
 

 1 

 

SEMANA 01 

 

TEMAS DE ALTA INTENSIDADE 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Pág. 3 

A greve no direito brasileiro. Evolução histórica. Natureza jurídica. Conceito. Objetivos 

Efeitos. Características. Distinções. Limites. Legitimidade. Direitos e deveres dos 

grevistas e do empregador. Greve no Serviço Público. Legislação Aplicável. 

 

TEMAS DE MÉDIA INTENSIDADE 

 

DIREITO CIVIL 
Pág. 31 

Bens e suas classificações. Bem de família. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Pág. 51 

Bens públicos: classificação e características. Afetação e desafetação. Uso de bens 

públicos por particulares. 

 

 

TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Pág. 58 

Constituição. Conceito, objeto, elementos e classificação. Supremacia da Constituição. 

Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. Disposições gerais e 

transitórias. 



 

 2 

 

 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
Pág. 74 

Organização de trabalhadores nos locais de trabalho. Convenção 135 da OIT. 

Representação dos trabalhadores na empresa. 

 

DIREITO CIVIL 
Pág. 81 

3. Pessoas. Pessoas naturais (...). Pessoas jurídicas (...). Domicílio. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
Pág. 87 

1. Direito Administrativo: conceito, fontes e sistemas administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

TEMAS DE ALTA INTENSIDADE 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
A greve no direito brasileiro. Evolução histórica. Natureza jurídica. Conceito. Objetivos 

Efeitos. Características. Distinções. Limites. Legitimidade. Direitos e deveres dos 

grevistas e do empregador. Greve no Serviço Público. Legislação Aplicável.  

 

GREVE 

 

CONCEITO 

Mecanismo de autotutela de interesses, exercício direto das próprias razões acolhido pela 

ordem jurídica com fundamento na autodeterminação coletiva dos trabalhadores. 

Mauricio Godinho Delgado pondera que a greve é um instrumento para a 

obtenção da solução dos conflitos (pacificação), que ocorre efetivamente por meio de 

uma negociação coletiva, arbitragem ou sentença normativa posteriores. 

 

Constituição da República 

Art. 9º: É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 

dele defender. 

 

§1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade.  

 

§2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

  

Lei 7.783/89 

Lei de Greve 

 

Art. 1º: É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
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Parágrafo único: O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei. 

 

Art. 2º: Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de 

serviços a empregador.  

 Trabalhadores autônomos, eventuais, avulsos e temporários não foram 

abrangidos pela Lei 7.783/89. Tal exclusão não deve ser interpretada como negação do 

direito de greve, pois o art. 9º da CR/88 aplica-se aos trabalhadores lato senso, incidindo, 

por analogia (art. 8º da CLT), as mesmas regras da Lei 7.783/89, no que couber. 

 

EFEITOS 

 

Da mesma forma que há a suspensão das atividades, há a suspensão do 

contrato de trabalho: 

Art. 7º: Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em 

greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o 

período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do 

Trabalho. 

 “O enquadramento suspensivo da greve não é, contudo, rigoroso, podendo ser 

Suspensão

Coletiva

com o objetivo de forçar o 
empregador a melhorar  

condições do contrato de 
trabalho

Temporária

Pacífica

Total ou Parcial
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modificado. A própria Lei n. 7.783, a propósito, deixa antever essa possibilidade (que é 

comum, na prática juslaboral). Assim, o instrumento normativo regente do final do 

movimento pode convolar em simples interrupção da prestação laborativa — ou vantagem 

próxima — o lapso temporal inicialmente enquadrado como suspensão (art. 7º, Lei n. 

7.783/89)”. (Curso de Direito do Trabalho. Maurício Godinho Delgado. Pág. 1708) 

 Se a greve for abusiva, não será capaz de gerar efeitos válidos no 

ordenamento jurídico. 

 

 De olho na jurisprudência do TST: 

OJ 10 da SDC: É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista 
o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que 
assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo. 

 

OBJETIVOS 

 “A greve é mero instrumento de pressão, que visa propiciar o alcance de certo 

resultado concreto, em decorrência do convencimento da parte confrontada. É 

movimento concertado para objetivos definidos, em geral, de natureza econômico-

profissional ou contratual trabalhista”. (Curso de Direito do Trabalho. Maurício Godinho 

Delgado. Pág. 1707) 

Por ter como objetivo o convencimento do empregador, é essencial que antes 

da greve seja oportunizada tentativa de negociação coletiva. Apenas sendo esta 

infrutífera, haverá legitimidade para a deflagração do movimento paredista.  

