tem que 
se diferenciar de qualquer outro existente, tem que ser inédito. 

O nome empresarial é um dos elementos do estabelecimento. O caput 
do artigo 1.164 CC veda expressamente a alienação do nome 
empresarial.  
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Isso acontece porque pode haver o nome civil dos sócios na formação 
do nome empresarial, e o nome civil, como direito da personalidade, é 
inalienável. 

Sociedade Empresária 

Nos termos do artigo 981 do CC, sociedades empresárias são as 
organizações econômicas dotadas de personalidade jurídica e 
patrimônio próprio, constituídas por mais de uma pessoa, que têm 
como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins 
lucrativos. 

Requisitos para a Constituição de Uma Sociedade: 

Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e 
forma prescrita ou não defesa em Lei. 

Noção de ordem pública: deve corresponder ao senso jurídico de uma 
determinada nação, isto é, aos princípios indispensáveis à vida em 
sociedade, segundo os princípios do direito nela vigente. 

Pluralidade de Sócios: no Direito Comercial Brasileiro não se admite a 
existência de sociedade unipessoal originária, ou seja, uma sociedade 
empresária tem que resultar da vontade de, no mínimo, duas pessoas.  

 

No caso de sociedade composta por dois sócios, quando um deles vier 
a falecer ou se retirar da sociedade, a legislação, na tentativa de 
viabilizar a continuidade da sociedade, concede um prazo para que a 
mesma se recomponha:  

180 (cento e oitenta) dias ou 01 ano, a depender do tipo de sociedade. 
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11 - Noções De Direito Empresarial – Parte 2 
As áreas de atuação no direito empresarial são inúmeras e cada uma 
delas possui extensas particularidades.  

Vale citar, por exemplo:  

Tipos de sociedades, Debêntures, Ações, Títulos de créditos, 
Recuperação Judicial e extrajudicial, falência.   

Tipos de Sociedades 

Sociedade Simples  

Uma empresa de sociedade simples é composta por prestadores de 
serviço. 

Para formalizar esse tipo de sociedade não é necessário o registro na 
Junta Comercial, mas é essencial que ocorra o registro no Cartório e 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Sociedade Limitada 

Envolve uma empresa que possui o investimento financeiro de todos 
os seus sócios. Um dos sócios deve ser o administrador da empresa, 
possuindo a responsabilidade legal pela função no contrato social da 
empresa. 

A sociedade limitada possui mais obrigações, como por exemplo, ela 
precisa ser registrada na Junta Comercial e sua razão social deve incluir 
a sigla LTDA. 

Sociedade em Nome Coletivo  
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Todos os membros respondem pelas dívidas da empresa, tornando-se 
“solidários” com a causa proposta. Sendo assim, uma dívida na 
empresa deve impactar diretamente o patrimônio pessoal dos sócios. 

O Código Civil (art. 1039) permite que esse tipo de sociedade seja 
constituído apenas por pessoas físicas. 

Sociedade em Comandita Simples  

É de utilização limitada e divide as partes em duas categorias: os 
comanditários e os comanditados; os quais cuidam do capital social da 
empresa, com a diferença na participação administrativa. 

Os comanditários não fazem parte do quadro administrativo da 
empresa, enquanto os comanditados podem assumir funções dentro 
da organização. 

Sociedade Comandita por Ações 

Possui seu capital dividido por cotas. 

Diferente de uma sociedade anônima, que também é dividida da 
mesma maneira, nesse modelo apenas os sócios administradores, os 
quais serão dominados como diretores, é que terão suas 
responsabilidades ilimitadas. 

Sociedade Anônima  

É um dos tipos de sociedade mais comuns no Brasil, podendo ser 
constituída por dois ou mais sócios, com o objetivo de acúmulo de 
capital. 

O capital social desse tipo de empresa é distribuído através de cotas, 
podendo existir em dois formatos:  

As abertas, em que as ações estarão disponibilizadas na bolsa de 
valores. 

As fechadas, que não permitem a prática.  

Sociedade Cooperativa 

Pode ser dividida entre 3 categorias:  

Singulares (as quais são formadas apenas por pessoas físicas – com 
possibilidade de exceção)  

Federações cooperativas (compostas por pelo menos três sociedades 
cooperativas singulares) 
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Confederações de cooperativas (compostas por 3 ou mais federações 
cooperativas). 

Sociedade em Conta de Participação 

Pode envolver duas ou mais pessoas com a condição de que ao menos 
uma delas seja comerciante, não havendo registro de firma social e 
tendo como objetivo o lucro em operações muito específicas na área 
comercial. 

 

A grande vantagem desse tipo de sociedade é a dispensa de 
burocracias exigidas em outros casos.  

Sociedade de Advogados 

A sociedade de advogados funciona de maneira diferente, envolvendo 
profissionais credenciados. 

O advogado participante de uma sociedade não pode fazer parte de 
outras, e a legislação prevê que o nome dessa sociedade faça 
referência a um dos associados. 
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O Que São Debêntures? 

As debêntures são títulos de dívidas de empresas. 

Basicamente, você empresta o seu dinheiro para uma companhia e, 
em troca, recebe um rendimento anual acertado no momento da 
compra. 

Como Funciona Uma Debênture? 

Quando uma empresa precisa de recursos para aumentar capital, 
custear projetos ou pagar dívidas, algumas formas de se fazer isso são: 
geração de fluxo de caixa positivo, emissão de ações ou de debêntures, 
entre outras. 

Exemplo Prático De Como Funcionam As Debêntures 

Pense em toda a infraestrutura necessária para que gigantescas 
companhias possam funcionar adequadamente. 

Petrobrás, Ambev, Gol e outras precisam de volumosas quantias de 
dinheiro para financiar as operações diárias e, além disso, realizar 
investimentos de médio e longo prazo. 

Contudo, nem sempre, essas empresas têm a quantidade de recursos 
próprios em valor suficiente para investir e crescer. 

É por isso que muitas recorrem à emissão de ações ou de debêntures. 

As debêntures são títulos de dívida emitidos que pagam juros pré-
determinados ao investidor. 

Logo, elas são um tipo de renda fixa, gerando maior segurança a quem 
compra o ativo. 

Ações 

As ações são pequenas partes do capital social da companhia e, ao 
comprar os papéis, o investidor torna-se sócio-acionista. Essa é uma 
modalidade de investimento em renda variável, sem garantias de 
retorno, mas que pode render muito dinheiro. 
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Títulos de Créditos 

 
O título de crédito é um documento que corporifica uma obrigação. 
Esta é a definição dada pelo artigo 887 do CC.  

Princípios dos títulos de crédito: 

Cartularidade: para exercer o direito contido no título é necessário 
apresentar a cártula, o documento. 

Literalidade: Só vale o que estiver escrito no título. 

Autonomia: as obrigações constantes em um mesmo título são 
autônomas entre si; o vício de uma não afeta a outra.  

Formalismo ou Tipicidade: os títulos de crédito precisam observar 
os requisitos legais. 

Os Tipos de Título de Crédito Existentes São:  

 letras de câmbio 

 nota promissória 

 cheque  

 duplicata. 

Recuperação Extrajudicial, Judicial e Falência 

Na recuperação extrajudicial, a empresa negocia diretamente com os 
seus credores o seu plano de recuperação e submete à homologação 
judicial. 
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Na recuperação Judicial todas as dívidas da empresa são suspensas 
após o ingresso do pedido, ocorrendo assim a renegociação com os 
credores em relação aos débitos. 

Sob a intervenção de um juiz, a empresa desenvolve e apresenta seu 
‘plano de recuperação financeira’ com o intuito de quitação de dívidas. 

Na falência:  

Quando a recuperação do devedor for inviável, deverá ser decretada a 
sua falência para que sejam satisfeitas as dívidas perante seus 
credores.  

A Falência Tem Dois Princípios Básicos 

Tratamento igualitário entre os credores: busca evitar fraudes ou 
favorecimento de determinados credores com prejuízo de outros.  

Juízo universal ou vis attractiva: é o princípio da atração, segundo o 
qual as ações e execuções contra o falido são atraídas para o juízo 
falimentar. 

 

12 - Noções De Direito Do Trabalho – Parte 1 
O direito do trabalho, também chamado de direito trabalhista, é 
responsável por regular a relação jurídica entre trabalhadores e 
empregadores, baseado nos princípios e leis trabalhistas. 

Vale destacar: 

CLT é a sigla para Consolidação das Leis do Trabalho.  

CLT é a legislação trabalhista que apresenta as regras para uma 
relação de vínculo empregatício.  

Em seu texto, estão descritos não apenas os direitos, mas também os 
deveres de empregadores e funcionários.  

São o conjunto de regras que determinam quais as normas 
fundamentais que as leis trabalhistas devem seguir. 



68 Auxiliar Jurídico 

 

Princípio da Proteção: O Direito do Trabalho protege a parte 
hipossuficiente na relação empregatícia — o obreiro. 

Divide-se em 03 (três) Subprincípios 

 In dubio pro operário 

 Norma mais favorável 

 Condição mais benéfica 

Princípio do In Dubio pro Operário 

Na dúvida, o aplicador da lei deve aplicá-la de maneira mais favorável 
ao empregado.  

Princípio da Norma Mais Favorável 

Prevalece em uma situação de conflitos de normas, aquela que for a 
mais favorável ao trabalhador. 

Princípio da Condição mais Benéfica 

Estabelecida uma determinada vantagem no curso do contrato de 
trabalho, as alterações posteriores apenas podem ocorrer se forem 
mais benéficas ao trabalhador. 

Princípio da Irredutibilidade Salarial 

O salário não pode sofrer redução, salvo na hipótese de norma coletiva. 
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Princípio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas 

Envolve, como regra, a impossibilidade de renúncia e transação de 
direitos trabalhistas, além de não poder negociar direitos trabalhistas 
para pior. 

Princípio da Imperatividade das Normas Trabalhistas 

As partes não podem transacionar ou renunciar a aplicação das 
normas, exceto quando a própria lei admite a possibilidade de 
transação entre as partes. 

Princípio da Integridade ou Intangibilidade Salarial 

Regra: É proibido promover descontos no salário. 

Exceções: 

 Quando autorizado por lei ou por norma coletiva 

 Quando autorizado pelo trabalhador que voluntariamente aderir 
a vantagem concedida pelo empregador. 

Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 

É de interesse do Direito do trabalho a permanência do vínculo 
empregatício, com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica 
empresariais. 

Princípio da Estabilidade Financeira 

Havendo pagamento de parcela salarial por tempo significativo, deve 
se admitir a necessidade e incorporação da referida parcela ao salário. 
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Princípio da Não-Discriminação 

 
Vedada a prática de qualquer medida discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso à relação de emprego ou sua manutenção. 

Definição – Empregado 

É toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob dependência deste e mediante salário.  

Artigo 3º, CLT  

Elementos que caracterizam o vínculo empregatício 

Pessoa física: empregado é pessoa física ou natural. Não é possível 
empregado pessoa jurídica. 

Não eventualidade da prestação de serviços: o empregado deve 
exercer uma atividade permanente. 

Pessoalidade: o empregado deve prestar pessoalmente os serviços. 
Não havendo pessoalidade, descaracteriza-se a relação de emprego. 

Subordinação jurídica: o empregado deve subordinar-se às ordens 
lícitas de seu empregador. Tem dependência econômica material e 
salarial em relação ao empregador. 

