
DESAFIO DO ALE
DIREITO 

CONSTITUCIONAL

DESAFIO DO ALE

01. Julgue os itens:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei ________________________,
que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

II - Lei _________________ estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.

III - Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência
serão aposentados, compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de
idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei
__________________.

IV - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
____________________.

V - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei ________________.

DESAFIO DO ALE

As lacunas devem sem preenchidas da seguinte forma:

I - Complementar.
II - Complementar.
III - Complementar.
IV - Complementares.
V - Específica.

(    )   CERTO     (    )   ERRADO

DESAFIO DO ALE
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Aposentadoria
compulsória
dos servidores
Art. 40, II

compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 70 (setenta) anos
de idade, ou aos 75 (setenta e cinco)
anos de idade, na forma de LEI
COMPLEMENTAR.

Definir 
áreas de 
atuação 
da 
fundação
Art. 37, 
XIX

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

CASOS DE LEI COMPLEMENTAR

Requisitos
diferenciados e
aposentadoria

Art. 40.
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos
definidos em LEIS COMPLEMENTARES,
os casos de servidores:

CASOS DE LEI COMPLEMENTAR

Avaliação
periódica de 
desempenho

Art. 41 - O servidor público estável só perderá o
cargo ..
III - mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de LEI
COMPLEMENTAR, assegurada ampla defesa

Direito greve
servidores

Art. 37,
VII - o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em LEI ESPECÍFICA

Remuneração
e subsídios –
alteração e
fixação

Art. 37,
X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por LEI
ESPECÍFICA, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices

LEI ESPECÍFICA

Criação de autarquia e
autorizadas... instituição
de empresa pública, de
sociedade de economia
mista e de fundação

Art. 37,
XIX - somente por LEI
ESPECÍFICA poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição
de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste
último caso, definir as áreas de sua
atuação

LEI ESPECÍFICA
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As lacunas devem sem preenchidas da seguinte forma:

I - Complementar.
II - Complementar.
III - Complementar.
IV - Complementares.
V - Específica.

(  X  )   CERTO     (    )   ERRADO

DESAFIO DO ALE

2. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, e nem sempre teremos
indenização em dinheiro

(    ) CERTO      (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

a LEI estabelecerá
o procedimento para
desapropriação

mediante JUSTA E
PRÉVIA INDENIZAÇÃO
EM DINHEIRO,

3) ou por interesse social

1) por necessidade

2) utilidade pública

RESSALVADOS os
casos previstos nesta
CONSTITUIÇÃO;

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º, XXIV

2. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, e nem sempre teremos
indenização em dinheiro

(  X ) CERTO      (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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3. Crimes hediondos, Tráfico, Tortura e Terrorismo, se não forem
punidos pelo Estado em determinado tempo, poderão prescrever.

(    ) CERTO     (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

IMPRESCRITÍVEL INAFIANÇÁVEL
Racismo

Grupos Armados

Racismo

Grupos Armados

Hediondo
Tráfico
Tortura
Terrorismo

R G A

R G A

H 3 T

+

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

3. Crimes hediondos, Tráfico, Tortura e Terrorismo, se não forem
punidos pelo Estado em determinado tempo, poderão prescrever.

(  X  ) CERTO     (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

4. Desde que a hipótese esteja contemplada na Constituição, o
civilmente identificado poderá ser submetido a identificação
criminal.

(    ) CERTO       (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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O civilmente identificado NÃO
SERÁ SUBMETIDO A
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL,

nas hipóteses previstas em

LEI;

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º, LVIII

SALVO
4. Desde que a hipótese esteja contemplada na Constituição, o
civilmente identificado poderá ser submetido a identificação
criminal.

(    ) CERTO       (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas é objetiva, pois
independe do nexo causal.

(  ) CERTO       (   ) ERRADO

VUNESP – CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA/SP –
ADVOGADO/2015 – ADAPTADA 

responderão pelos danos que
seus agentes, NESSA
QUALIDADE, causarem a
TERCEIROS,

As pessoas 
jurídicas de

direito público

direito privado PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsabilidade 
OBJETIVA

assegurado o direito de
REGRESSO contra o
RESPONSÁVEL nos casos
de DOLO ou CULPA

e as de

Responsabilidade 
SUBJETIVA

Conduta Resultado

Nexo Causal Risco 
Administrativo

Princípio da 
Impessoalidade

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 37, § 6º  
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5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas é objetiva, pois
independe do nexo causal.

(  ) CERTO       (  X ) ERRADO

VUNESP – CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA/SP –
ADVOGADO/2015 – ADAPTADA 

6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a cidadania, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(    ) CERTO       (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

São 
direitos 
SOCIAIS

T   Trabalho

E  Educação

S   Saúde

L   Lazer

PS  Previdência social

DE Assistência aos Desamparados

M Proteção à Maternidade

I Infância

S  Segurança

MO Moradia

A Alimentação
Novidade 

da EC 
64/2010

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º 
T   Transporte

Novidade 
da EC 

90/2015

6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a cidadania, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(    ) CERTO       (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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7. Constitucionalmente piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho é estendido aos servidores, mas não
aos domésticos.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
Trabalhadores urbanos e rurais         

( art. 7 º da CF/88)
Domésticos 

*                                      
( art. 7 º da 

CF/88, 
parágrafo 

único)

** Servidores 
ocupantes de 
cargo público 
( art. 39 § 3º)

V - piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do
trabalho;

VI - IRREDUTIBILIDADE do
salário, SALVO o disposto em
convenção ou acordo coletivo; Ok

7. Constitucionalmente piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho é estendido aos servidores, mas não
aos domésticos.