 

 De olho na jurisprudência do TST: 

OJ 11 da SDC: É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta 
e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Contexto Internacional 
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MANIFESTAÇÕES INCIPIENTES 

Egito e Roma antiga 

Movimentos precursores da greve com 

fins reivindicatórios (não podem ser 

considerados greve, pois decorriam do 

trabalho escravo). 

Revolução Industrial 
Efetivo surgimento da greve no contexto 

internacional. 

 

FASES DA GREVE CARACTERÍSTICAS 

Proibição/Ilicitude 

 

Fato social ilícito irrelevante para o Direito.  

Lei Chapelier de 1791.  

 

Tolerância 

 

Fato social lícito tolerado pelo Direito. 

 

Reconhecimento Jurídico 

 

Direito fundamental social. 

 

 

Contexto brasileiro 

 

CONSTITUIÇÕES CARACTERÍSTICAS 

Constituições de 1824, 1891 e 1934 

 

Omissas quando à greve 

 

Obs.: A greve foi tipificada como delito nos 

arts. 205 e 206 do Código Penal de 1890, 

mas foi descriminalizada neste mesmo 

ano pelo Decreto 1.162/1890. 

Embora não mudasse o relativo vácuo 

jurídico em torno das greves, a 

Constituição brasileira de 1891 garantia o 

livre direito de reunião e associação, o que 

reforçava o entendimento de que 

trabalhadores poderiam cruzar os braços, 

de forma pacífica, sem que essa 

mobilização ensejasse punição penal. 
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Constituição de 1937 

 

A greve e o “lock-out” foram declarados 

recursos antissociais nocivos ao trabalho e 

ao capital e incompatíveis com os 

superiores interesses da produção 

nacional. 

 

Constituição de 1946 

 

Direito formal para o setor privado 

(continua a ser proibida para o serviço 

público), o que é mantido pela Ditadura 

Militar. 

 

Constituição de 1967 

 

Acentuou-se a restrição aos movimentos 

paredistas, proibindo-os nos serviços 

públicos e nas denominadas atividades 

essenciais (art. 162).  

Nesse meio tempo, agravou-se o caráter 

autoritário do regime político, com o Ato 

Institucional 5, de de 1968, inviabilizando 

qualquer tentativa de paralisação 

trabalhista na sociedade brasileira. 

 

Constituição de 1988 

 

A greve passa a ser considerada como um 

direito fundamental, inclusive para os 

servidores públicos, com vedação apenas 

quanto aos militares das forças armadas e 

dos Estados, DF e Territórios (art. 42, §1º 

e 142, §3º, IV da CR/88) 

 

NATUREZA JURÍDICA 

 “A natureza jurídica da greve, hoje, é de um direito fundamental de caráter 

coletivo, resultante da autonomia privada coletiva inerente às sociedades democráticas. É 
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exatamente nesta qualidade e com esta dimensão que a Constituição de 1988 reconhece 

esse direito (art. 9º)”. (Curso de Direito do Trabalho. Maurício Godinho Delgado. Pág. 

1721).  

 

Variantes Conceituais 

 

Direito de Igualdade 

Greve enquanto mecanismo de 

equivalência entre os contratantes 

coletivos. 

 

Crítica: É um dos fundamentos de 

afirmação da greve nas sociedades 

democráticas, mas não esgota o seu 

conteúdo. 

Direito Instrumental 

Mecanismo de pressão para o alcance das 

reivindicações coletivas dos 

trabalhadores.  

 

Crítica: Embora inegável seu caráter 

instrumental, não é possível reduzir a 

natureza jurídica da greve a ele. 

Direito Potestativo 

Noção de autotutela inerente à greve.  

 

Crítica: Não pode mais ser acolhida nas 

ordens jurídicas civilizadas, embora haja 

traços de potestatividade.  

Superdireito 

A greve prevalece, em certa medida, sobre 

outros direitos tradicionais do 

empregador e, até mesmo, da própria 

comunidade. 

 

Crítica: A nomenclatura pode ensejar o 

sentimento de que não há limites à greve.  

Fonte: Curso de Direito do Trabalho. Maurício Godinho Delgado. Pág. 1722. 

 

LEGITIMIDADE 

Teoria da legitimidade sindical 
Não se sustenta, uma vez que o sindicato 

é mero representante dos trabalhadores. 
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Teoria do Direito Subjetivo Individual 

 

Entende a greve como direito de cada 

trabalhador individualmente 

considerado. 

 

Teoria do Direito Fundamental Coletivo 

 

A greve é um direito coletivo, exercido por 

uma pluralidade de trabalhadores, como 

instrumento de pressão para melhoria nas 

condições de trabalho. 