Onerosidade: não há gratuidade, pois se havendo, não configura 
relação de emprego. 
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Artigo 443, § 3º, CLT - a Reforma Trabalhista de 2017 criou, uma nova 
modalidade de relação empregatícia, o chamado contrato de trabalho 
intermitente, no qual a prestação de serviços, com subordinação, não 
é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de 
serviços e de inatividade: as empresas podem contratar funcionários e 
pagar apenas pelas horas trabalhadas. 

Diferença Entre Trabalhador E Empregado 

Trabalhador é todo aquele que presta serviços de forma autônoma e 
esporádica a uma pessoa (física ou jurídica), devendo executar sua 
tarefa nos termos e prazos combinados, recebendo um pagamento. 

Empregado é aquele que presta pessoalmente serviços de forma 
habitual e subordinada, mediante remuneração. 

Exemplo: diferença entre o médico veterinário que é chamado para 
ver o gado da fazenda e o peão que já trabalha na fazenda e cuida do 
gado. 

Sabe Dizer Quem é o Trabalhador e Quem é o Empregado? 

Trabalhador não é sinônimo de empregado! São figuras jurídicas 
distintas.  

Todo empregado é trabalhador, porém, nem todo trabalhador é 
empregado. 

Empregador 

Empregador é a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviços.  Art. 2º CLT. 

Empregadores por Equiparação 

Além da empresa, equipara a ela, para fins da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 
recreativas e as instituições sem fins lucrativos. Há outros que são 
acrescentadas pela doutrina e jurisprudência – o condomínio, a massa 
falida, o espólio, a União, os Estados-membros, os Municípios, as 
autarquias e as fundações, etc.  

Empregador é o ente, dotado ou não de personalidade jurídica, com ou 
sem fim lucrativo, que tiver empregado. 
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Características Do Empregador 

Admitir: contratação de pessoas qualificadas para executarem os 
serviços. 

Assalariar: o empregador que admite deve pagar o salário respectivo 
ao empregado pelos serviços prestados. 

Dirigir: o empregador deve controlar e administrar a prestação de 
serviços dos empregados. 

O Poder de Direção e Comando do Empregador 

Poder de direção - é a faculdade atribuída ao empregador de 
determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência 
do contrato de trabalho, deve ser exercida. 

Poder de Direção Divide-se em 03 Partes 

1) Poder de organização: cabe ao empregador organizar a atividade, 
determinar as metas e como atingi-las, mas o empregador tem um 
poder relativo, não é absoluto, não pode exigir atividades que possam 
constranger seus empregados. 

2) Poder de fiscalização: é uma faculdade legal que o legislador dá 
ao empregador de fiscalizar as atividades dos empregados. 

Por exemplo, instalar cartão de ponto, fazer revista no fim do 
expediente nos funcionários, instalar câmeras de vídeo etc.  

3) Poder disciplinar: é o direito de impor sanções disciplinares aos 
seus empregados. O empregador tem a faculdade legal de punir o 
empregado pelas faltas graves por ele cometidas.  
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Ex: o empregador pode despedir o empregado que não usa proteção 
adequada para executar determinadas tarefas. (CIPA – comissão 
interna de prevenção de acidentes). 

Tipos de Punições ou Sanções Disciplinares 

1) Advertência: foi criada pelos costumes. Pode ser verbal ou escrita, 
tem apenas efeito moral. É aplicada para penas leves cometidas pelos 
empregados.  

Ex: atrasos, usar de forma inadequada o uniforme da empresa, etc. 

2) Suspensão: (art. 474 CLT) a suspensão tem efeito financeiro, 
através dele, o empregado perde o dia de trabalho.  

Não admite a forma verbal, só a escrita. Pode ser dada nas faltas 
graves cometidas pelo empregado que não implique na despedida por 
justa causa imediata. 

3) Despedida por justa causa: considera-se justa causa o 
comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e 
consequências, torne imediata e praticamente impossível a 
subsistência da relação de trabalho.  

 

13 - Rotinas De Escritórios E Funções Do Auxiliar 
Jurídico 

Contrato de Trabalho   

A definição do contrato individual de trabalho é dada pela CLT, no art. 
442, e é um acordo que pode ser feito de forma verbal ou tácito, escrito 
ou expresso e que trata das relações de emprego, entre empregado e 
empregador.  

Tácito ou Verbal - É o tipo de acordo feito com base na confiança 
entre empregado e empregador e não há um documento para 
comprová-lo. 

Escrito ou Expresso - É o acordo representado pelo contrato de 
trabalho que deverá conter todas as obrigações e deveres de 
empregado e empregador. As cláusulas do contrato não devem ser 
contrárias à Constituição, a CLT ou às regras coletivas. 
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Importante: Para a realização das atividades, o trabalhador precisará 
da Carteira de Trabalho, um dos principais documentos que constarão 
as atividades realizadas profissionalmente por um trabalhador. 

Contrato por Tempo Indeterminado 

Tipo de contrato sem prazo para finalizar. É necessário que haja 
anotação na Carteira de Trabalho.  

De acordo com o art. 29 da CLT, que foi alterado no ano de 2019, o 
empregador tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS 
do empregado. 

 

Contrato por Tempo Determinado 

Com prazo definido para ser encerrado. Possui um prazo máximo de 2 
anos e quando são prorrogados por mais de uma vez se transformam 
em contratos indeterminados. 

Contrato de Experiência 

Tem a função de verificar como são as habilidades e qualidades 
profissionais do indivíduo e ainda mostrar a ele, as vantagens 
oferecidas pela empresa, caso fique por mais tempo.  

A duração é de até 90 dias e, se for excedido, passará a ser um contrato 
indeterminado. 
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Duração do Trabalho 

Jornada de Trabalho – é o período estabelecido no contrato da 
empresa. 

Limite de oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 
havendo a possibilidade de duas horas extraordinárias (extras) por dia.  

A jornada pode ser dividida da seguinte forma – doze horas de trabalho 
por trinta e seis horas de descanso.  

Ex.: jornada dos enfermeiros 

Hora Extraordinária (Extra) – 

São as que excedem a jornada normal.   

Poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 
duas, decididas por acordo individual, convenção coletiva ou acordo 
coletivo. A remuneração será de, no mínimo, 50% superior à hora 
normal. 

Intervalo Intrajornada 

Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda seis horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação. 
Esse intervalo poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 
minutos. 

Intervalo Inter Jornada 

É o período de descanso dado entre uma jornada diária de trabalho e 
a próxima. Entre o fim de um expediente e o início de outro, haverá 
um período mínimo de onze horas consecutivas para o descanso. 

Férias 

É o período de descanso anual, que deve ser concedido ao empregado 
após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 
12 meses, período este denominado "aquisitivo". 

As férias podem ser divididas em três períodos: 

 Desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não 
inferiores a 5 dias. 

 Todas as datas e fracionamentos devem ser combinados e 
decididos em comum acordo entre patrão e trabalhador. 
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Demissão Por Justa Causa 

Alguns motivos para demissão por justa causa: 

1. Roubo e/ou falsificação de documentos. 

2. Comportamento incompatível com o permitido pelas regras da 
sociedade, tal como qualquer tipo de assédio. 

3. A execução de negociações por conta própria sem a permissão do 
empregador.  

4. Em caso de o empregado ser condenado à prisão, no caso em que 
ele não possa recorrer da decisão. 

5. Negligência no serviço, preguiça, falta de empenho. 

6. Em caso de embriaguez durante o serviço, mesmo que ele não beba 
durante o trabalho, o fato de chegar ao serviço embriagado. 

7.Violação do segredo da empresa ou venda do mesmo para a 
concorrência. 

8. Indisciplina ou abandono de função, após falta de 30 dias seguidos, 
pode-se caracterizar abandono de serviço, entre outras. 

 

Aviso Prévio 

É a comunicação da rescisão do contrato de trabalho por uma das 
partes, empregador ou empregado, que decide extingui-lo, com a 
antecedência que estiver obrigada por força de lei. 

Aviso Prévio Indenizado 

Quando o empregador determina o desligamento imediato do 
empregado e efetua o pagamento da parcela relativa ao respectivo 
período. 

Quando o empregado se desliga de imediato e o empregador efetua o 
desconto do valor respectivo em rescisão de contrato. 

Estabilidade 

É o direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo contra 
a vontade do empregador, enquanto existir uma causa relevante e 
expressa em lei que não permita sua dispensa. 

O empregado eleito para o cargo de direção de Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), desde o registro de sua candidatura 
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até um ano após o final de seu mandato, não pode ser dispensado 
arbitrariamente ou sem justa causa. 

Empregada gestante tem estabilidade provisória, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto. 

O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo 
de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário.  

 

Diretores de sociedades cooperativas - desde o registro da candidatura 
até um ano após o término de seu mandato. 

Contribuição Sindical 

Antes da Reforma Trabalhista, todo trabalhador, filiado ou não ao 
sindicato da categoria, precisava pagar uma contribuição obrigatória 
equivalente a um dia de trabalho. 

Com a nova regra, o desconto passa a ser facultativo e só será feito 
caso o trabalhador desejar. 

FGTS 

O FGTS é um direito de todo trabalhador registrado que consiste na 
obrigação do empregador em depositar o equivalente a 8% do salário 
do empregado em uma conta vincula na Caixa Econômica Federal. 

Antes da reforma trabalhista, havia uma rigidez na extinção do 
contrato de trabalho.  
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Ou se pedia demissão e não tinha acesso ao FGTS  

Ou era dispensado e a empresa era obrigada a pagar além de todas as 
verbas rescisórias (aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º 
salário, saldo de salário, etc.) ainda havia obrigação em pagar uma 
multa de 40% sobre o saldo depositado do FGTS. 

Após a reforma trabalhista... Caso as partes estipulem a modalidade 
de “dispensa consensual” o trabalhador irá receber metade do valor 
referente ao aviso prévio, 20% da multa do FGTS e pode movimentar 
até 80% do saldo do fundo de garantia. 

Prescrição no Direito do Trabalho 

Art. 11, da CLT  

Existem dois prazos que o trabalhador deve considerar para entrar com 
um processo trabalhista válido: a reclamação deve se referir a uma 
situação ocorrida nos cinco anos anteriores; e o rompimento de seu 
contrato com a empresa, deve ter acontecido há no máximo dois anos. 

Art. 11 e art. 11-A, CLT 

Houve a inserção da prescrição intercorrente que pode ser aplicada aos 
casos enquanto tramitam na Justiça do Trabalho. 

Essa prescrição é aplicada quando a parte que move o processo deixa 
de cumprir uma determinação judicial no período de dois anos. 

 

14 - Noções De Direito Previdenciário – Parte 1 
O Direito Previdenciário é um dos ramos do direito público e tem como 
objetivo o estudo e a regulamentação da seguridade social.  

Trata, dentre outros aspectos, do amparo aos beneficiários, sejam eles 
segurados ou dependentes, quando se encontram em alguma situação 
de necessidade social. 

Em julho de 2020, foi publicado o Decreto n. 10.410/20, o qual tem 
como intuito a atualização do Regulamento da Previdência Social.  

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à previdência, à assistência social e à saúde. 
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 Os Três Pilares da Seguridade Social 

1. Saúde 

“A saúde é direito de todos e um dever do Estado”. Assim estabelece 
o Artigo 196 da Constituição Federal.  