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

8. Está assegurado constitucionalmente aos trabalhadores urbanos
e rurais que haverá proteção do salário na forma da lei, constituindo
infração penal sua retenção dolosa.

(    ) CERTO       (    ) ERRADO      

DESAFIO DO ALE
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Trabalhadores urbanos e 
rurais         

( art. 7 º da CF/88)

Domésticos *                                      
( art. 7 º da CF/88, 
parágrafo único)

** Servidores 
ocupantes de 

cargo público ( 
art. 39 § 3º)

X - proteção do salário na
forma da LEI, constituindo
CRIME sua RETENÇÃO
DOLOSA;

Ok

INFRAÇÃO PENAL

Crime

Contravenção

* EC 72/2013

8. Está assegurado constitucionalmente aos trabalhadores urbanos
e rurais que haverá proteção do salário na forma da lei, constituindo
infração penal sua retenção dolosa.

(  X  ) CERTO       (    ) ERRADO      

DESAFIO DO ALE

9. Bastou a edição da EC 72/2013 para se estender aos
domésticos a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento ATÉ 5 ANOS DE IDADE em creches e pré-escolas

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE Trabalhadores urbanos e 
rurais         

( art. 7 º da CF/88)

Domésticos *                                    
( art. 7 º da CF/88, 
parágrafo único)

** Servidores 
ocupantes de 
cargo público 
( art. 39 § 3º)

XXV - assistência gratuita aos
filhos e dependentes desde o
nascimento ATÉ 5 ANOS DE
IDADE em creches e pré-
escolas;
(novidade EC n º 53/06)

Ok

XXVI - reconhecimento das
convenções e acordos
coletivos de trabalho;

Ok

* EC 72/2013

* EC 72/2013

Regulamentação
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São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os
direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas
as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,
decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os
previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua
integração à previdência social. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 72, de 2013)

Depois...veio a

LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 1º DE JUNHO DE 2015,
Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico.

Art. 7º, Parágrafo único.  

DOS DIREITOS SOCIAIS

9. Bastou a edição da EC 72/2013 para se estender aos
domésticos a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento ATÉ 5 ANOS DE IDADE em creches e pré-escolas

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

10. Ao servidor ocupante de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.

(    ) CERTO          (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

3) ou de emprego público

aplica-se o regime geral de
previdência social.

1) EXCLUSIVAMENTE, de cargo em
comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração

2) bem como de outro cargo temporário

Ao servidor 
ocupante, 

NÃO INTEGRANTES DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL

DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 40, § 13.
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10. Ao servidor ocupante de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.

(    ) CERTO          (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

11. Se um casal formado por José Luiz, cidadão argentino, e Joana
Steter, cidadã canadense, for contratado pela República do Uruguai
para prestar serviços em representação consular desse país no
Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um filho em
território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será
brasileiro nato.

(    ) CERTO          (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

desde que
qualquer deles
esteja a serviço
da República
Federativa do
Brasil;

SÃO BRASILEIROS NATOS:

a) os nascidos
na República
Federativa do
Brasil, ainda
que de pais
estrangeiros,

desde que
ESTES não
estejam a
serviço de seu
país;

b) os nascidos
no estrangeiro,
de pai brasileiro
ou mãe
brasileira,

c) os nascidos no
estrangeiro de pai
brasileiro ou de mãe
brasileira,

desde que sejam
registrados em repartição
brasileira competente

Novidade - EC nº 54/2007

ou venham a residir na
República Federativa do
Brasil e optem, EM
QUALQUER TEMPO,
depois de atingida a
maioridade, pela
nacionalidade brasileira;

(jus solis) (jus sanguinis)

DA NACIONALIDADE

Art. 12º, I  

11. Se um casal formado por José Luiz, cidadão argentino, e Joana
Steter, cidadã canadense, for contratado pela República do Uruguai
para prestar serviços em representação consular desse país no
Brasil e, durante a prestação desses serviços, tiver um filho em
território brasileiro, tal filho, conforme o disposto na CF, será
brasileiro nato.

(  X  ) CERTO          (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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12. Rene nasceu no Brasil, filho de alemães que estavam em férias
no Brasil quando de seu nascimento. Ele é militar desde 2005,
quando então tinha 18 anos. Seguiu carreira e hoje ele quer ser um
representante do Congresso. Pode-se afirmar que ele poderá ser
Senador da República.

(    ) CERTO        (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

desde que
qualquer deles
esteja a serviço
da República
Federativa do
Brasil;

SÃO BRASILEIROS NATOS:

a) os nascidos
na República
Federativa do
Brasil, ainda
que de pais
estrangeiros,

desde que
ESTES não
estejam a
serviço de seu
país;

b) os nascidos
no estrangeiro,
de pai brasileiro
ou mãe
brasileira,

c) os nascidos no
estrangeiro de pai
brasileiro ou de mãe
brasileira,

desde que sejam
registrados em repartição
brasileira competente

Novidade - EC nº 54/2007

ou venham a residir na
República Federativa do
Brasil e optem, EM
QUALQUER TEMPO,
depois de atingida a
maioridade, pela
nacionalidade brasileira;

(jus solis) (jus sanguinis)

DA NACIONALIDADE

Art. 12º, I  

Inclusive o
Presidente

São 
PRIVATIVOS

de 
BRASILEIRO 

NATO os 
cargos de:

1) Presidente e Vice-Presidente da República

2) Presidente da Câmara dos Deputados

3) Presidente do Senado Federal

4) Ministro do Supremo
Tribunal Federal

5) Carreira diplomática

6) Oficial das Forças Armadas

7) Ministro de Estado da Defesa

DA NACIONALIDADE

Art. 12º, § 3º

6) a idade
mínima de:

1) Presidente; 
2) Vice-Presidente da República; 
3)  Senador;

35 anos

30 anos 1) Governador
2) Vice-Governador

1) Deputado Federal / Estadual /
Distrital;
2) Prefeito e Vice-Prefeito;
3) juiz de paz;

21 anos

18 anos Vereador.

do Estado 
e do D.F

São CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, na forma da LEI:

DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14, § 3º  
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CASOS MAIS DIFÍCEIS DE LEMBRAR – BRASILEIROS NATOS

PRECISAM SER NATOS: NÃO PRECISAM SER BRASILEIROS
NATOS:

1) Presidente do STF 1) Ministros do STJ

2) Presidente do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ),
pois é o presidente do STF.