 

Prevalece esta última teoria. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Caráter coletivo do movimento 

Conduta de natureza coletiva (total ou 

parcial, ex.: setor empresarial). Sustações 

individualizadas de atividades laborais, 

ainda que formalmente comunicadas ao 

empregador, não constituem, 

tecnicamente, greve.  

 

“Movimento conduzido por reduzido grupo 

de trabalhadores. Inexistência de 

repercussão significativa do ato. Mero 

protesto. Não enquadramento como greve. 

Movimento conduzido por pequeno grupo 

de trabalhadores e sem repercussão 

significativa não caracteriza greve. No caso 

vertente, houve uma pequena paralisação 

das atividades de uma das concessionárias 

de transporte público de Manaus, 

especificamente nos terminais situados 

nos bairros de Vila Marinho e Augusto 

Montenegro. O Tribunal Regional, após 
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análise das provas, entendeu inexistente a 

greve, por se tratar de um evento que 

ocorreu de maneira espontânea e 

imprevista, oriundo de reivindicações 

pontuais (falta de pagamento de horas 

extras e supostas perseguições a obreiros), 

com participação de pouquíssimos 

trabalhadores e curta duração (cerca de 30 

minutos). Concluiu-se, portanto, não estar 

configurada uma efetiva greve, mas sim 

uma manifestação isolada, com 

repercussão mínima. Sob esses 

fundamentos, a SDC, por unanimidade, 

decidiu negar provimento ao recurso 

ordinário, neste tópico, e manter a decisão 

recorrida.” (TST-RO-386-

09.2017.5.11.0000, SDC, rel. Min. 

Maurício Godinho Delgado, 9.3.2020 – 

Informativo TST nº 215). 

Sustação provisória das atividades 

contratuais 

Abstenção coletiva e provisória das 

atividades contratuais por parte dos 

trabalhadores (em detrimento dos 

empregadores ou tomadores de serviços). 

 

A greve é antecedida de atos preparatórios 

e sucedida de atos de ampliação, 

preservação e administração do 

movimento, além de divulgação 

intraempresarial e social do movimento 

deflagrado. 

 

”Lock-in”: Ocupação dos locais de 

trabalho. Greve enquanto omissão e ação. 

 

A prática do lock-in não é considerada, 

necessariamente, irregular ou abusiva na 

greve no Direito brasileiro seguinte à 

Constituição de 1988. O lock-out, porém, é 
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tido como vedado no Direito Coletivo do 

Trabalho do Brasil. 

 

ATENÇÃO: a anterior Lei de Greve (n. 

4.330/1964), oriunda do período 

autoritário, subordinava o tipo legal da 

greve à desocupação dos locais de 

trabalho — exigência que desapareceu 

com a CF/88 (art. 9º) e a Lei n. 7.783/89. 

Exercício coercitivo coletivo e direto 

Greve enquanto instrumento 

politicamente legítimo e juridicamente 

válido para permitir, ao menos 

potencialmente, a busca de um equilíbrio 

relativo entre os seres contratantes.  

 

Busca pela equivalência dos contratantes 

coletivos como justificativa para a 

coercitividade. 

 

Art. 9º, §2º, da Constituição Federal e 15, 

caput, da Lei 7.783/89: vedação e 

responsabilização individual por eventuais 

atos violentos contra o empregador.  

Objetivos Profissionais e Extraprofissionais 

Objetivos definidos, normalmente de 

natureza econômico-profissional ou 

contratual trabalhista.  

 

A Constituição de 1988 conferiu a 

amplitude do direito de greve (art. 9º). 

Enquadramento variável do prazo de 

duração 

(Suspensão x Interrupção) 

Regra: Suspensão contratual (dias parados 

não remunerados nem computados para 

fins contatuais). 

 

Art. 7º da Lei 7.783/89: Observadas as 

condições previstas nesta Lei, a 

participação em greve suspende o 

contrato de trabalho, devendo as relações 

obrigacionais, durante o período, ser 
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regidas pelo acordo, convenção, laudo 

arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. 

 

Vedações: 

- dispensa durante o afastamento:  

Art. 7º, parágrafo único, da Lei 7.783/89: É 

vedada a rescisão de contrato de trabalho 

durante a greve, bem como a contratação 

de trabalhadores substitutos, exceto na 

ocorrência das hipóteses previstas nos 

arts. 9º e 14. 

A lei de greve veda a dispensa dos 

trabalhadores durante o movimento e a 

jurisprudência do TST vem assegurando 

essa “estabilidade” quando o movimento 

for considerado válido.  