A saúde se organiza pelo princípio da integralidade (atinge a totalidade) 
e da universalidade (contempla todas as pessoas, que estão no 
território brasileiro), que são princípios fundamentais para 
compreender o gasto e a necessidade de financiamento do SUS - 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

A universalidade da cobertura e do atendimento é objetivo da Saúde, 
onde é dever do Estado garantir a todos os cidadãos e estrangeiros o 
acesso do mesmo, que deve ser entendida no seu amplo cuidado, 
desde o atendimento em um posto de saúde até as políticas de 
combate e prevenção às endemias. 

2. Assistência Social 

A assistência social é uma política pública, entendida como área de 
intervenção do Estado, administrada pelo Conselho de Assistência 
Social, instituída pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 203. 

A Assistência Social é disciplinada pela Lei nº 8.742/93 LOAS (Lei 
Orgânica da Assistência Social) e conceituada como direito do cidadão 
e dever do Estado que provê os mínimos sociais (necessidades 
básicas). 

Descentralização político-administrativa, ou seja, é a participação da 
população na formulação e controle das ações em todos os níveis. 

3. Previdência Social 

Por fim, o terceiro pilar do sistema de seguridade é a Previdência 
Social. Ela é elaborada a partir de uma lógica contributiva que requer 
garantir sua sustentabilidade, como princípio estruturante do sistema, 
legitimando programas de transferência de renda. 

A Previdência Social é um seguro social, que visa garantir renda ao 
segurado e contribuinte quando o mesmo perde a capacidade do 
exercício do trabalho por variados fatores, como doença, invalidez, 
idade avançada, maternidade e reclusão.  

O contribuinte pode requerer aposentadoria por tempo de contribuição 
determinado pelos cálculos previdenciários. 
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A Organização da Previdência Social Obedecerá aos 
Seguintes Princípios e Diretrizes: 

1) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante 
contribuição. 

2) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-
contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior 
ao do salário mínimo. 

3) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, 
corrigidos monetariamente. 

4) preservação do valor real dos benefícios. 

5) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição 
adicional. 

Os Regimes De Previdência Social 

Entende-se por regime previdenciário aquele que inclui indivíduos que 
têm vinculação entre si em virtude da relação de trabalho ou categoria 
profissional a que está submetida. 

Garante os benefícios essencialmente observados em todo sistema de 
seguro social – aposentadoria e pensão por falecimento do segurado. 

No Brasil, a ampla maioria dos trabalhadores está submetida ao 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS.  

RGPS 

Ele abrange todo o setor privado, incluídos os empregados, 
empregados domésticos, empresários e trabalhadores rurais.  

O RGPS é o principal regime previdenciário que temos, tanto em 
número de indivíduos atendidos como por seu caráter subsidiário: se o 
trabalhador não for vinculado a um dos demais regimes obrigatórios, 
deverá ser vinculado ao RGPS.  

O RGPS também é o único que admite a filiação de segurados 
facultativos, para possibilitar que pessoas afastadas do mercado de 
trabalho participem de um regime previdenciário. 

 

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios é assegurado o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores – RPPS. 
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Desde que observadas as diretrizes constitucionais, cada ente federado 
pode criar regras específicas para seus servidores. 

Na prática, existem vários RPPS.  

O RPPS é exclusivo para os ocupantes de cargo efetivo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações.  

Tanto o RGPS como o RPPS são regimes públicos de filiação obrigatória 
para quem exerce atividades a eles vinculadas.  

Assim, servidores ocupantes de cargo público efetivo serão 
necessariamente vinculados ao RPPS, enquanto trabalhadores da 
iniciativa privada são obrigatoriamente vinculados ao RGPS.  

Caso o indivíduo tenha um cargo público e, de forma paralela, exerça 
atividade privada (ex: professor da universidade federal e advogado), 
ele deverá recolher contribuições concomitantes para o RGPS e para o 
RPPS.  

Isso se dá porque a vinculação a um regime decorre da atividade 
exercida, e não da figura do indivíduo, em si. 

Da mesma forma, se o indivíduo exerce cargo em dois entes 
federativos distintos, deverá ser vinculado a ambos os RPPS.  

É o caso do médico que presta serviços para o Estado e, também, para 
o Município. As duas atividades impõem filiação obrigatória aos 
respectivos regimes. 
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Previdência Complementar 

Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos também 
podem se vincular, facultativamente, ao Regime de Previdência 
Complementar. 

Existem duas espécies de previdência complementar: a aberta e a 
fechada.  

Entidades abertas permitem o ingresso de qualquer indivíduo que 
deseje se filiar, enquanto as entidades fechadas são restritas a 
determinados grupos de indivíduos.  

A título de exemplo, apenas funcionários da Petrobrás podem se filiar 
à Petrus, enquanto qualquer cidadão pode contratar uma previdência 
complementar no Banco do Brasil.  

É comum que as empresas participem dos planos fechados de 
previdência contribuindo com dinheiro para a formação do fundo 
individual de cada empregado (como estímulo para manter a mão de 
obra qualificada em seus quadros).  

Nessa hipótese, a empresa assume o papel de “patrocinador”.  

O trabalhador poderá optar por não aderir à previdência 
complementar, hipótese em que sua aposentadoria máxima será 
equivalente ao teto do RGPS. 

 INSS 
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A Lei n. 8.029/90 criou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
autarquia federal, vinculada hoje ao Ministério da Economia (ME), por 
meio da fusão do INPS com o IAPAS.  

(IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência Social e 
INPS – Instituto Nacional de Previdência Social). 

Por uma questão de economia e eficiência, o INSS, além de 
responsável pelo sistema previdenciário, também passou a 
operacionalizar os benefícios assistenciais previstos na Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS. 

15 - Noções De Direito Previdenciário – Parte 2 

Benefícios Previdenciários 

Existem várias espécies de benefícios previdenciários e, após a 
Reforma da Previdência, muitos destes benefícios sofreram 
significativas alterações. 

Benefício previdenciário é um valor pago mensalmente pelo INSS 
(Previdência Social) aos seus segurados, ou seja, pessoas que 
contribuem com o RGPS (Regime Geral da Previdência Social). 

 

No entanto, para fazer jus ao benefício, o segurado deve cumprir certos 
requisitos exigidos para sua concessão, que variam de acordo com 
cada espécie de benefício. 
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Lembrando que benefício previdenciário difere de benefício 
assistencial.  

Os benefícios assistenciais previstos na LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social – Lei n. 8.742/1993) NÃO possuem caráter 
contributivo, de modo que podem ser pagos a qualquer pessoa que 
cumpra os requisitos, independentemente de ter contribuído com a 
Previdência Social. 

Quais São os Benefícios Previdenciários? 

1) Para os Segurados 

Aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por 
invalidez) 

Aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício pago 
mensalmente pelo INSS à pessoa portadora de doença incapacitante 
ou que sofreu um acidente que a incapacitou para o trabalho (tenha o 
acidente ocorrido dentro do ambiente laboral ou não).  

É a antiga aposentadoria por invalidez (após a Reforma da Previdência, 
passou a ser usada esta nova terminologia).  

Aposentadoria do trabalhador rural (aposentadoria por idade rural) 

É um benefício previdenciário devido ao segurado que comprovar o 
mínimo de 180 meses trabalhados na atividade rural, além da idade 
mínima de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher. 

A aposentadoria do trabalhador rural pode ser requerida pelo segurado 
especial (agricultor familiar, pescador artesanal e indígena) ou por 
empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos rurais. 

Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição 

Após a Reforma da Previdência, não existem mais, de forma isolada, a 
aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição.  

Pelas regras atuais, existe somente a chamada aposentadoria 
programada. 

Aposentadoria Programada 

As aposentadorias por idade e por tempo de contribuição foram 
substituídas por uma única espécie, a aposentadoria programada, da 
qual derivam a aposentadoria especial e a aposentadoria programada 
do professor. 
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É devida aos segurados filiados ao RGPS a partir de 13 de novembro 
de 2019, ou, se mais vantajosa, aos demais segurados. 

Aposentadoria Programada “Comum” 

Trata-se de benefício previdenciário concedido aos segurados que 
cumprirem cumulativamente os seguintes requisitos: 

62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. 

15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos, se homem e 

180 meses de contribuição de carência. 

Aposentadoria Programada do Professor 

É um benefício previdenciário devido aos professores segurados do 
RGPS exigidos, cumulativamente: 

25 anos, para ambos os sexos, de efetivo e exclusivo exercício nas 
funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental 
e médio; e 

57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. 

Aposentadoria Especial 

Visa proteger o segurado que trabalha sujeito a condições prejudiciais 
à saúde ou à integridade física.  

Sua concessão exige idade mínima, igual para ambos os sexos, e o 
tempo mínimo de contribuição com exposição a agente nocivo durante, 
no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, conforme os seguintes critérios: 

 Grau leve: 25 anos de efetiva exposição e idade mínima de 60 
anos. 

 Grau médio: 20 anos de efetiva exposição e idade mínima de 
58 anos. 

 Grau máximo: 15 anos de efetiva exposição e idade mínima de 
55 anos. 

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência 

Trata-se de benefício previdenciário concedido mediante a 
comprovação de que o segurado exerceu a atividade na condição de 
pessoa com deficiência leve, média ou grave.  
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Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de 
Contribuição 

Deve-se comprovar a carência de 180 contribuições e também 
observar as seguintes condições:  

25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, 
no caso de segurado com deficiência grave.  

29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher, 
no caso de segurado com deficiência moderada.  

33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se mulher, 
no caso de segurado com deficiência leve. 

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade 

Deve-se comprovar o mínimo de 180 contribuições realizadas 
exclusivamente na condição de pessoa com deficiência, além da idade 
de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher.  

Auxílio por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença) 

É um benefício previdenciário devido ao segurado do INSS que está 
temporariamente incapaz para o trabalho, em decorrência de doença 
ou acidente.  

A incapacidade deve ser transitória (se permanente, deve ser requerida 
a aposentadoria por incapacidade permanente) e comprovada por 
perícia médica do INSS. 
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Salário-Família 

É devido ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado 
trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou 
equiparados (enteados, tutelados, devendo a dependência econômica 
ser comprovada, nestes casos) até 14 anos de idade ou inválido de 
qualquer idade.   

Salário-Maternidade 

Trata-se de benefício previdenciário concedido ao segurado que se 
afasta de sua atividade, por motivo de nascimento de filho, aborto não 
criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. 

Auxílio-Acidente 

É um benefício previdenciário de natureza indenizatória (não impede 
que o beneficiário continue trabalhando) pago ao segurado quando, em 
decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza 
sua capacidade para o trabalho, avaliada por perícia médica do INSS. 

Para os Dependentes - Pensão por Morte 

A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos 
dependentes do segurado que vier a falecer, ou, em caso de 
desaparecimento, tiver sua morte declarada judicialmente, estando 
este aposentado ou não. 

Para os Dependentes - Auxílio-Reclusão 

O auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado de baixa 
renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber 
remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 
pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de 
abono de permanência em serviço.   

Para que os dependentes tenham direito, é necessário que a média dos 
salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores 
ao mês do recolhimento à prisão esteja dentro do limite previsto pela 
legislação.  