2) Presidente do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), haja vista
que é o Procurador-Geral da
República.

3) Presidente e Vice
Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral – pois são
ministros do STF

3) Delegados da Polícia Federal.

4) No artigo 89 da CF há um
caso de 6 cidadão natos

4) Juízes federais.

O militar ALISTÁVEL é elegível, atendidas as seguintes
CONDIÇÕES:

1) se contar MENOS DE 10
ANOS de serviço

DEVERÁ AFASTAR-SE
DA ATIVIDADE

2) se contar MAIS DE 10 ANOS
de serviço

será agregado pela autoridade 
superior e, SE ELEITO

passará automaticamente, no
ato da DIPLOMAÇÃO, para a
inatividade.

DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14, § 8º  

Rene é filho de alemães que estavam em férias no Brasil.

NATO.

Se em 2005 ele tinha 18 anos – logo ele nasceu em 1987.

Se ele nasceu em 1987 – ele, em 2016, possui 29 anos.

Com 29 anos ele não pode ser Senador (que exige 35 anos).

Mesmo militar – ele, se tivesse idade, poderia ser senador, pois
já possui mais de 10 anos. Seria agregado.

NÃO SE EXIGE QUE SEJA NATO PARA SER SENADOR.

DESAFIO DO ALE

12. Rene nasceu no Brasil, filho de alemães que estavam em férias
no Brasil quando de seu nascimento. Ele é militar desde 2005,
quando então tinha 18 anos. Seguiu carreira e hoje ele quer ser um
representante do Congresso. Pode-se afirmar que ele poderá ser
Senador da República.

(    ) CERTO       (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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13. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da posse, instruída a
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude.

(    ) CERTO        (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

3) A ação deve
ser instruída
com provas de

O mandato 
eletivo 

PODERÁ ser 
impugnado

1) ante a Justiça Eleitoral

2) NO PRAZO
DE 15 DIAS

contados da 
DIPLOMAÇÃO

4) A ação de impugnação de mandato
tramitará em SEGREDO DE JUSTIÇA

1) abuso do poder
econômico

2) corrupção

3) Ou fraude

5) O autor
responderá, na forma
da LEI

1) se temerária

2) ou de manifesta 
má-fé.

DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14, § 10º  

13. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da posse, instruída a
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude.

(    ) CERTO        (  X ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

14. Consta expressamente da CF de 1988 e, portanto,
independentemente de legislação, que os servidores abrangidos
pelo regime próprio de previdência serão aposentados
compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

(    ) CERTO          (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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2) COMPULSORIAMENTE

aos 70 anos de idade

com proventos proporcionais
ao TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO;

PEC DA BENGALA

OU aos 75 anos de idade, na forma de LEI
COMPLEMENTAR;

Redação dada pela EC Nº 88, de 2015. Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 100:

"Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que
trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais
Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-

ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de
idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal."

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, em 7 de abril de 2015.

PEC DA BENGALA

14. Consta expressamente da CF de 1988 e, portanto,
independentemente de legislação, que os servidores abrangidos
pelo regime próprio de previdência serão aposentados
compulsoriamente aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

(    ) CERTO          (  X ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

15. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral
da República, nomeado pelo Presidente da República dentre
integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a
recondução. Já PGJ, apesar de mandato de dois anos, será
permitida apenas uma recondução.

(    ) CERTO (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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Chefia 
do 

MPU

Chefia 
do

MP ESTADUAL

PGR PGJ

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

§ 1º O Ministério Público da
UNIÃO

§ 3º Os Ministérios Públicos dos
Estados e o do Distrito Federal
e Territórios

1) tem por chefe o Procurador-
Geral da República (PGR)

1) formarão lista tríplice dentre
integrantes da carreira, na forma
da lei respectiva, para escolha
de seu PROCURADOR-GERAL

2) nomeado pelo PRESIDENTE
DA REPÚBLICA dentre
integrantes da carreira,

2) será nomeado pelo Chefe do
PODER EXECUTIVO

3) para mandato de 2 ANOS 3) para mandato de 2 ANOS

4) permitida A RECONDUÇÃO 4) permitida 1 RECONDUÇÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 128  

§ 1º O Ministério Público da
UNIÃO

§ 3º Os Ministérios Públicos dos
Estados e o do Distrito Federal
e Territórios

5) após a aprovação de seu
nome pela MAIORIA
ABSOLUTA dos membros do
SENADO FEDERAL

6) maiores de 35 ANOS

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 128  

15. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral
da República, nomeado pelo Presidente da República dentre
integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a
recondução. Já PGJ, apesar de mandato de dois anos, será
permitida apenas uma recondução.

(  X  ) CERTO (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Av. São Luis, 86 - 2º andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br



DESAFIO DO ALE

DIREITO PENAL
01. Paulo, funcionário da empresa Digital, pessoa jurídica de direito
privado, contratada pelo Ministério da Educação para imprimir as
provas do ENEM – Exame Nacional da Educação -, visando
beneficiar a sobrinha que prestaria o exame naquele ano, divulgou
a ela o tema da redação. Paulo praticou:

(A) crime de corrupção passiva.
(B) violação de sigilo funcional.
(C) violação do sigilo de proposta de concorrência.
(D) fraude em certames de interesse público.
(E) revelação do segredo profissional.