 

No entanto, o TST entende que essa 

estabilidade não se aplica aos 

trabalhadores temporários, podendo o 

contrato vir a ser rescindido ainda durante 

o movimento paredista: 

 

“Dissídio coletivo. Greve. Estabilidade no 

emprego. Impossibilidade de extensão aos 

trabalhadores temporários. Na hipótese de 

greve não abusiva, não é possível conferir 

garantia de emprego a trabalhadores 

temporários, porque essa concessão 

ensejaria a conversão dos contratos por 

prazo determinado em indeterminado, 

ultrapassando os limites impostos pela Lei 

nº 6.019/74. Com esse posicionamento, a 

SDC, por unanimidade, deu parcial 

provimento ao recurso ordinário, no 

tópico, para restringir a estabilidade 

provisória aos trabalhadores com contrato 

de trabalho por prazo indeterminado. In 
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casu, no julgamento do dissídio coletivo de 

greve ajuizado pela empresa Sanmina – 

SCI do Brasil Ltda. em face do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Campinas e Região, o TRT da 

15ª Região concedera a estabilidade aos 

trabalhadores, temporários ou não, desde 

a data do julgamento do dissídio coletivo 

de greve até 90 dias após a publicação do 

acórdão, limitado o período total a 120 

dias.” (TST-RO-1533- 35.2012.5.15.0000, 

SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 

17.2.2014. Informativo TST nº 72). 

 

ATENÇÃO: A Lei 6.019/74, lei do trabalho 

temporário, foi alterada pela lei 13.429/17 

para prever expressamente: 

 

Art. 2º, § 1º. É proibida a contratação de 

trabalho temporário para a substituição de 

trabalhadores em greve, salvo nos casos 

previstos em lei. 

 

Logo, os trabalhadores temporários não 

poderão ser utilizados para substituir 

trabalhadores grevistas, sob pena de 

frustrar a finalidade do movimento 

paredista (prejuízo ao empregador para 

obter a negociação). 

 

• Alegação de justa causa obreira por adesão 

ao movimento (Súmula 316 do STF: A 

simples adesão a greve não constitui falta 

grave). 
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Exceções à ideia de suspensão do contrato 

de trabalho: 

 

- Greve por descumprimento de cláusulas 

contratuais e regras legais pela empresa: 

aplicação da exceção do contrato não 

cumprido e enquadramento como 

interrupção contratual. 

 

- Mudança do enquadramento da greve de 

suspensão para interrupção contratual por 

instrumento normativo pactuado ao final 

do movimento. 

 

DISTINÇÕES 

Condutas que se aproximam da greve, mas com ela não se confundem. 

 

 

Figuras próximas ou associadas (atendem à 

noção jurídica de greve por implicarem 

paralisação ao menos parcial do trabalho) 

Piquete:  

Presença de grevistas no local de trabalho 

com o objetivo de impedir a entrada de 

trabalhadores.  

 

Válido, mas limitado (violência física e/ou 

moral não tolerada). 

 

Art. 6º, § § 1º e 3º da Lei 7.783/89: 

 

§1º Em nenhuma hipótese, os meios 

adotados por empregados e 

empregadores poderão violar ou 

constranger os direitos e garantias 

fundamentais de outrem. 

 

§3º As manifestações e atos 

de persuasão utilizados pelos grevistas 

não poderão impedir o acesso ao trabalho 
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nem causar ameaça ou dano à 

propriedade ou pessoa.  

Operação Tartaruga ou excesso de zelo: 

Redução coletiva da produção como 

reivindicação imediata ou ameaça de 

futuro movimento mais amplo. 

“Lock-in”: 

Ocupação dos locais de trabalho. Método 

de realização da greve. 

Formas de pressão social (não se vinculam 

ao estabelecimento/relação de trabalho) 

Boicotagem:  

Convencimento da comunidade para que 

restrinja/elimine a aquisição de 

bens/serviços de determinada empresa. 

Ex.: boicote proposto por ambientalistas 

ou movimentos sociais de consumidores. 

 

Atentado contra a liberdade de contrato 

de trabalho e boicotagem violenta: 

 

Art. 198 do CP: Constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a 

celebrar contrato de trabalho, ou a não 
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fornecer a outrem ou não adquirir de 

outrem matéria-prima ou produto 

industrial ou agrícola: 

Pena – detenção, de um mês a um ano, e 

multa, além da pena correspondente à 

violência. 

Condutas ilícitas de pressão (ilícita em 

contexto grave ou não) 

Sabotagem:  

Conduta intencionalmente predatória do 

patrimônio empresarial como pressão 

para o alcance de direitos ou reforço de 

greve. Ex.: Quebra de máquinas, produção 

de peças imprestáveis, desvio de material. 