Além disso, agora também é preciso que o segurado tenha contribuído 
por pelo menos 24 meses, antes de ser preso. 

Reabilitação Profissional 

Trata-se de serviço prestado pelo INSS para proporcionar ao 
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às 
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pessoas portadoras de deficiência, os meios para a reeducação e de 
readaptação profissional e social indicados para participar do mercado 
de trabalho e do contexto em que vive.  

 

O INSS presta serviços de orientação, a fim de proporcionar a 
reinserção do segurado ao mercado de trabalho.  

A Autarquia Também Fornece: 

Aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção 
quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser 
atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e 
reabilitação social e profissional. 

A reparação ou a substituição dos aparelhos desgastados pelo uso 
normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. 

O transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 

 

16 - Noções De Direito Tributário – Parte 1 

Atividade Estatal E Direito Tributário 

O Estado necessita de recursos materiais para manter sua estrutura, 
desenvolver suas atividades, disponibilizando ao cidadão 
(contribuinte), os serviços públicos que lhe compete, na atividade de 
implementação do interesse público.  
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Para tanto, vale-se da cobrança de tributos, que é a principal fonte das 
receitas públicas.  

Essa cobrança é regulamentada por meio de regras específicas que são 
estudadas pelo Direito Tributário. 

Direito Tributário 

O Direito Tributário é a área do direito que se dedica ao estudo jurídico 
da tributação.  

A tributação, por sua vez, possui as noções de tributo, arrecadação e 
fiscalização. 

Tributo 

O tributo é prestação pecuniária e compulsória que é instituída por 
meio de Lei, diversa de sanção (multa), cobrada mediante lançamento.  

São as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio dos 
indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de tributar, às vezes 
aliado ao poder de regular), mas disciplinado por normas de direito 
público que constituem o Direito Tributário. 

Princípios do Direito Tributário 

A Constituição Federal, ao definir as “Limitações ao Poder de Tributar”, 
em seu artigo 150 e seguintes, definiu uma série de princípios que 
norteiam o direito tributário.  

Dentre eles, podemos destacar:  

 Legalidade  

 Isonomia  

 Irretroatividade tributária  

 Anterioridade de exercício e nonagesimal   

 Vedação ao confisco   

 Capacidade contributiva. 

Princípio da Legalidade 

Também chamado de princípio da legalidade estrita tributária, 
determina que não se pode instituir ou majorar tributos sem lei em 
sentido estrito, isto é, lei ordinária ou complementar, a depender do 
tributo, editadas pelo ente competente para tanto.  
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É assim que nenhum tributo pode ter sua alíquota 
majorada(aumentada) por meio de decretos, portarias, instrução 
normativa ou qualquer outro instrumento normativo inferior à própria 
lei ordinária.  

Por exemplo, uma taxa, ainda que valor ínfimo, não pode ser criada 
(instituída) por meio de Decreto do Executivo. 

Princípio da Isonomia 

A isonomia é um reforço ao já conhecido princípio da igualdade 
constante no caput do art. 5º da Constituição Federal.  

Sempre quando possível, contribuintes em situações idênticas devem 
possuir o mesmo tratamento. Enquanto aqueles em situações 
diferentes devem ser tratados de forma distinta. 

Irretroatividade Tributária 

É decorrente do princípio da legalidade e da segurança jurídica. Tem 
como fim proibir a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos 
antes do início de vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado. 

Anterioridade de Exercício e Nonagesimal 

No caso da anterioridade de exercício, a regra constitucional dita que 
um tributo instituído ou majorado em um exercício somente poderá ser 
exigido ou cobrado no primeiro dia do exercício seguinte. Salvo 
exceções previstas na própria constituição. 

A anterioridade nonagesimal exige que a lei que institui ou majora 
tributos deve respeitar ao menos o prazo de 90 dias para entrar em 
vigência. Geralmente é aplicada concomitantemente à de exercício. 

Desse modo, a lei que majora ou institui um tributo somente passará 
a aplicar seus efeitos no primeiro dia do exercício seguinte ou 90 dias 
após sua promulgação, o que ocorrer por último.  

Vedação ao Confisco 

A tributação não pode ser excessivamente onerosa, de modo a 
aniquilar o elemento particular que está sendo tributado. 

Assim, a edição de uma lei que, por exemplo, cobre, a título de IPTU, 
20% sobre o valor do imóvel, não está explorando a capacidade de 
contribuir do indivíduo, mas confiscando seu patrimônio em um curto 
período de tempo. Isso é proibido! 
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Capacidade Contributiva 

Por meio desse princípio, sempre que possível, devem ser cobrados 
tributos considerando as características pessoais de cada contribuinte. 
Além disso, os tributos devem ser graduados de acordo com a 
capacidade econômica desses indivíduos. 

Qual é a Importância do Direito Tributário? 

O direito tributário adquire muita importância em razão de sua 
repercussão: todos os indivíduos estão sujeitos à tributação.  

 

E quaisquer alterações legais podem importar em ônus ao cidadão ou 
ao Estado.  

Essa repercussão é tanta que o Estado utiliza como argumento em 
Cortes Superiores o simples risco iminente de desabastecimento de 
seus cofres em caso de decisão contrária aos seus interesses. 

A tributação afeta a todos. Seja diretamente em nossa renda, na 
simples manutenção de propriedade, ou, ainda mais evidente, no 
consumo de produtos ou serviços. 
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O sistema tributário brasileiro é dotado de extremas complexidades. 
Sua própria compreensão representa um ônus às pessoas e empresas.  

Precisamos entender melhor sobre o direito tributário a fim de impedir 
uma ânsia desmedida do Estado em arrecadar.  

Além de evitar que contribuintes mal-intencionados utilizem de meios 
fraudulentos para obtenção de vantagens indevidas. 

 

17 - Noções De Direito Tributário – Parte 2 

O Que São Tributos? 

De acordo com o Código Tributário Nacional, no artigo 3º, o conceito 
de tributo é: 

“Toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plena vinculada”. 

Os tributos ajudam a formar a receita da União, dos Estados e dos 
Municípios, por meio dos impostos, das taxas e das contribuições.  

Os Tributos São: 

compulsórios: é uma imposição do Estado, em que o contribuinte é 
obrigado a efetuar o pagamento. 

legal: o tributo é instituído em lei. 

prestação pecuniária: são os tributos que são pagos em espécie, ou 
seja, em dinheiro. 

valor determinável: o tributo pago é determinado por um cálculo. 

Quais São os Tipos de Tributos? 

Os tipos de tributos são determinados pela Constituição Federal em seu 
artigo 145 e mencionados também no artigo 5º do CTN - Código 
Tributário Nacional.  
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São os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. 

1) Contribuições de melhoria  

As contribuições de melhoria são atribuídas aos valores pagos 
referentes a obras públicas que, de alguma forma, promovem 
melhorias para o contribuinte.  

Contribuição de melhoria é o tributo exigível em decorrência de obra 
pública que valorizou o imóvel de particulares.  

Com isso, evita-se o enriquecimento ilícito do particular que teve seu 
imóvel valorizado por obra custeada pela coletividade.  

Trata-se de tributo federal, estadual ou municipal. 

Exemplo que poderá gerar a cobrança de Contribuição de Melhoria  

As pavimentações e a criação de acessos viários, que valorizam um 
imóvel residencial ou comercial. 

Pode ser cobrado em instâncias Federal, Estadual e Municipal, desde 
que haja benefícios imobiliários para o contribuinte. 

2) Taxas 

As taxas podem estar relacionadas a uma prestação pública de serviços 
– que devem ser específicos e divisíveis – como o valor a ser pago para 
registrar um contrato social na Junta Comercial ou para o licenciamento 
do veículo. 
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Taxa é um tributo vinculado à atividade estatal prestada ao sujeito 
passivo (cidadão). São tributos vinculados a uma contraprestação.  

Trata-se de tributo federal, estadual ou municipal. 

Pode ser: 

a) Taxa de polícia (fiscalização) – será exigida em virtude de atos 
de fiscalização (polícia) realizados pela Administração Pública.  

Exemplo: Alvará, fiscalização ambiental etc. 

Pode ser: 

b) Taxa de serviço – será cobrada em razão de prestação estatal 
de serviços públicos específicos e divisíveis.  

Exemplo: taxa de coleta do lixo, taxa de água etc. 

Para que esse tributo seja cobrado, é preciso haver um fato gerador, 
ou seja, uma ação do contribuinte que incida na geração de um tributo. 
A lei define o imposto a partir de um fato gerador. 

Impostos 

É o tipo de tributo vinculado à atividade exercida pelo contribuinte. 
Como não há atividade estatal atrelada, o contribuinte é o principal 
responsável, sendo a arrecadação destinada ao provimento do 
orçamento público. 

É o tributo exigível independentemente de qualquer atividade Estatal 
(contraprestação) específica relativa ao contribuinte e apresenta uma 
destinação indeterminada. 

Quais são os tipos de impostos no Brasil? 

Esses são os tipos de impostos no Brasil, divididos por tributação 
federal, estadual e municipal. 

Impostos Federais 

II – Imposto De Importação 

É a tributação federal cobrada sobre os produtos importados e aqueles 
trazidos em bagagens por viajantes ao Brasil. 

IOF – Imposto Sobre Operações Financeiras 

Esse imposto incide sobre operações de transações, como cartões de 
crédito e seguros. 
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IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado 

Imposto cobrado por cada produto industrializado desenvolvido no 
Brasil. 

IRPF - Impostos de Renda Pessoa Física 

Feito anualmente, é o imposto pago em relação à renda de pessoas 
físicas. 

IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

É o valor tributário do imposto por renda pago pelas empresas que 
mudam conforme a porcentagem de faturamento. 

ITR - Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural 

Imposto sobre as propriedades rurais. É cobrado anualmente. 

Impostos Estaduais 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

Imposto cobrado pelas mercadorias comercializadas no país, podendo 
variar por estados. 

IPVA - Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

É Popular pois é o imposto pago anualmente por todo brasileiro que 
possui automóvel. 

ITCMD - Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 

Esse é o imposto que incide em heranças e doações. 

Impostos Municipais 

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

Também popular, o IPTU é o imposto pago por todo brasileiro que 
possui uma propriedade urbana. 

ISS - Imposto sobre Serviços Cobrado das Empresas 

Também é conhecido como Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN). Quase todas as operações envolvendo serviços 
geram a cobrança deste tributo. 

ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos 

É a carga fiscal que diz respeito a toda transmissão de imóveis, como 
apartamentos e casas. 
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18 - Noções De Direito Administrativo – Parte 1 
O Direito Administrativo é um ramo do Direito Público e trata de tudo 
a respeito da função administrativa.  

Abrangendo a todos os órgãos, agentes e atividades que a 
Administração Pública exerce. O principal objetivo desta modalidade é 
a sistematização do interesse público. 

A função administrativa é a atividade exercida pelo Estado pelos seus 
órgãos responsáveis pelo desempenho de atribuições públicas, ou seja, 
é o conjunto de órgãos instituídos e necessários que tem como função 
alcançar os objetivos do governo. 

Essa função, geralmente é exercida pelo Poder Executivo, mas os 
demais poderes também podem vir a desempenhar, em caráter atípico.  