VUNESP – JANEIRO 2016 – PROCURADOR MUNICIPAL

Art. 311-A. Fraudes em certames de interesse público

§ 1º Nas mesmas 
penas incorre quem 

PERMITE ou 
FACILITA, 

por qualquer meio, 

o acesso de pessoas não autorizadas às
informações mencionadas no caput.

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Art. 311-A. Fraudes em certames de interesse público

§ 3o AUMENTA-SE A

PENA DE 1/3

§ 2o Se da ação ou omissão resulta DANO à administração
pública:

Pena: Reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.

se o fato é cometido por
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
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01. Paulo, funcionário da empresa Digital, pessoa jurídica de direito
privado, contratada pelo Ministério da Educação para imprimir as
provas do ENEM – Exame Nacional da Educação -, visando
beneficiar a sobrinha que prestaria o exame naquele ano, divulgou
a ela o tema da redação. Paulo praticou:

(A) crime de corrupção passiva.
(B) violação de sigilo funcional.
(C) violação do sigilo de proposta de concorrência.
(D) fraude em certames de interesse público.
(E) revelação do segredo profissional.

VUNESP – JANEIRO 2016 – PROCURADOR MUNICIPAL

02. Caso um servidor venha atestar ou certificar falsamente, por
imprudência, em razão de função pública, fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, comete o
crime de Certidão ou atestado ideologicamente falso.

(    ) CERTO             (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

em razão da
função pública

Atestar
Certificar

2) ou 
circunstância 3) ou qualquer outra

vantagem.

Falsamente

Que 
habilite 
alguém a:

1) Fato
1) Obter cargo público

2) isenção de ônus ou de
caráter público

Pena: Detenção de 2 meses a 1 ano

Art. 301 Certidão ou atestado ideologicamente Falso

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

PECULATO 
APROPRIAÇÃO 

APROPRIAR-SE
o funcionário público 

de 3) ou qualquer 
outro bem móvel

1) público 
2) ou particular

Art. 312.  Peculato

1) dinheiro
2) valor 

Peculato 
Próprio

DE QUE TEM A POSSE EM
RAZÃO DO CARGO

Pena : Reclusão, 
de 2 a 12 anos e

multa
OU DESVIÁ-LO

1) em proveito 
próprio 
2) ou alheio

Peculato 
Próprio

PECULATO APROPRIAÇÃO E DESVIO

CRIME DOLOSO, PRÓPRIO, MATERIAL, PLURISSUBSISTENTE.
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PECULATO 
FURTO 

1) o subtraia

3) ou bem 

1) dinheiro
2) valor 

§ 1º - Aplica-se a
mesma pena, se o
funcionário público,
embora NÃO TENDO A
POSSE DO

2) ou concorra para
que seja subtraído em
proveito próprio ou
alheio

Art. 312 Peculato 
Impróprio

VALENDO-SE DE FACILIDADE QUE LHE
PROPORCIONA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO

Pena : Reclusão, de 2 a 12 anos e multa

PECULATO FURTO

CRIME DOLOSO, PRÓPRIO, MATERIAL.

§ 2º Se o Funcionário concorre
CULPOSAMENTE para o
crime de outrem.

§ 3º Se há reparação do dano

Reduz de ½ a Pena 
Imposta

PECULATO 
CULPOSO

Extingue-se a 
Punibilidade

Pena - detenção, 
de 3 meses a 1 ano

1) ANTES da sentença 
irrecorrível

2) APÓS da sentença 
irrecorrível

Art. 312 NÃO admite
TENTATIVA

PECULATO CULPOSO

CRIME CULPOSO, PRÓPRIO. 

Apropriar-se 
de: 2) OU qualquer

utilidade

que NO EXERCÍCIO DO
CARGO, recebeu por erro de
outrem

Pena: Reclusão de 1 a 4 anos e Multa

1) Dinheiro

PECULATO 
MEDIANTE ERRO DE OUTREMArt. 313

PECULATO ESTELIONATO

Peculato 
Estelionato

CRIME DOLOSO, PRÓPRIO, MATERIAL 

2) ou qualquer 
Documento

De que tenha guarda 
em razão do cargoExtraviar

1) Livro Oficial

total OU
parcialmente 

Sonegá-lo
Inutilizá-lo

Pena: Reclusão, 
de 1 a 4 anos 

se não
constituir crime
mais grave

Art. 314 Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou
Documento

Crime Subsidiário

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
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02. Caso um servidor venha atestar ou certificar falsamente, por
imprudência, em razão de função pública, fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, comete o
crime de Certidão ou atestado ideologicamente falso.

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

03. É possível ocorrer a tentativa no crime de Condescendência
criminosa.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Pena: Detenção de 15 dias a 1 mês OU Multa

Art. 320 Condescendência Criminosa

1) de responsabilizar o Subordinado, que
cometeu infração, no exercício do cargo

2) quando lhe falte 
competência

DEIXAR o 
funcionário, por 

indulgência NÃO LEVAR o fato 
ao conhecimento da 

autoridade 
competente.

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

03. É possível ocorrer a tentativa no crime de Condescendência
criminosa.

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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04. José Luiz, servidor do MP em São Paulo, exigiu para outrem,
fora da função mas em razão dela, vantagem indevida. O valor não
chegou até suas mãos, pois o valente, destemido e eficaz delegado
de polícia Alessandro Ferraz o prendeu em flagrante, visto que o
crime efetivamente havia se consumado.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Art. 316 Concussão

1) Para si ou para outrem

2) Direta ou indiretamente

4) ou antes de assumi-la

Pena:  Reclusão de 2 a 8 anos e Multa 

EXIGIR
VANTAGEM 
INDEVIDA

mas em 
razão 
dela

3) ainda que fora da função

NÃO admite
TENTATIVA

VÍTIMA É A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E, EM SEGUIDA, A PESSOA A QUEM SE FEZ A 
EXIGÊNCIA.