 

Invasão de estabelecimento industrial, 

comercial ou agrícola. Sabotagem: 

 

Art. 202 do CP: Invadir ou ocupar 

estabelecimento industrial, comercial ou 

agrícola, com o intuito de impedir ou 

embaraçar o curso normal do trabalho, ou 

com o mesmo fim danificar o 

estabelecimento ou as coisas nele 

existentes ou delas dispor: 

Pena – reclusão, de um a três anos, e 

multa. 

 

Art. 9º, § 2º da CR/88: Os abusos 

cometidos sujeitam os responsáveis às 

penas da lei. 

 

Art. 15 da Lei 7.783/89: A responsabilidade 

pelos atos praticados, ilícitos ou crimes 

cometidos, no curso da greve, será 

apurada, conforme o caso, segundo a 

legislação trabalhista, civil ou penal. 

 

Parágrafo único: Deverá o Ministério 

Público, de ofício, requisitar a abertura do 



 

 17 

competente inquérito e oferecer denúncia 

quando houver indício da prática de 

delito. 

Fonte: Curso de Direito do Trabalho. Maurício Godinho Delgado. Pág. 1709. 

 

DIREITOS E DEVERES DOS GREVISTAS 

 

Direitos dos Grevistas: art. 6º, §§1º e 2º, da Lei 7.783/89. 

 

Lei 7.783/89 

Art. 6º: São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 

 

I- o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os 

trabalhadores a aderirem à greve; 

II- a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. 

 

§1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores 

poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.  

 

§2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao 

comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do 

movimento.  

Pela expressão “dentre outros direitos”, pode-se depreender que se trata de 

um rol meramente exemplificativo.  

 

Deveres dos Grevistas:  

 “Os deveres dos trabalhadores grevistas já podem ser inferidos pelas próprias 

limitações que a ordem jurídica fixou para os movimentos paredistas. Sinteticamente, 

seriam eles: assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da 

comunidade, quando realizando greve em serviços ou atividades essenciais (acrescendo-

se que o Poder Público poderá suprir tal atendimento); organizar equipes para 

manutenção de serviços cuja paralisação provoque prejuízos irreparáveis ou que sejam 

essenciais à posterior retomada de atividades pela empresa; não fazer greve após 
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celebração de convenção ou acordo coletivos ou decisão judicial relativa ao movimento 

(respeitada a ocorrência de fatores que se englobem na chamada cláusula rebus sic 

stantibus); respeitar direitos fundamentais de outrem; não produzir atos de violência, quer 

se trate de depredação de bens, quer sejam ofensas físicas ou morais a alguém.” (Curso de 

Direito do Trabalho. Mauricio Godinho Delgado. Pág. 1717) 

 

Lei 7.783/89 

Art. 3º: Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. 

 

Parágrafo único: A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente 

interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 

da paralisação. 

 

(...) 

Art. 9º: Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, 

mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá 

em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja 

paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, 

máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada 

das atividades da empresa quando da cessação do movimento. 

 

Parágrafo único: Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar 

a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este 

artigo. 

 

(...) 

 

Art. 11: Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os 

trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a 

prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade. 
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Parágrafo único: São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas 

que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população. 

 

(...) 

 

Art. 13: Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades 

sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos 

empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da 

paralisação. 

 

Art. 14: Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas 

contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de 

acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 

 Caso a negociação coletiva seja frustrada, haverá também a possibilidade de 

ajuizar dissídio coletivo: 

 

Constituição da República 

 

Art. 114: (...) 

 

§2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 

arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de 

natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 

disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 

anteriormente. 
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DIREITOS E DEVERES DO EMPREGADOR 

 

Direitos 

➢ Ter garantidos os seus direitos fundamentais; 

➢ Contratar empregados substitutos no caso do desrespeito à norma do art. 9º da 

Lei de Greve, pelos trabalhadores;  

➢ Ser notificado com antecedência mínima de 48h da paralisação para as atividades 

em geral e 72h para as atividades essenciais; 

➢ Não ter a propriedade ameaçada ou danificada pelos grevistas; 

➢ Suspender o contrato de trabalho dos grevistas; 

➢ Ver cessada a greve após a realização de acordo ou convenção coletiva, ou decisão 

da Justiça do Trabalho.  