Os poderes Legislativo e Judiciário, apesar de terem suas funções 
típicas bem definidas, também desempenham as administrativas como 
quando realizam as nomeações de seus servidores, fazem licitações, 
efetivam contratos administrativos, entre outros serviços. 

Princípios da Administração Pública 

Princípio é algo usado como base, com certeza você já ouviu alguém 
dizer “não vou fazer isso, vai contra os meus princípios”. 

A Administração Pública, assim como as pessoas, também segue 
princípios que são fundamentais para o seu bom funcionamento.  

Princípios da Administração Pública 

Os princípios são: 

 Legalidade 

 Impessoalidade 

 Moralidade 

 Publicidade  

 Eficiência.  
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É o LIMPE da Administração Pública.  

Princípio Da Legalidade 

O princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos 
interesses privados ou pessoais.  

Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver 
de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do Executivo 
concretize somente a vontade geral dos cidadãos. 

O princípio da legalidade vai contra um comportamento personalista, 
favoritismos, entre outras práticas.  

A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo. 

É importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos – 
desde o Presidente da República, até servidores municipais – está 
submetida à obediência, cumprimento e prática das leis. 

IMPESSOALIDADE - O Tratamento Igualitário 

O princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a 
administração pública deve tratar todos os cidadãos sem 
discriminações.  

Divergências ou convergências políticas/ideológicas, simpatias ou 
desavenças pessoais não podem interferir na atuação e tratamento por 
parte dos servidores públicos.  

Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura que o ingresso em 
cargos e funções administrativas depende primordialmente de 
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concursos públicos, a fim de assegurar a impessoalidade e a igualdade 
por parte dos concorrentes. 

MORALIDADE - Seguindo Os Princípios Éticos 
Estabelecidos Por Lei 

O princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuarem em 
conformidade com os princípios éticos.  

Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos 
direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento 
desse princípio. 

É importante levar em consideração que o princípio da moralidade não 
se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que 
estão postos nas normas jurídicas. Ainda assim, toda ofensa à moral 
social, que esteja associada a alguma determinação jurídica, também 
será considerada uma ofensa ao princípio da moralidade. 

PUBLICIDADE - A Prestação De Contas À População 

O princípio da publicidade garante a transparência na administração 
pública.  

Nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, ou seja, o poder 
pertence ao povo, assim não deve ocorrer qualquer tipo de 
ocultamento de informações por parte do poder público.  

É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem 
dados e informações a fim de honrar a prestação de contas para a 
sociedade.  

O sigilo é exceção para casos de segurança nacional ou outros motivos 
previstos em lei. 

EFICIÊNCIA - A Boa Gestão Dos Recursos E Serviços 
Públicos 

O princípio da eficiência se resume no conceito da boa administração. 
Sem ferir o princípio da legalidade (ou seja, estando dentro da lei) é 
dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço 
possível preservando os recursos públicos. 
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A administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços 
com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e 
fazendo uso correto do orçamento público, evitando desperdícios. 

Servidores Públicos 

São as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades 
da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante 
remuneração paga pelos cofres públicos.  

Responsabilidades Dos Servidores Públicos 

Todos nós temos responsabilidades, as quais devemos seguir, para que 
tudo ocorra de maneira correta.  

Por exemplo, se você tem compromisso de entregar flores para um 
casamento às 19 horas, é de sua responsabilidade organizar seu tempo 
para chegar na hora certa, caso isso não aconteça, irá acarretar em 
problemas, como o atraso do casamento.  

É um exemplo simples, mas que serve para exemplificar as 
responsabilidades do servidor.  

Só que nesse caso, as consequências serão maiores, caso o servidor 
público descumpra alguma responsabilidade, ele será punido pela 
Administração Pública.  

A responsabilidade do servidor é mais abrangente e está ligada 
diretamente às leis.  
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As Responsabilidades dos Servidores Públicos são: Civil, Administrativa 
e Penal. 

A primeira esfera abordada é a Responsabilidade Civil que é quando o 
servidor tem a obrigação de reparar qualquer culpa ou dolo cometido 
contra a Administração Pública. 

A Responsabilidade Penal é quando o servidor comete algum crime 
contra a Administração Pública, definido em lei.  

 

Em caso de crime, o servidor será julgado, e será aplicado a ele uma 
pena.  

A responsabilidade administrativa corresponde ao encargo que resulta 
da violação de normas internas da Administração pelo servidor público. 
Decorrerá da violação do servidor aos deveres e proibições inseridos 
nos respectivos estatutos. 

 

19 - Noções De Direito Administrativo – Parte 2 

Administração Pública 

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do 
Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais 
como educação, cultura, segurança, saúde, etc. 
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Em outras palavras, administração pública é a gestão dos interesses 
públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em 
administração direta e indireta. 

 

A administração direta é aquela exercida pelo conjunto dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Na administração indireta, o Estado transfere a sua titularidade ou 
execução das funções para que outras pessoas jurídicas, ligadas a ele, 
possam realizar.  

A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades.  

Tais entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e 
autonomia administrativa. 

A administração indireta visa à descentralização, ou seja, a distribuição 
de competências. 

A concessão que o Estado dá ao concessionário deve ser feita sempre 
através de licitação, um processo de análise das propostas mais 
vantajosas para o Estado, significando, portanto, uma medida de uso 
racional dos recursos públicos.  

Art. 37 da CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 
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Atos Administrativos 

Os atos administrativos são unilaterais e dependem apenas da vontade 
da administração pública ou dos particulares que estejam exercendo 
prerrogativas públicas.  

Eles têm o condão de gerar efeitos jurídicos, independentemente de 
qualquer interpelação. Mas estão sujeitos ao controle do Poder 
Judiciário. 

Eles também possuem como finalidade o interesse público e se 
sujeitam ao regime jurídico de direito público. 

 

 Atributos do Ato Administrativo 

Presunção De Legitimidade E Veracidade 

A presunção de legitimidade significa que os atos foram realizados em 
conformidade com a lei.  

Já a presunção de veracidade significa que os atos, por serem alegados 
pela administração, presumem-se verdadeiros.  

Logo, isso significa que para gerar celeridade aos processos, os atos 
produzirão efeitos e são válidos até que se prove o contrário. 

Imperatividade 

A imperatividade traz a possibilidade de os atos administrativos serem 
impostos a terceiros independentemente da concordância destes.  
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Mas não são todos os atos administrativos que são dotados deste 
atributo. 

Autoexecutoriedade 

A autoexecutoriedade significa que o ato pode ser executado 
independentemente de ordem judicial.  

Exemplo: Se a Administração. Pública for guinchar um carro, ela 
guincha sem pedir autorização do Judiciário, pode também interditar 
um estabelecimento sem recorrer ao Judiciário.  

 

Tipicidade 

Já a tipicidade prevê que o ato administrativo deve estar definido em 
lei para que se torne apto para produzir determinados resultados. 

O Art. 5º, II da CF/88 dispõe que só a lei obriga, ou seja, o Ato 
Administrativo, para obrigar, deve decorrer diretamente da lei.  

Requisitos Do Ato Administrativo 

FINALIDADE: Satisfação do interesse público. É sempre o interesse 
de todos e não a alguém. 
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FORMA: A forma é em regra aquela prevista em lei (princípio da 
Legalidade). Em geral é escrita. 

COMPETÊNCIA: Quem pode nos termos da lei, e não quem quer.  

A lei define quem é competente para fazer o quê. Evidentemente, a 
pessoa que é competente pode delegar o ato, mediante uma portaria 
(ato Administrativo de delegação de competência), em que a 
competência estará sendo delegada e não pode ser transferida. 

OBJETO: Pode ser a criação, modificação ou comprovação de situações 
jurídicas.  

MOTIVO: é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza 
a realização do ato.  

Pode ou não ser previsto em lei. O motivo que determina o ato pode 
ser vinculado ou discricionário.  

Ato Vinculado é justamente que o ato se torna vinculado à lei. Se o 
motivo não estiver previsto em lei, estaremos diante de ato 
discricionário. É o motivo discricionário do Administrador que vai 
avaliar cada caso e ver o que será mais correto e mais coerente. 

Vícios dos Atos Administrativos 

O vício mais conhecido DE COMPETÊNCIA é o excesso de poder.  

O sujeito tem a competência legal para prática de alguns atos, mas 
excede os limites dessa competência.  
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Ainda assim é possível a convalidação do ato, se a autoridade 
competente ratificar o ato da autoridade incompetente.  

Já o vício principal da FINALIDADE é o desvio de poder.  

É quando o ato não atende a finalidade do interesse público, e muitas 
vezes atende a necessidades particulares. 

Os dois vícios, o excesso de poder e o desvio de poder, são espécies 
do Gênero abuso de poder.  

No elemento FORMA, há o vício quando não é atendida a forma prevista 
em lei ou o procedimento necessário para o cumprimento do ato. 

Já no elemento MOTIVO, quando este é falso, inexistente ou 
juridicamente inadequado, temos o vício. 

No elemento OBJETO, pode-se invalidar um ato quando o mesmo for 
proibido ou não previsto em lei ou ainda ser imoral, impossível ou 
incerto. 

 
20 - Noções De Direito Do Consumidor – Parte 1 
As relações de consumo fazem parte de nossa vida. Independente se 
uma pessoa é mais consumista ou contida, somos todos consumidores 
e precisamos ser acolhidos de algumas vulnerabilidades.  

Esse papel cabe ao Estado e a diversos órgãos públicos, na garantia do 
direito do consumidor e sua proteção. 

Você já deve ter ouvido falar de algum caso de abuso de algum 
fornecedor, se deparou com propagandas enganosas ou foi lesado no 
ato de uma compra.  

Os canais de mídia ainda divulgam muitas notícias assim, levando 
diversas pessoas a ficarem atentas. 

CDC – Código De Defesa Do Consumidor 

Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado com o 
amparo da Constituição Federal, a chamada “Constituição Cidadã”.  
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O CDC foi um marco pois promoveu a educação de todos os brasileiros 
sobre seus direitos e deveres no consumo.  

Ao entrar em vigor, reforçou os esforços que vinham sendo feitos pelas 
organizações civis e governamentais de proteção. 

Hoje, o consumidor é protegido pelo CDC e, junto às instituições 
responsáveis, pode fazer valer os seus direitos. 

Obrigatoriamente, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve 
estar disponível para consulta em qualquer estabelecimento comercial 
do Brasil.  

No entanto, muitos brasileiros não conhecem seus direitos e não sabem 
que podem consultar as regras quando necessário. Portanto, são 
desrespeitados em muitas ocasiões. 

Como Funciona o Código de Defesa do Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor é uma lei abrangente (Lei 
n.8.078/90) que trata das relações de consumo em todas as esferas: 

Civil: Define responsabilidades dos fornecedores e os mecanismos para 
reparar os danos causados aos consumidores. 

Administrativa: O papel do poder público nas relações de consumo, que 
deve atuar como um gestor de conflitos. 

Penal: Crimes e punições para fornecedores de produtos e serviços que 
desrespeitem os direitos do consumidor. 



Auxiliar Jurídico 107 

Consumidor  

De acordo com o CDC, em seu artigo 2º, consumidor é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço.  

A lei determina que o consumidor sempre é o elo mais fraco em uma 
relação de consumo. A lei, portanto, é favorável ao comprador, e não 
ao fornecedor. 