CRIME DOLOSO, PRÓPRIO E FORMAL.

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

04. José Luiz, servidor do MP em São Paulo, exigiu para outrem,
fora da função mas em razão dela, vantagem indevida. O valor não
chegou até suas mãos, pois o valente, destemido e eficaz
delegado de polícia Alessandro Ferraz o prendeu em flagrante,
visto que o crime efetivamente havia se consumado.

(  X  ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

05. Se Paulo, funcionário público, atestar ou certificar falsamente,
em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de
caráter público, ou qualquer outra vantagem, a pena será
aumentada da terça parte, pois ele é ocupante de cargo em
comissão em órgão da administração direta.

(    ) CERTO             (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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Se Paulo, funcionário público, atestar ou certificar falsamente, em
razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a
obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter
público, ou qualquer outra vantagem, a pena será aumentada da
terça parte, pois ele é ocupante de cargo em comissão em órgão
da administração direta.

Qual crime ele teria cometido?

DESAFIO DO ALE

em razão da
função pública

Atestar
Certificar

2) ou 
circunstância 3) ou qualquer outra

vantagem.

Falsamente

Que 
habilite 
alguém a:

1) Fato
1) Obter cargo público

2) isenção de ônus ou de
caráter público

Pena: Detenção de 2 meses a 1 ano

Art. 301 Certidão ou atestado ideologicamente Falso

DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

Trata-se de crime do:

TÍTULO X
DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

CAPÍTULO II
DA FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS 

PÚBLICOS

DESAFIO DO ALE

Considera-se Funcionário
Público para os EFEITOS
PENAIS quem embora

exerça

1) transitoriamente

2) ou sem remuneração

3) ou função pública

1) cargo

2) emprego

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Art. 327 Conceito de Funcionário Público
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§ 1º Equipara-se a
funcionário Público
quem exerce

3) ou função pública

1) cargo

2) emprego

2) e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a
execução de atividade TÍPICA da
Administração Pública

1) entidade Paraestatal

em

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Art. 327 Conceito de Funcionário Público

§ 2º A Pena é aumentada de 1/3 quando os autores dos crimes
praticados neste capítulo forem ocupantes de

3) ou assessoramento

4) ou fundação instituída pelo 
poder Público

1) cargo em comissão

2) ou de função de 
direção

de órgão da

1) Administração direta

2) Sociedade de economia mista

3) Empresa pública

Causa de aumento de pena

Dos Crimes praticados por FUNCIONÁRIO PÚBLICO contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

QUAL CAPÍTULO?

DESAFIO DO ALE

O Capítulo que fica dentro do:

TÍTULO XI - OS CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Hum....
CAPÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Ou seja do Art. 312 ao 326.

Logo....não se aplica o 327 ao 301

DESAFIO DO ALE
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05. Se Paulo, funcionário público, atestar ou certificar falsamente,
em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite
alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de
caráter público, ou qualquer outra vantagem, a pena será
aumentada da terça parte, pois ele é ocupante de cargo em
comissão em órgão da administração direta.

(    ) CERTO             (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Analise a seguinte situação hipotética:

06. Paulo solicitou de Isaías dinheiro ou qualquer outra utilidade a
pretexto de influir em juiz substituto da quarta vara cível de uma
determinado foro regional. Paulo recebe o valor e o entrega ao Juiz,
que, por sua vez, expede um alvará de soltura que beneficiou o
irmão de Isaías. Neste caso, ocorrerá Exploração de Prestígio e
não tráfico de influência.

(    ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

½  
S Solicitar                
E Exigir                   
C Cobrar                
O Obter

2) ou para
outrem

ou promessa de 
vantagem

Vantagem

Art. 332 Tráfico de Influência

1) Para si

a 
pretexto 

de 
influir

em ato praticado por
Funcionário Público

no exercício da
função

RE
SO
1/3

Art. 357 Exploração de Prestígio

1) Dinheiro
2) ou qualquer 
outra utilidade

Dos Crimes contra a 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Crimes de PARTICULAR contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

a 
pretexto 

de 
influir

1) Juiz;                      
2) Jurado;                 
3) Órgão do MP;       
4) Funcionário da 
Justiça;    
5) Perito;                   
6) Tradutor;               
7) Intérprete;             
8) ou Testemunha.

Receber 
Solicitar

Art. 332 Tráfico de Influência

Pena - reclusão, de 2 a 5 anos, 
e multa.

Art. 357 Exploração de Prestígio

Dos Crimes contra a 
ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

Crimes de PARTICULAR contra a 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Parágrafo único

A pena é aumentada da
METADE, se o agente alega
ou insinua que a vantagem é
também destinada ao
funcionário.

Pena - reclusão, de 1 a 5
anos, e multa.

Parágrafo único

As penas aumentam-se de
UM TERÇO, se o agente
alega ou insinua que o
dinheiro ou utilidade também
se destina a qualquer das
pessoas referidas neste
artigo.
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CORRUPÇÃO PASSIVA IMPRÓPRIA

Art. 317 Corrupção Passiva

SOLICITAR 
ou

RECEBER

1) Vantagem indevida.

2) ou ACEITAR promessa de tal
vantagem.