 

Deveres 

➢ Respeitar os direitos e garantias fundamentais dos grevistas; 

Deveres dos grevistas

Informar o 
empregador com 

antecedência

Em regra de 48h

Serviços e atividades 
essenciais

de 72h

Manutenção de

equipes em atividades

quando a paralisação 
puder causar prejuízo 

irreparável pela 
deterioração 

irreversível de bens

serviços essenciais à 
retomadas das 

atividades da empresa

Nos serviços e 
atividades essenciais

prestar os serviços 
indispensáveis ao 
atendimento das 

necessidades 
inadiáveis da 

comunidade para 
evitar perigo a

sobrevivência

saúde

segurança

Cessar a paralisação 
quando houver

Acordo Coletivo

Convenção Coletiva

Decisão da JT
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➢ Omitir-se de constranger os empregados ao comparecimento do trabalho; 

➢ Omitir-se de adotar meios capazes de frustrar a divulgação do movimento 

grevista; 

➢ Não encerrar os contratos de trabalho dos empregados grevistas, durante a greve; 

➢ Não contratar trabalhadores substitutos; exceto no caso de os grevistas não 

garantirem as exigências dos arts. 9º e 14 da Lei de greve; 

➢ Prestar os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade; 

➢ Não paralisar as atividades com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o 

atendimento de reivindicações dos empregados (lockout).  

 

Lei de Greve 

 

Art. 3º: (...) 

 

Parágrafo único: A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente 

interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 

da paralisação. 

 

(...) 

 

Art. 6º: (...) 

 

§1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores 

poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. 

 

§2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao 

comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do 

movimento.  

 

§3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir 

o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. 

 

Art. 7º: Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende 

o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser 

regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. 
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Parágrafo único: É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a 

greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das 

hipóteses previstas nos arts. 9º e 14. 

 

(...) 

 

Art. 9º: Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo 

com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade 

equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação 

resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e 

equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das 

atividades da empresa quando da cessação do movimento. 

 

Parágrafo único: Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar 

a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este 

artigo. 

 

(...) 

 

Art. 11: Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os 

trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a 

prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade. 

 

(...) 

 

Art. 13: Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou 

os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores 

e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.  

 

Art. 14: Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na 

presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 

convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 

 

(...) 
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Art. 17: Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do 

empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de 

reivindicações dos respectivos empregados (lockout). 

 

Parágrafo único: A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à 

percepção dos salários durante o período de paralisação. 

 

LIMITES 

 

Interesses a serem contemplados 

 

Temas contratuais/reivindicações 

trabalhistas.  

 

 

Lei de Greve 

 

Art. 8º: A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do 

Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou 

improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o 

competente acórdão. 

 

O TST não vem aceitando movimentos paredistas que tenham como objetivo 

a reivindicação de questões políticas (greve política). 

 

 De olho na jurisprudência do TST: 

Dissídio coletivo de greve. Petrobras. Greve de cunho eminentemente político. 

Abusividade. Descumprimento da liminar. Aplicação de multa. É possível reconhecer a 

abusividade da greve quando a motivação explicitamente revelada é de natureza 

política, e não trabalhista. No presente caso, os motivos elencados para o movimento 

paredista foram a “redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha”, a 
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“manutenção dos empregos e retomada da produção interna de combustível”, o “fim 

das importações da gasolina e outros derivados do petróleo” e a “demissão do Sr. 

Pedro Parente da Presidência da Empresa”, o que bem denota o caráter 

eminentemente político do movimento grevista. Ademais, havia acordo coletivo em 

vigor e não restou comprovado qualquer descumprimento dessa norma coletiva, que 

justificasse a deflagração da greve. (...). Sob esse entendimento, a SDC, por maioria, 

julgou procedente o dissídio coletivo de greve, para declarar a abusividade da greve e 

impor multa (...). Vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado, Luiz Philippe Vieira 

de Mello Filho e Kátia Magalhães Arruda. (TST-DCG-1000376-17.2018.5.00.0000, SDC, 

red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 14/12/2020. Informativo TST 

nº 230) 

 

Lealdade e Transparência das Negociações 

Coletivas 

 

Atenuam a amplitude do direito de greve 

(art. 9º da CR/88), tornando abusiva a 

deflagração durante o cumprimento de 

negociação coletiva. É a chamada cláusula 

de paz.  

 

Se, na vigência da negociação coletiva, no entanto, houver descumprimento 

de cláusulas acordadas ou mudança fática que modifique substancialmente a relação de 

trabalho, voltam os empregados a ter legitimidade para a deflagração de movimento 

grevista. É o que se extrai do parágrafo único do art. 14 da Lei de Greve: 

 

Art. 14: Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na 

presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, 

convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. 

 

Parágrafo único: Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui 

abuso do exercício do direito de greve a paralisação que: 

 

I- tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou 

condição; 
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II- seja motivada pela superveniência de fatos novos ou 

acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de 

trabalho. 