Fornecedor 

O artigo 3º do CDC diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira que desenvolve atividades 
de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 
ou prestação de serviços. 

 

Um fornecedor pode ser tanto uma empresa privada – como um 
comércio comum, por exemplo. 

Independente da classe, todos estão inseridos nesse contexto e se 
encaixam nas normas do CDC, ou seja, a denúncia por condutas ruins 
cabe tanto a um serviço gigantesco de empresas quanto a um 
profissional liberal que realizou um trabalho em sua casa. 

Produto  

O conceito legal de produto se encontra no art. 3º, CDC, como se vê: 

“§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
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Serviço 

ARTIGO 3º DO CDC 

 § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.” 

Qual o Propósito do Código de Defesa do Consumidor? 

O Código define assim seu propósito: atender as necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 
de vida e, por fim, a transparência e harmonia das relações de 
consumo. 

Não se trata apenas de um manual de regras.  

 

As leis que regem as relações entre os fornecedores e consumidores 
deve ir ao encontro da harmonização dos interesses nas relações de 
consumo, baseando-se no equilíbrio.  

As leis que regem as relações de consumo devem ser pautadas no 
respeito mútuo e no bom senso. 

Para atingir esse estado de equilíbrio, é preciso educar os cidadãos 
acerca dos seus direitos e deveres. 
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PROCON 

O Procon – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão 
público que atua na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e 
seus interesses, na esfera individual e coletiva.  

Trata-se de um órgão extrajudicial considerado como um meio 
alternativo para a solução de impasses e conflitos decorrentes das 
relações de consumo. 

Além disso, o PROCON é uma clara representação de efetivação do 
direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Constituição 
Federal (art. 5º, inciso XXXV).  

Na CF/88 também traz dispositivos sobre o consumidor, ao prever no 
art. 5º, XXXII que: "O Estado promoverá a defesa do consumidor".  

Qual é a Função do PROCON? 

O PROCON é um órgão cuja principal função é buscar a Conciliação a 
fim de solucionar o conflito entre consumidores e fornecedores.  

Funções Do Procon 

Orientação do consumidor 

Uma das maiores funções desse órgão é prestar auxílio aos 
consumidores e garantir que as regras previstas na legislação estão 
sendo devidamente cumpridas, ou seja, oferecer orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias; informar, conscientizar e 
motivar o consumidor.  

A orientação pode se dar pessoalmente ou por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação, como telefone, e-mail, mídias 
sociais, palestras, publicações, entre outros. 

Conciliação dos conflitos 

Após o registro da reclamação, o fornecedor recebe uma notificação a 
fim de prestar esclarecimentos sobre o fato, além de ser convocado 
para a audiência para tentativa de conciliação.  
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Por se tratar de um ente administrativo, a atuação do PROCON ocorre 
pela via extrajudicial. Nesse sentido, esse órgão pode realizar 
audiências extrajudiciais de conciliação. 

Atendimento ao consumidor  

O PROCON deve prestar atendimento presencial ou oferecer a 
possibilidade de prestar reclamações formais, que devem ser 
protocoladas e registradas no órgão.  

Após, a empresa mencionada pelo consumidor será convocada e 
deverá se manifestar. 

Apurar denúncias e fiscalizar os estabelecimentos 

Esse órgão também tem o dever de controlar e fiscalizar os 
estabelecimentos comerciais a fim de assegurar que eles estão atuando 
conforme a lei, além de apurar a ocorrência de lesões contra o 
consumidor.  

Trata-se do poder de polícia. Desse modo, os agentes que trabalham 
no PROCON podem agir de ofício quando for necessário — instaurando 
procedimentos de vistoria com a finalidade de verificar a violação de 
direitos do consumidor. 

Estudos, pesquisas e projetos 

O PROCON conta com especialistas que fazem estudos e pesquisas 
sobre o consumidor e acompanham a evolução do mercado — 
introdução de novas tecnologias, observação sobre a oscilação de 
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preços, elaboração de testes comparativos, estudo sobre novas 
tendências etc. 

Repressão 

Esse órgão também tem a incumbência de aplicar punições 
administrativas, caso fique comprovado que a empresa violou os 
direitos do consumidor ou cometeu atos contrários à legislação 
consumerista.  

 
21 - Noções De Direito Do Consumidor – Parte 2 

Direitos Básicos Do Consumidor 

Você já teve algum problema para trocar um produto com defeito, 
mesmo apresentando a nota fiscal dentro do tempo de garantia? Faça 
valer seus direitos.  

Veremos os Principais Direitos Básicos do Consumidor 

1 – Proteção da vida e da saúde 

A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 
perigosos ou nocivos.  

O fornecedor não pode vender produtos que apresentem qualquer risco 
à saúde do consumidor, como brinquedos infantis que possam 
machucar a criança. 

2 – Educação para o consumo 

A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, assegurando a liberdade de escolha.  

O fornecedor tem a obrigação de prestar todas as informações antes 
da venda para que o consumidor faça uma escolha consciente.  

O fornecedor não pode omitir dados para induzir a compra. 

Por exemplo, o consumidor quer comprar um óculos de sol, mas desde 
que tenha proteção UV. Se o fornecedor omitir a informação ou mentir, 
o produto pode ser devolvido ou a compra não finalizada. 

3 – Informação 
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A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.  

Este direito está relacionado à Educação para o Consumo.  

O cliente deve receber todas as especificações antes de fechar a 
compra. No caso do óculos de sol, ele tem o direito de questionar sobre 
quem é o fabricante, de qual material o óculos é feito, provável 
durabilidade e outras informações que julgar necessárias. 

4 – Proteção contra publicidade enganosa ou abusiva 

A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais e contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 

O consumidor é a parte mais frágil na relação de consumo e deve ser 
protegido de atos que possam o prejudicar.  

Por exemplo, uma loja de cosméticos anuncia que um shampoo tem a 
capacidade de reduzir o frizz do cabelo, mas não faz testes científicos 
que comprovam a eficácia do produto. 

5 – Proteção contratual 

Cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou 
que sejam excessivamente onerosas (cobrando acima do devido) 
devem ser revistas e modificadas. 
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Este direito é aplicado após a compra e dá ao consumidor o direito de 
reavaliar o contrato quando as condições de pagamento se tornarem 
desproporcionais por algum motivo. 

6-Reparação de danos 

A efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais. Por 
exemplo, o cliente de um pet shop fica espantado ao perceber que seu 
cachorro se machucou durante o banho por erro da loja.  

Ele tem o direito de ser ressarcido financeiramente pelos danos à saúde 
que seu animal de estimação sofreu. 

7-Acesso à justiça 

O acesso aos órgãos judiciários e administrativos para prevenir ou 
reparar danos materiais e morais, assegurando a proteção Jurídica, 
administrativa e técnica aos necessitados. 

Quando o fornecedor causar algum dano ao cliente e não houver 
acordo entre os dois, o consumidor tem o direito de entrar na justiça 
para receber danos materiais e morais.  

No caso do cachorro que se acidentou no pet shop, por exemplo, o 
dono tem o direito de processar a loja. 

8- Defesa de direitos do consumidor 

A defesa dos direitos do consumidor deve ser facilitada, inclusive a seu 
favor no processo civil, quando, a critério do juiz, a alegação for 
pertinente e verdadeira dentro das regras determinadas pelo Código.  

Este direito pretende deixar o processo menos burocrático, rápido e 
justo para o consumidor. 

9 -Serviços públicos 

A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. O 
consumidor tem o direito de ser bem atendido por órgãos públicos. 

O que Fazer Quando o Estabelecimento Não Cumprir as 
Regras? 

Quando o consumidor se sentir lesado em qualquer relação de 
consumo, ele pode procurar o Procon. 

Sua queixa será registrada e ele será orientado sobre como proceder. 
Além disso, a instituição irá intermediar o conflito entre vendedor e 
comprador. 
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Direitos Aos Quais Você Deve Ficar Atento 

1 – O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. Ela 
ocorre quando o fornecedor estipula que o cliente só pode adquirir um 
produto caso leve outro, idêntico ou não. 

2- É proibido o envio do produto sem a solicitação do consumidor. Essa 
prática é muito comum em bancos, que enviam novos cartões sem o 
cliente ter solicitado. 

3 – O consumidor tem o direito de levar o produto pelo preço 
anunciado. Portanto, a loja não pode anunciar um preço – seja em 
propagandas ou etiquetas – e cobrar outro na hora da venda. 

4 – A cobrança indevida deve ser ressarcida em dobro. 

5 – Os produtos podem ser recusados se não estiverem embalados e 
com todas as instruções de uso disponíveis. 

6 – Se o prazo não for cumprido, o consumidor pode cancelar o 
contrato ou a compra. 

7 – Se o consumidor se arrepender da compra, pode receber o dinheiro 
de volta. 

8 – É proibido o envio de mensagens eletrônicas que não tenham sido 
solicitadas pelo indivíduo. 

9 – Na renegociação de dívidas, o consumidor tem o direito de manter 
o mínimo para sobreviver. Portanto, as parcelas devem respeitar a 
quantia que o indivíduo tem para sua sobrevivência básica. 

10-É errado aproveitar da fraqueza ou ignorância do cliente (no que se 
vale a idade, condição social, saúde ou conhecimento) para obriga-lo 
a adquirir um produto ou serviço. 

11-É errado elevar o preço de bens ou serviços sem justa causa. 

12-É errado executar serviços sem orçamento e autorização do cliente, 
bem como privá-lo de informações essenciais referentes ao serviço. 
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22 - Noções De Direito Penal – Parte 1 
Direito penal ou direito criminal é a parte do ordenamento jurídico que 
define as infrações penais (crimes e contravenções) e comina as 
respectivas sanções (penas e medidas de segurança). 

Princípios Gerais Do Direito Penal 

Princípio da legalidade:  

Esse princípio está previsto no art. 1º do Código Penal e também no 
artigo 5º, XXXIX da Constituição.  

É uma forma de limitação do Direito Penal para atuar somente dentro 
da lei.  

No Código Penal: Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. 
Não há pena sem prévia cominação legal. 

Princípio da anterioridade da lei 

A lei penal só pode retroagir se for para beneficiar o réu, caso contrário, 
não pode ser aplicada a fatos anteriores. 

Princípio da intervenção mínima 

Só se deve recorrer ao Direito Penal se outros ramos do direito não 
forem suficientes. Em outras palavras, é a última opção, para ser usado 
quando estritamente necessário. 

Princípio da ofensividade 

Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico 
tutelado pelo Direito Penal.  

Princípio da culpabilidade 

É preciso que exista dolo ou culpa na conduta do agente para que este 
seja penalmente responsabilizado. Só haverá responsabilidade penal 
se o agente for imputável, que possui consciência da ilicitude. 

Dolo e Culpa 



116 Auxiliar Jurídico 

 
O dolo está previsto lá no artigo 18, inciso I, do Código Penal. 

O Artigo 18 diz o seguinte: 

Art. 18. Diz-se o crime: 

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de 
produzi-lo. 

Dolo é vontade, mas vontade livre e consciente.  

A Culpa está prevista no artigo 18, inciso II, do Código penal, 
que diz: 

O Art. 18. Diz-se o crime: 

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, 
negligência ou imperícia. 

A culpa pode então ser definida como a voluntária omissão de diligência 
em calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato. 