1) Para si ou para outrem

2) Direta ou indiretamente

4) ou antes de assumi-la
mas em 

razão dela
3) ainda que fora da função

Pena: Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

CRIME PRÓPRIO, DOLOSO, FORMAL (“SOLICITAR”) E MATERIAL (“RECEBER”)

CORRUPÇÃO PASSIVA PRÓPRIA

infringindo dever 
funcional

A pena é aumentada de um
1/3 se em consequência da
vantagem ou promessa o
funcionário

Art. 317 § 1º Corrupção Passiva

1) retarda

2) ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício
3) ou o pratica

CRIME PRÓPRIO, DOLOSO, OMISSIVO (“RETARDAR” E “DEIXAR DE 
PRATICAR”) E COMISSIVO (“PRATICAR”).

Analise a seguinte situação hipotética:

06. Paulo solicitou de Isaías dinheiro ou qualquer outra utilidade a
pretexto de influir em juiz substituto da quarta vara cível de uma
determinado foro regional. Paulo recebe o valor e o entrega ao Juiz,
que, por sua vez, expede um alvará de soltura que beneficiou o
irmão de Isaías. Neste caso, ocorrerá Exploração de Prestígio e
não tráfico de influência.

(    ) CERTO            (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE DESAFIO DO ALE
DIREITO 

PROCESSUAL PENAL
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01. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do
patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal
será pública.

(    ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE DA AÇÃO PENAL

Art. 24, § 2º

SEJA QUAL FOR O CRIME, quando praticado em detrimento do
patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal
será PÚBLICA.

01. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do
patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal
será pública.

(  X  ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

02. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a
que a lei comine pena mínima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para
os efeitos desta Lei, AS CONTRAVENÇÕES PENAIS E OS CRIMES a

que a lei comine PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 2 ANOS,

CUMULADAOU NÃO COM MULTA.

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 61 02. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a
que a lei comine pena mínima não superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

DESAFIO DO ALE
DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL
01. Incumbirá ao serventuário executar os atos processuais no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e remeter os autos conclusos
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(    ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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1) REMETER os
autos conclusos

2) e EXECUTAR os
atos processuais

Art. 190. Incumbirá ao serventuário

DOS PRAZOS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao receber os autos,
certificará o serventuário
o dia e a hora em que
ficou ciente da ordem,

1) da data em que houver
concluído o ato
processual anterior

2) da data em que
tiver ciência da ordem

CONTADOS:

se Ihe foi imposto 
PELA LEI;

quando determinada 
PELO JUIZ.

DOS PRAZOS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

01. Incumbirá ao serventuário executar os atos processuais no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e remeter os autos conclusos
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

(  X  ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

02. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado
que exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o advogado
ignorar a cobrança, poderá perder o direito à vista fora de cartório e
incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo
vigente na sede do juízo.

(    ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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a 
qualquer 

interessado 
cobrar os autos 

ao advogado 
que exceder o 

prazo legal. 

2) incorrerá em multa,
correspondente a ½ do
salário mínimo vigente
na sede do juízo.

1) perderá o direito à
vista fora de cartório

Art. 196.

Se, intimado, 
não os 

devolver 
dentro em 

Da verificação dos Prazos e das Penalidades

02. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado
que exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o advogado
ignorar a cobrança, poderá perder o direito à vista fora de cartório e
incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo
vigente na sede do juízo.

(    ) CERTO            (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

DESAFIO DO ALE
DIREITO ADMINISTRATIVO

LEI 10.261/68
01. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e
com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido
pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado
de decisão.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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2) e com todos os direitos
e vantagens devidas

O servidor 
absolvido 

pela justiça,

1) Negue a existência
de sua autoria ou

2) do fato que deu
origem à sua demissão.

mediante simples
comprovação do
trânsito em julgado
de decisão que:

§ 2º  Será 
reintegrado ao 

serviço 
público,

1) no cargo que ocupava

Art.  250

DAS RESPONSABILIDADESDAS RESPONSABILIDADES

01. Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e
com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido
pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado
de decisão.

(    ) CERTO           (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

02. A ausência ao serviço por mais de 45 (quarenta e cinco) dias,
interpoladamente, durante 1 (um) ano gerará demissão ao servidor
e não demissão a bem do serviço público.

(    ) CERTO           (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
§ 1º Considera-se abandono
de cargo, o não
comparecimento do
funcionário por mais de 30
dias consecutivos.

2) Aplicação indevida de dinheiros público

3) Ausência ao serviço,
sem causa justificável, por
mais de 45 dias,

4) Procedimento irregular de natureza grave

5) Ineficiência no 
serviço

§ 2º Só será aplicada
quando verificada a
impossibilidade de
readaptação

Interpolada-
mente durante 
1 ano

Demissão
será
aplicada

1) Abandono 
de cargo

Art. 256

DAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃODAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃO
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02. A ausência ao serviço por mais de 45 (quarenta e cinco) dias,
interpoladamente, durante 1 (um) ano gerará demissão ao servidor
e não demissão a bem do serviço público.

(    ) CERTO          (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

03. Os Coordenadores podem aplicar suspensão de 30 dias.

(    ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Para a aplicação
das penalidades
previstas no art.
251, são
competentes:

1) Repreensão                                                 
2) Suspensão                                                   
3) Multa                                                            
4) Demissão                                                     
5) Demissão a bem do serviço Público        
6) Cassação de Aposentadoria e 
Disponibilidade

4) Superintendentes de Autarquia

Art. 260

1) Governador

2) Secretários de Estado 

3) Procurador Geral do Estado (PGE)

DAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃODAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃO

Até 
suspensão

Chefes de Gabinete

Os coordenadores

Os Diretores de
Departamento e
Divisão

Limitada a 60 
dias

Limitada a 30 
dias

Limitada a 90 
dias

Até 
suspensão

Até 
suspensão

Havendo mais de 1 infrator e 
diversidade de sanções, a 

competência será da 
autoridade responsável pela

Imposição da 
penalidade mais grave

Art. 260

Art. 260. Parágrafo único 

DAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃODAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃO
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03. Os Coordenadores podem aplicar suspensão de 30 dias.