 

 

Cláusula Rebus Sic Stantibus 

 

Deve haver mudanças fáticas substanciais 

e inesperadas no curso do cumprimento 

da negociação coletiva, viabilizando a 

greve. 

 

Serviços ou Atividades Essenciais 

 

Necessário atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade. 

 

 

 De olho na jurisprudência do TST: 

Súmula 189: A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, 

da greve. 

OJ 38 da SDC: É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo 

essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades 

inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei 7.783/1989. 

 

Constituição da República 

 

Art. 9º: (...) 

 

§1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 

 O art. 10 da Lei de Greve determina quais são os serviços e atividades 

considerados essenciais: 
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Lei de Greve 

Art. 10: São considerados serviços ou atividades essenciais: 

 

I- tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 

elétrica, gás e combustíveis; 

II- assistência médica e hospitalar; 

III- distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV- funerários; 

V- transporte coletivo; 

VI- captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII- telecomunicações;  

VIII- guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 

nucleares; 

IX- processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X- controle de tráfego aéreo e navegação aérea; 

XI- compensação bancária. 

XII- atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 

social e a assistência social;      

XIII- atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 

impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com 

deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, 

em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência);  

XIV- outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade; 

XV- atividades portuárias. 
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Constituição da República 

 

Art. 114: (...) 

 

§3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 

competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 

 

Direitos e Garantias Fundamentais 

 

Nem grevistas, nem empregadores, 

podem agir de forma a desrespeitar os 

direitos e garantias fundamentais de 

outrem. 

 

Manutenção da atividade empresarial 

 

Nos casos em que a paralisação puder 

causar prejuízos irreparáveis ao 

empregador. 

 

GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Constituição da República 

 

Art. 37: (...) 

 

VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica; 

 

Lei de Greve 

 

Art. 16: Para os fins previstos no art. 37, inciso VII, da Constituição, lei complementar 

definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido. 

Por não ter sido editada a lei específica, o STF, no MI 708 entendeu pela aplicação 

da Lei de Greve aos servidores públicos, até que seja editada a lei pelo Poder Legislativo, 
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já que fora analisada a mora legislativa por diversas vezes, tendo sido oficiado tal Poder, 

sem que este tenha agido para regulamentar a questão.  

 

 De olho na jurisprudência do STF:  

3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional 19/1998 

quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária 

específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos 

civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para 

garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 

3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a 

concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster 

de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do 

legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade 

ou omissão do Legislativo. 

3.4 A mora legislativa em questão já foi, por diversas, declarada na ordem 

constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência 

de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, 

para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial.  

(...) 

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a 

pretensão tão-somente no sentido de que se aplique a Lei 7.783/1989 enquanto a 

omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores 

públicos civis (CF, art. 37, VII). [MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE 

de 31-10-2008.] 

 

a) Greve e estágio probatório:  

 

 De olho na jurisprudência do STF: 

O exercício de um direito constitucional é garantia fundamental a ser protegida por esta 

Corte, desde que não exercido de forma abusiva. (...) ao considerar o exercício do direito 

de greve como falta grave ou fato desabonador da conduta, em termos de avaliação de 

estágio probatório, que enseja imediata exoneração do servidor público não estável, o 

dispositivo impugnado viola o direito de greve conferido aos servidores públicos no art. 
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37, VII, CF/1988, na medida em que inclui, entre os fatores de avaliação do estágio 

probatório, de forma inconstitucional, o exercício não abusivo do direito de greve. [ADI 

3.235, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 4-2-2010, P, DJE de 12-3-2010. Vide 

RE 226.966, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 21-8-2009] 

 

b) Competência para julgamento da abusividade da greve de servidores públicos 

celetistas: 

 De olho na jurisprudência do STF:  

A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve 

de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e 

fundações públicas. [RE 846.854, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 1º-8-2017, 

P, DJE de 7-2-2018, Tema 544] 

 

c) Desconto dos dias parados: 

 

 De olho na jurisprudência do STF:  

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes 

do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do 

vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O 

desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por 

conduta ilícita do poder público. [RE 693.456, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-10-2016, P, DJE 

de 19-10-2017, Tema 531.] 

 

Greve no Serviço Militar 

 

Constituição da República 

 

Art. 42: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios.  

 

§1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do 

que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 
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142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 

§ 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores 

 

(...) 

Art. 142, §3º, IV: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.  

O STF vem estendendo essa determinação aos policiais civis e servidores que 

atuem diretamente na área de segurança pública. 