Imprudência 

É uma modalidade de culpa, expressamente referida no diploma penal, 
que consiste no agir sem precaução, de forma precipitada, 
imponderada. 

Exemplo: caso de uma pessoa que não sabe lidar com arma de fogo, 
a manuseia e provoca o disparo, matando alguém. 

Negligência 

Negligência implica em o agente deixar de fazer algo que sabidamente 
deveria ter feito, dando causa ao resultado danoso. Significa agir com 
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descuido, desatenção ou indiferença, sem tomar as devidas 
precauções. 

Exemplo: Babá que deixa criança perto da piscina sem supervisão e 
ela se afoga. 

Imperícia 

É a modalidade de culpa decorrente da inaptidão técnica no exercício 
de arte, ofício ou profissão.  

 

Configura-se a imperícia quando o agente causa dano a outrem por 
falta de conhecimentos técnicos, isto é, por não possuir o 
conhecimento que deveria, em virtude de qualificação profissional.  

Exemplo: médico vai curar uma ferida e amputa a perna da paciente. 

Princípio da Insignificância ou Bagatela  

Somente lesões mais relevantes devem sofrer intervenção penal, 
levando em conta bens jurídicos mais importantes. Deve-se analisar se 
houve uma mínima ofensividade, se houve periculosidade social da 
ação, se há reprovabilidade relevante no comportamento. 

Princípio da Proporcionalidade das Penas 

A pena criminal deve ser adequada e necessária à proteção de um 
determinado bem jurídico, de modo que a sanção seja proporcional à 
natureza, extensão e gravidade da infração. 

Conceito De Crime:  

O conceito de crime é o início da compreensão dos principais institutos 
do Direito Penal. 
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Crime é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de 
lesão bens jurídicos penalmente tutelados.  

Esse critério leva em consideração a relevância do mal produzido.  

Crime é fato típico e ilícito, praticado por agente culpável. (teoria 
tripartida) 

Fato Típico 

Fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes 
do modelo previsto na lei penal. 

 

Ilícito 

A antijuridicidade (ilicitude) é a contrariedade de uma conduta com o 
direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido. 

Há Excludentes de Ilicitude 

Como os casos de: Legitima defesa, Estado de Necessidade, Estrito 
dever legal, exercício regular do Direito, e livre e eficaz consentimento 
do ofendido.  

Ou seja, quando não há fato ilícito não há crime. 

Agente Culpável 

Culpabilidade é uma expressão usada na área do Direito que significa 
a responsabilidade que pode ser atribuída a uma pessoa pela prática 
de um ato ilícito. 
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De acordo com o princípio da culpabilidade não existe um crime se o 
agente não é culpável pelo fato, ou seja, não existe crime sem culpa. 

Excludentes de Culpabilidade 

Existem algumas situações em que a culpabilidade não existe, são as 
causas excludentes de culpabilidade. 

Podem ser de três tipos:  

 Ausência de imputabilidade  

 Ausência de potencial conhecimento da ilicitude  

 Ausência da exigibilidade de conduta diversa.  

1-Ausência de imputabilidade 

Menoridade: possuir menos de 18 anos. 

Existência de doença mental ou desenvolvimento mental retardado: 
hipótese em que existe diagnóstico de alguma doença mental ou 
desenvolvimento mental inadequado que não permita que o indivíduo 
tenha a percepção correta sobre o ato praticado. 

Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior: é o caso de 
embriaguez não desejada, que pode ocorrer de forma voluntária ou 
involuntária. 

2-Ausência de potencial conhecimento da ilicitude 

Nessa situação, o indivíduo que praticou o crime não tem plena 
consciência de que a conduta se trata de um crime que pode ter como 
consequência a responsabilização penal. 

3-Ausência de exigibilidade de conduta diversa 

Nessa hipótese há a conclusão (comprovação) de que não poderia ser 
exigida uma atitude diferente daquela que foi adotada pela pessoa que 
praticou o crime. 

Pode acontecer por: 

Coação moral irresistível: essa situação ocorre quando o indivíduo 
poderia ter uma conduta diferente, mas não o faz por uma razão moral.  

Por exemplo: uma pessoa comete um crime sob a ameaça de que, se 
não fizer, uma pessoa de sua família será agredida. 

Obediência hierárquica: acontece quando uma pessoa recebe uma 
ordem de alguém que seja seu superior hierárquico. Para que essa 
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hipótese seja concretizada é fundamental que exista um vínculo 
hierárquico entre a pessoa que dá a ordem e a pessoa que a recebe. 

 
23 - Noções De Direito Penal – Parte 2 
Código Penal é o conjunto de leis que tratam das penas a serem 
aplicadas àqueles que cometerem algum crime. 

Qual é a Finalidade do Código Penal? 

A função do Direito Penal é a proteção de bens jurídico-penais, estes 
que derivam da Constituição da República: a vida, a liberdade, o 
patrimônio, o meio ambiente, a incolumidade pública, formam, por 
exemplo, o rol de valores, interesses e direitos que, elevados à 
categoria de bens jurídico-penais, constituirão o objeto de proteção do 
Direito Penal. 

Como Funciona o Código Penal? 

 
Nosso Atual Código é Dividido em Duas Partes:  

A parte geral (art.1° ao art.120 do CP), que define os critérios a partir 
dos quais o Direito Penal será aplicado, ou seja, diz quando o crime 
existe, como e quando aplicar a pena. 

E a parte especial, que  prevê os crimes em espécie e as penas 
correspondentes.  
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O crime pode ser tanto uma ação (ex.: roubar — art.157 do CP), 
quanto um “deixar de agir”, ou seja, uma omissão (ex.: omissão de 
socorro — art.135 do CP).  

Cada crime prevê uma determinada escala punitiva, de acordo com sua 
gravidade. 

Tipos De Crimes 

O Código Penal brasileiro lista, em sua Parte Especial, os seguintes 
crimes, subdivididos em títulos. 

 Crimes contra a pessoa 

 Crimes contra o patrimônio 

 Crimes contra a propriedade imaterial 

 Crimes contra a organização do trabalho 

 Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos 
mortos 

 Crimes contra a dignidade sexual 

 Crimes contra a família 

 Crimes contra a incolumidade pública 

 Crimes contra a paz pública 

 Crimes contra a fé pública 

 Crimes contra a administração pública. 

 Crime contra a pessoa 

Ex.: Homicídio 

Classificado no artigo 121 do CP. É considerado o crime de maior 
gravidade, pois atenta contra o bem jurídico mais valioso de uma 
pessoa: sua vida.  

Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 

É importante destacar a atualização do artigo, com a inclusão de crime 
praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino – 
o feminicídio. 

 

Crime Contra o Patrimônio 
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Ex.: Furto 

Conforme artigo 155 do CP, trata-se de uma modalidade de subtração 
de alguma coisa alheia, sem uso de violência. 

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

Roubo 

Consta no artigo 157 do CP e, diferentemente do furto, há uso de 
violência, dominação de vítima ou ameaça, para que a coisa alheia seja 
subtraída. Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

Crime Contra a Propriedade Imaterial 

Violação de direito autoral é crime contra a propriedade intelectual que 
se encontra tipificado no artigo 184 do Código penal. 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.   

Crime Contra a Organização do Trabalho 

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado 
pela legislação do trabalho: 

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

Crime Contra o Sentimento Religioso  

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo 

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença 
ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto 
religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 

Crime Contra o Respeito aos Mortos 

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver 

Art. 211 - Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele: 

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

Crime Contra a Dignidade Sexual 

Estupro  
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Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

Crime Contra a Família 

Bigamia 

Art. 235 - Contrair alguém, sendo casado, novo casamento: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

Crime Contra a Incolumidade Pública 

Incêndio 

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física 
ou o patrimônio de outrem: 

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

Crime Contra a Paz Pública 

Incitação ao crime 

 

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: 

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 

Crime Contra a Fé Pública 

Moeda Falsa 
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Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou 
papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 

Crime Contra a Administração Pública 

Peculato 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 
em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

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

Ressocialização Do Condenado 

Condições da ressocialização de encarcerados hoje 

O processo de ressocialização visa reeducar pessoas privadas da 
liberdade para se adequarem às condições e leis da sociedade.  

Nesse sentido, o detento terá condições de reduzir sua pena e sair do 
presídio com habilidades que irão lhe trazer alguma renda. 

Infelizmente nem 20% da população carcerária pratica alguma 
atividade laboral.  

A sociedade e o Estado esperam que o preso saia e recomece a vida 
longe do crime, mas a ele não é dado, durante todo o tempo que 
permanece no cárcere, nenhuma perspectiva, muitas vezes, de estudo 
e de trabalho. 

Preconceito de Empregadores e Sociedade 

Ao sair da prisão, ex-detentos precisam recomeçar a vida e ainda lidar 
com uma sombra do passado: o preconceito da sociedade quanto à sua 
ficha criminal.  

No momento de se candidatar à vagas de emprego para retomar a 
rotina, muitos empregadores se sentem receosos com o histórico. 

Nesse sentido, os esforços precisam ser feitos fora da prisão. É 
importante trabalhar a conscientização da população quanto ao 
acolhimento dessas pessoas. 

Esse estigma faz com que os condenados sejam céticos ao sistema e 
processo de ressocialização. É como se, apesar de terem cumprido toda 
a sua pena, continuassem a ser punidos.  
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Falta de Acompanhamento Psicológico e Físico 

O apoio psicológico é parte importante no papel de ressocialização, 
ainda que costumeiramente negligenciado. 

Tendo em vista que unidades prisionais são ambientes que não 
dialogam com o dia a dia em sociedade, se torna necessário o 
acompanhamento para pessoas em situação de cárcere. 

Além disso, a criação de programas de saúde de forma íntegra e 
contínua para o presidiário é de uma importância.  

Ainda mais quando falamos sobre dependentes químicos. 

A ressocialização é muito necessária para a sociedade e também para 
os governos. 

Existem diversos tipos de tratamento para esse fim.  

Em geral, as atividades são focadas na qualificação dessas pessoas, 
visando que elas estejam aptas a saírem do presídio habilitadas em 
alguma ocupação.   

 

24 - Noções De Direito Ambiental 
Direito Ambiental é: A ciência jurídica que estuda, analisa e discute 
as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser 
humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a 
melhoria das condições de vida no planeta.   

O Direito Ambiental ressalta que proteger o meio ambiente, reduzir 
atividades poluidoras, otimizar o uso das fontes de energia, são direitos 
e deveres de todo cidadão.  

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - LEI Nº 6.938, 
de 31 de Agosto De 1981 

Inicia-se a fase, no Brasil, de proteção do meio ambiente por meio de 
um sistema ecológico integrado. 

Foram criadas a CF/1988, a Lei 11.445/14 que dispõe sobre a Política 
Nacional de Saneamento Básico e a Lei 12.305/10 sobre a Política 
Nacional dos Resíduos. 

Consumo Sustentável 
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O consumo sustentável corresponde ao comportamento de preservar 
o meio ambiente e os recursos naturais e renováveis que utilizamos. 

Ele objetiva a conciliação entre preservação do meio ambiente com a 
necessidade de incentivar o desenvolvimento socioeconômico. 

Política Nacional de Educação Ambiental 

Em 1999 foi publicada a Lei 9.795 que dispõe sobre a Política Nacional 
de Educação Ambiental, que foi regulamentada pelo Decreto 4.281 em 
2002. 