(  X  ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

04. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário
será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo
causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão
em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais.

(    ) CERTO                (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Nos casos de indenização à Fazenda Estadual

O funcionário será obrigado a
repor, de 1 só vez, a importância
do prejuízo causado em virtude
de alcance, desfalque, remissão
ou omissão em efetuar
recolhimento ou entrada nos
prazos legais.

R  Remissão    
O  Omissão     
D Desfalque   
A Alcance

Artigo 248. Fora destes
casos poderá ser
descontada do
vencimento ou
remuneração

não excedendo à 10ª 
parte do valor destes

DAS RESPONSABILIDADESDAS RESPONSABILIDADES

Art. 247

04. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário
será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo
causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão
em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais.

(  X  ) CERTO                (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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05. Falta grave gera suspensão, procedimento irregular de natureza
grave gera demissão e insubordinação grave gera demissão a bem
do serviço público.

(    ) CERTO              (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
Quadro - Lembrete

Falta Grave Procedimento irregular 
de natureza grave Insubordinação grave

Suspensão 
(Art. 254)

Demissão 
(Art. 256, II)

Demissão a bem do 
serviço público 

(Art. 257, IV)

DAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃODAS PENALIDADES E DE SUA APLICAÇÃO

05. Falta grave gera suspensão, procedimento irregular de natureza
grave gera demissão e insubordinação grave gera demissão a bem
do serviço público.

(  X  ) CERTO              (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE DESAFIO DO ALE
DIREITO ADMINISTRATIVO

LEI 8.429/92
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01. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente e frustrar a licitude de concurso público são atos de
improbidade. O primeiro constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário e o último, atenta contra os princípios da
administração pública.

(    ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
Art. 9° Constitui ato
de improbidade
administrativa
importando
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO

Art. 10. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
CAUSA LESÃO AO
ERÁRIO

Art. 11. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
ATENTA CONTRA
OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Auferir qualquer tipo
de vantagem
patrimonial indevida
em razão do exercício
de cargo, mandato,
função, emprego ou
atividade nas
entidades
mencionadas no art.
1° desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão, DOLOSA
ou CULPOSA, que
enseje perda
patrimonial, desvio,
apropriação,
malbaratamento ou
dilapidação dos bens
ou haveres das
entidades referidas
no art. 1º desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão que viole os
deveres de
honestidade,
imparcialidade,
legalidade, e
lealdade às
instituições, e
NOTADAMENTE

8) aceitar emprego,
comissão ou exercer
atividade de
consultoria ou
assessoramento para
pessoa física ou
jurídica que tenha
interesse suscetível
de ser atingido ou
amparado por ação
ou omissão
decorrente das
atribuições do agente
público, durante a
atividade;

8) frustrar a licitude
de processo
licitatório ou de
processo seletivo
para celebração de
parcerias com
entidades sem fins
lucrativos, ou
dispensá-lo
indevidamente;
(Incluído pela Lei nº
13.019, de 31.07.14)

8) descumprir as
normas relativas à
celebração,
fiscalização e
aprovação de contas
de parcerias firmadas
pela administração
pública com
entidades privadas.
(Incluído pela Lei nº
13.019, de 31.07.14)

5) receber vantagem
econômica de qualquer
natureza, direta ou
indireta, para tolerar a
exploração ou a prática
de jogos de azar, de
lenocínio, de
narcotráfico, de
contrabando, de
usura ou de qualquer
outra atividade ilícita,
ou aceitar promessa
de tal vantagem;

5) permitir ou facilitar
a aquisição, permuta
ou locação de bem
ou serviço por
preço SUPERIOR
ao de mercado;

5) Frustrar a
Licitude De
Concurso Público;
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01. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente e frustrar a licitude de concurso público são atos de
improbidade. O primeiro constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário e o último, atenta contra os princípios da
administração pública.

(  X  ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

02. Realizar operação financeira sem observância das normas
legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário.

(    ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Art. 9° Constitui ato
de improbidade
administrativa
importando
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO

Art. 10. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
CAUSA LESÃO AO
ERÁRIO

Art. 11. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
ATENTA CONTRA
OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Auferir qualquer tipo
de vantagem
patrimonial indevida
em razão do exercício
de cargo, mandato,
função, emprego ou
atividade nas
entidades
mencionadas no art.
1° desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão, DOLOSA
ou CULPOSA, que
enseje perda
patrimonial, desvio,
apropriação,
malbaratamento ou
dilapidação dos bens
ou haveres das
entidades referidas
no art. 1º desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão que viole os
deveres de
honestidade,
imparcialidade,
legalidade, e
lealdade às
instituições, e
NOTADAMENTE

6) receber vantagem
econômica de qualquer
natureza, direta ou
indireta, para fazer
declaração falsa sobre
medição ou avaliação
em obras públicas ou
qualquer outro serviço,
ou sobre quantidade,
peso, medida, qualidade
ou característica de
mercadorias ou bens
fornecidos a qualquer
das entidades
mencionadas no art. 1º
desta lei;

6) realizar operação
financeira sem
observância das
normas legais e
regulamentares ou
aceitar garantia
insuficiente ou
inidônea;

6) deixar de prestar
contas quando
esteja obrigado a
fazê-lo;
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02. Realizar operação financeira sem observância das normas
legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário.

(  X  ) CERTO            (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

03. Negar publicidade aos atos oficiais é ato de improbidade que
pode gerar pagamento de multa civil de 80 vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente.