Com esse Decreto, fica sob responsabilidade do Poder Público: 

“Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.” 

Mas o Que é Educação Ambiental? 

 
De acordo com o art. 1º da Lei 9795/99, são todos os processos pelos 
quais o cidadão constrói: 

 Valores sociais; 

 Conhecimentos; 

 Habilidades; 

Atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade. 
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Ela deve ser promovida em todos os níveis de educação, desde a 
infantil, até o ensino superior e cursos extracurriculares. 

A educação ambiental também deve estar relacionada à ética 
ambiental, que é o juízo de valores da conduta, a consciência do 
homem perante o meio ambiente. 

Ética Ambiental 

A ética ambiental está amparada pela Constituição Federal, ao 
consignar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 
225, caput, da CF). 

 

Princípios Gerais do Direito Ambiental 

No âmbito ambiental, diversos princípios foram considerados pelos 
doutrinadores, com o objetivo de proteger todas as espécies vivas e 
garantir a qualidade de vida aos seres humanos princípio do dever de 
todos os Estados protegerem o meio ambiente 

 Princípio da obrigatoriedade de informações e da consulta 
prévia 

 Princípio da precaução 
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 Princípio do aproveitamento equitativo, ótimo e razoável dos 
recursos naturais 

 Princípio do poluidor-pagador 

 Princípio da igualdade 

Princípios da vida sustentável consubstanciados em: 

 Respeitar a comunidade dos seres vivos e cuidar dela 

 Melhorar a qualidade da vida humana 

 Conservar a vitalidade e a diversidade do planeta Terra 

 Minimizar o esgotamento de recursos não renováveis 

 Permanecer nos limites da capacidade de suporte do planeta 
Terra 

 Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio meio 
ambiente. 

 Gerar uma estrutura nacional para a integração de 
desenvolvimento e conservação. 

 Constituir uma aliança global. 

O direito ambiental atua na esfera preventiva (administrativa), 
reparatória (civil) e repressiva (penal).  

Entenda: 

Poder Executivo: estabelece medidas preventivas de controle das 
atividades causadoras de significativa poluição, concede o 
licenciamento ambiental, exige o estudo prévio de impacto ambiental 
e seu respectivo relatório (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 
Impacto Ambiental), fiscaliza essas atividades poluidoras etc. 

Poder Legislativo: ainda na esfera preventiva, elabora normas 
ambientais, exerce o controle dos atos administrativos do Poder 
Executivo, aprova o orçamento das agências ambientais etc. 

Poder Judiciário: na esfera reparatória e repressiva, julga as ações 
civis públicas e as ações penais públicas ambientais, exerce o controle 
da constitucionalidade das normas elaboradas pelos demais poderes 
etc. 

Ministério Público: na esfera reparatória e repressiva, firma termo 
de ajustamento de condutas, instaura inquérito civil e propõe ações 
civis públicas e ações penais públicas ambientais. 
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O Direito Ambiental tem um viés preventivo, agindo mais na política 
de prevenção e conscientização, do que de fato na reparação do dano. 

Vale ressaltar que o direito ambiental só alcançou essa condição no 
momento em que teve sua autonomia defendida pela Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA). 

Assim, a ciência jurídica obteve seu próprio regime jurídico, definições 
de meio ambiente e órgãos descentralizados para trabalhar a Política 
Ambiental. 

 
25 - Técnicas De Atendimento, Ética E Cidadania 
Uma das ferramentas mais valiosas na relação entre profissionais e 
clientes é o bom atendimento. 

Por isso, é importante que os profissionais se dediquem para que este 
momento seja positivo e ajude até mesmo no processo de fidelização.  

Ao sentir que o profissional é atencioso e prestativo, certamente o 
cliente poderá retornar ao escritório na próxima vez que precisar de 
orientação.  

Além disso, investir na relação com clientes antigos pode dar muito 
resultado. 
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1. Dê atenção aos clientes 

É importante que durante o atendimento a atenção sempre esteja 
focada em cada caso. 

Logo no primeiro atendimento, é interessante se colocar disposto a 
atender as necessidades do cliente, sendo empático e prestativo. 
Entenda os motivos pelos quais ele precisa de orientação. 

 

2. Ouça o cliente 

Para garantir um bom atendimento, é interessante ouvir com atenção 
o cliente. 

3. Invista no relacionamento com os clientes 

Outro ponto que ajuda a melhorar o atendimento é a interação com os 
clientes.  

Além dos encontros pessoais no escritório, outras formas de contato 
podem ser interessantes para estreitar os laços. 

Para isso, uma sugestão é criar um cadastro de pessoas, com dados 
sobre os clientes, empresas e profissionais parceiros. Assim, você vai 
conseguir manter uma interação personalizada com cada um. 

4. Defina os meios de comunicação por onde você vai entrar em 
contato com a sua rede de clientes 
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É importante se adaptar à realidade do cliente, então esteja atento ao 
canal, seja e-mail, telefone, whatsapp ou por intermédio de um 
software. 

5. Crie um cronograma com datas e frequência de comunicação.  

 

Desta forma, você não vai esquecer momentos importantes, nem 
compartilhar informações em excesso. O ideal é que esse contato se 
torne cada vez mais natural. 

6. Peça sugestões e feedbacks 

É interessante saber como o cliente se sentiu durante o atendimento. 
Um canal para sugestões e feedbacks pode ajudar a garantir um bom 
atendimento. 

O procedimento de feedback pode ser aplicado por meio de 
telefonema, e-mail, ou mesmo de um formulário disponível no 
escritório ou online, via Google Forms.  

Você pode elencar questões padrão para que o cliente aponte os pontos 
positivos e os que podem ser melhorados, além de deixar um canal 
aberto para sugestões espontâneas. 

Ética 

A palavra “ética” vem do Grego “ethos” que significa “modo de ser” ou 
“caráter”.   
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Em qualquer profissão, a ética é fundamental para nortear o trabalho, 
sendo valores internos, familiares, sociais, ou ainda de ordem reflexiva 
do que representa os parâmetros morais. 

Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do 
comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma 
racional, fundamentada, científica e teoricamente. É uma reflexão 
sobre a moral. 

Ser ético é ser honesto, verdadeiro, justo, alguém de confiança. 

Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas 
continuamente pelo cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, 
norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral 
ou imoral, certo ou errado, bom ou mau. 

A finalidade da ética e da moral são muito semelhantes.  

Ambas são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta 
do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por 
ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. 

Ética profissional é o estudo das normas de conduta, mas desta vez 
aplicadas ao exercício da profissão, fazendo com que o homem, através 
da ciência da ética, entenda o que seja bom ou como fazer o bem nas 
suas relações concernentes ao trabalho que vem desempenhando.  

Desta forma, os princípios e doutrinas essenciais da ética geral serão 
aplicados diretamente na profissão de cada pessoa, como se cada qual 
possuísse seu código de condutas éticas, utilizando-o não só a si 
mesmo, mas também ao terceiro à sua volta. 

Cidadania 

Cidadania significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão, 
o indivíduo estão sujeitos no seu relacionamento com a sociedade em 
que vive.  

O termo cidadania vem do latim civitas que quer dizer “cidade”. 

A cidadania pode ser dividida em duas categorias: cidadania formal e 
substantiva.  

A cidadania formal é referente à nacionalidade de um indivíduo e ao 
fato de pertencer a uma determinada nação.  

A cidadania substantiva é de um caráter mais amplo, estando 
relacionada com direitos sociais, políticos e civis.  
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A cidadania só é plena se for dotada de direito civil, político e social. 

A ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois dizem 
respeito à conduta do ser humano.  

Um país com fortes bases éticas e morais apresenta uma forte 
cidadania. 

Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para 
melhorar sua vida e a de outras pessoas. 

A cidadania consiste desde o ato de não jogar papel na rua, respeitar 
os sinais e placas, respeitar os mais velhos, assim como a opinião de 
todos, não destruir bens públicos, etc. 

O cidadão é consciente de suas responsabilidades, direitos e deveres e 
qual é o seu papel na sociedade em que vive, sempre contribuindo para 
o seu crescimento e desenvolvimento. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Cite um exemplo do uso da tecnologia no escritório jurídico: 

 

 

 

 

 

 

 

2) O que pode estar sob a responsabilidade de um auxiliar jurídico? 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é a importância do Direito na sociedade? 
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4) O que é justiça? 

 

 

 

 

 

 

5) O que entende por dignidade da pessoa humana? 

 

 

 

 

 

 

 

6) O que são fontes do Direito? 
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7) O que é o princípio da economia processual? 

 

 

 

 

 

8) O que é um contrato? 

 

 

 

 

 

9) O que é um distrato? 
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10) Fale sobre o contrato de adesão. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) O que é democracia? 

 

 

 

 

 

 

 

2) O que é pluralismo político? 
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3) Fale sobre a separação de poderes, conforme a Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

4) Cite três avanços da Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

5) O que trata o Direito Civil? 

 

 

 

 

 

6) Quais são as duas espécies de pessoas, conforme o código civil? 

 

 

 



Auxiliar Jurídico 139 

 

 

 

 

 

7) O que é a pessoa natural? 

 

 

 

 

 

8) Quem são os parentes em linha reta? 

 

 

 

 

 

 

 

9) Fale sobre o regime de comunhão parcial de bens. 
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10) Quem são proibidos de exercer atividade empresarial? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é uma sociedade simples? 

 

 

 

 

 

 

 

2) O que são debêntures? 
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3) O que são ações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Quais são os títulos de créditos existentes? 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é o princípio do indubio pro operário, do Direito do Trabalho? 
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6) Quais são os elementos que caracterizam o vínculo empregatício? 

 

 

 

 

 

7) Fale sobre os dois intervalos de trabalho: intrajornada e 
interjornada. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Fale sobre as duas espécies de previdência complementar. 
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9) Quem tem direito à aposentadoria especial? 

 

 

 

 

 

10) Fale sobre o salário maternidade. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Quais são os princípios do direito tributário? 

 

 

 

 

 

2) Fale sobre o princípio da irretroatividade tributária. 

 

 

 

 

 

3) O que é uma taxa? 

 

 

 

 

 

4) O que é um imposto? 
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5) O que é uma contribuição de melhoria? 

 

 

 

 

 

 

6) Fale sobre o princípio da publicidade na administração pública. 

 

 

 

 

 

 

7) Quais são os princípios da administração pública? 

 

 

 

 

 

 

8) O que é administração pública? 
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9) O que é excesso de poder? 

 

 

 

 

 

10) Quem é consumidor de acordo com o CDC? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

1) Cite dois direitos do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

2) O que fazer quando o estabelecimento comercial não cumprir as 
regras do CDC? 

 

 

 

 

 

 

3) O que trata o direito penal? 

 

 

 

 

 

4) O que é imprudência no direito penal? 
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5) O que é negligência no direito penal? 

 

 

 

 

 

 

6) O que é imperícia no direito penal? 

 

 

 

 

 

 

7) Como o Código penal é dividido? 
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8) Cite dois problemas relacionados à ressocialização do preso na 
sociedade. 

 

 

 

 

 

9) O que é consumo sustentável? 

 

 

 

 

 

 

10) Fale sobre o Direito Ambiental. 

 

 

 

 

 

FIM DA APOSTILA 

Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 

Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 