(    ) CERTO                (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

Art. 9° Constitui ato
de improbidade
administrativa
importando
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO

Art. 10. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
CAUSA LESÃO AO
ERÁRIO

Art. 11. Constitui ato
de improbidade
administrativa QUE
ATENTA CONTRA
OS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Auferir qualquer tipo
de vantagem
patrimonial indevida
em razão do exercício
de cargo, mandato,
função, emprego ou
atividade nas
entidades
mencionadas no art.
1° desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão, DOLOSA
ou CULPOSA, que
enseje perda
patrimonial, desvio,
apropriação,
malbaratamento ou
dilapidação dos bens
ou haveres das
entidades referidas
no art. 1º desta lei, e
NOTADAMENTE

Qualquer ação ou
omissão que viole os
deveres de
honestidade,
imparcialidade,
legalidade, e
lealdade às
instituições, e
NOTADAMENTE

4) utilizar, em obra ou
serviço particular,
veículos, máquinas,
equipamentos ou
material de qualquer
natureza, de propriedade
ou à disposição de
qualquer das entidades
mencionadas no art. 1°
desta lei, bem como o
trabalho de servidores
públicos, empregados ou
terceiros contratados por
essas entidades;

4) permitir ou facilitar
a alienação, permuta
ou locação de bem
integrante do
patrimônio de
qualquer das
entidades referidas no
art. 1º desta lei, ou
ainda a prestação de
serviço por parte
delas, por preço
INFERIOR ao de
mercado;

4) negar
publicidade aos
atos oficiais;
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I - na hipótese do
art. 9° - Improbidade
administrativa
importando
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO

II - na hipótese do
art. 10 - Ato de
improbidade
administrativa QUE
CAUSA LESÃO AO
ERÁRIO

III - na hipótese do art. 11
- Ato de improbidade
administrativa QUE
ATENTA CONTRA OS
PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

4) Suspensão dos
direitos políticos DE
8 A 10 ANOS,

4) Suspensão dos
direitos políticos DE
5 A 8 ANOS,

4) suspensão dos direitos
políticos DE 3 A 5 ANOS

5) pagamento de
multa civil de
ATÉ 3 VEZES o
valor do acréscimo
patrimonial

5) Pagamento de
multa civil de
ATÉ 2 VEZES o
valor do dano

5) pagamento de multa
civil de
ATÉ 100 VEZES o valor
da remuneração percebida
pelo agente

Enriquecimento Ilícito Lesão Ao Erário Atenta Contra Os
Princípios Da
Administração Pública

4) Suspensão dos direitos
políticos DE 8 A 10 ANOS,

4) Suspensão dos direitos 
políticos DE 5 A 8 ANOS,

4) suspensão dos direitos
políticos DE 3 A 5 ANOS

5) pagamento de multa civil
de
ATÉ 3 VEZES o valor do
acréscimo patrimonial

5) Pagamento de multa
civil de
ATÉ 2 VEZES o valor do
dano

6) e proibição de contratar
com o Poder Público ou
receber benefícios ou
incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de
10 anos;

6) e proibição de contratar
com o Poder Público ou
receber benefícios ou
incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de
5 anos;

6) e proibição de contratar
com o Poder Público ou
receber benefícios ou
incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de
3 anos.

10 5 3

3 2
3a 5 5a a10 88

até até XX

E L A

A D
5) pagamento de multa
civil de
ATÉ 100 VEZES o valor da
remuneração percebida
pelo agente
100até XR

03. Negar publicidade aos atos oficiais é ato de improbidade que
pode gerar pagamento de multa civil de 80 vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente.

(  X  ) CERTO                (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

04. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos
não se efetivam antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.

(    ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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sem prejuízo da
remuneração

Art. 20.
A perda da função 

pública
e a suspensão dos 
direitos políticos 

só se efetivam com o 
trânsito em julgado da 
sentença condenatória.

A autoridade 
1) judicial 

2) administrativa
competente ou

poderá determinar o
afastamento do
agente público do
exercício do

quando a medida se fizer necessária à
instrução processual.

1) cargo

2) emprego 

3) ou função

DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

04. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos
não se efetivam antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória.

(  X  ) CERTO               (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

DESAFIO DO ALE
DIREITO ADMINISTRATIVO

LEI 12.527/11
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.

01. Apesar de não expresso na Lei 12.527/2011(Lei de acesso à
Informação), o desenvolvimento do controle social da administração
pública é uma diretriz da lei.

(    ) CERTO              (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e
devem ser executados em conformidade com os princípios
básicos da administração pública e com as seguintes
diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração
pública.

Art. 3º

01. Apesar de não expresso na Lei 12.527/2011(Lei de acesso à
Informação), o desenvolvimento do controle social da administração
pública é uma diretriz da lei.

(  ) CERTO              (  x ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

02. De acordo com a Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à Informação),
no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da
negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da recusa.

(    ) CERTO              (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE DOS RECURSOS 

No caso de indeferimento de acesso a informações ou às
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor

RECURSO contra a decisão no prazo de 10 DIAS a
contar da sua ciência.

Art. 15º 

O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente
superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se
manifestar no prazo de 5 DIAS.

Art. 15º, Parágrafo único. 
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02. De acordo com a Lei 12.527/2011 (Lei de acesso à Informação),
no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da
negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da recusa.

(    ) CERTO            (  X  ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

03. Obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia, é direito do requerente e consta tal previsão de
forma expressa na Lei 12.527/2011(Lei de acesso à Informação).

(    ) CERTO             (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE

DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de
negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Art. 14º 

03. Obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia, é direito do requerente e consta tal previsão de
forma expressa na Lei 12.527/2011(Lei de acesso à Informação).

(  X  ) CERTO             (    ) ERRADO

DESAFIO DO ALE
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