 

 De olho na jurisprudência do STF:  

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos 

policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de 

segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação 

instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do 

art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. [ARE 654.432, rel. p/ o 

ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS DE MÉDIA INTENSIDADE 
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DIREITO CIVIL 

Bens e suas classificações. Bem de família. 

 

BENS  

 

Bens Imóveis 

 

Art. 79: São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 

artificialmente.  

 

 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 11: Não persiste no novo sistema legislativo a categoria dos bens imóveis 

por acessão intelectual, não obstante a expressão "tudo quanto se lhe incorporar 

natural ou artificialmente", constante da parte final do art. 79 do Código Civil. 

 

Bens imóveis por determinação legal 

 

Art. 80: Consideram-se imóveis para os efeitos legais:  

 

I- os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II- o direito à sucessão aberta. 

 

 

 

Bens que conservam a qualidade de imóveis 

 

Art. 81: Não perdem o caráter de imóveis:  

 

Imóveis por 
determinação 

legal

Direitos reais 
sobre imóveis

e as ações que 
lhes asseguram

Direito à Sucessão 
Aberta
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I- as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, 

forem removidas para outro local; 

II- os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 

reempregarem.. 

 

 

Bens Móveis 

 

Art. 82: São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força 

alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.  

 

 

Bens móveis por determinação legal 

 

Art. 83: Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

 

I- as energias que tenham valor econômico; 

II- os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 

III- os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 

 

Continuam bens 
imóveis

as edificações que 
conservem a sua 

unidade

mesmo quando 
removidas para outro 

lugar

os materiais 
provisoriamente 
separados de um 

prédio

que serão nele 
reempregados

Bens Móveis

Suscetíveis de movimento 
próprio (semoventes)

Suscetíveis de remoção por 
força alheia

sem alteração da substância 

sem alteração da destinação 
econômico social
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Art. 84: Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem 

empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os 

provenientes da demolição de algum prédio. 

 

 
 

Bens Imóveis por Determinação Legal Bens Móveis por Determinação Legal 

 

Direitos reais sobre imóveis e as ações que 

os asseguram 

 

Direitos reais sobre móveis e as ações 

correspondentes 

Direito à sucessão aberta 

 

Direitos pessoais de caráter patrimonial e 

as respectivas ações 

 

- 

 

Energias com valor econômico 

 

 

A lei define que 
são móveis

As energias com 
valor econômico

Direitos reais 
sobre móveis

e as respectivas 
ações

Direitos pessoais 
com caráter 
patrimonial

e as respectivas 
ações

Bens móveis

conservam esta 
qualidade

se forem 
materiais de 
construção

e ainda não 
tenham sido 
empregados

readquirem esta 
qualidade

quando 
provenientes de 

demolição
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Bens Fungíveis e Consumíveis 

 

Art. 85: São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade.  

 

Art. 86: São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da 

própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.  

 

 
 

 

Bens Divisíveis 

 

Art. 87: Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, 

diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. 

 

Art. 88: Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da 

lei ou por vontade das partes. 

 

Bens fungíveis

Bens móveis que 
podem ser 

substituídos por 
outros

da mesma espécie

da mesma 
qualidade

da mesma 
quantidade

Bens consumíveis Bens móveis

destruídos 
imediatamente 

após o uso

destinados à 
alienação
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Bens Singulares e Coletivos 

 

Singulares 

Art. 89: São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, 

independentemente dos demais. 

 

Coletivos 

Universalidade de Fato  

Art. 90: Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, 

pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. 

 

Parágrafo único: Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de 

relações jurídicas próprias. 

 

Universalidade de Direito  

Art. 91: Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico.  

 

 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 288: A pertinência subjetiva não constitui requisito imprescindível para a 

configuração das universalidades de fato e de direito.  

 

Bens divisíveis 
podem ser 
fracionados

Sem 
alteração 

na 
substância

Sem 
diminuição 

considerável 
do valor

Sem 
prejuízo do 
uso a que 

se destinam
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Universalidade de Fato Universalidade de Direito 

 

Pluralidade de bens singulares com 

destinação unitária. 

 

 

Complexo de relações jurídicas dotadas 

de valor econômico.  

Exemplo: uma biblioteca Exemplo: massa falida, espólio, etc.  

 

Bens reciprocamente considerados 

 

Principal e Acessório 

Art. 92: Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, 

aquele cuja existência supõe a do principal.  

É o chamado princípio da gravitação jurídica, em que o acessório segue a sorte 

do principal. 

 

 

 

Pertenças  

Art. 93: São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, 

se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.  

principal

acessório

acessório

acessório

acessório
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 São exemplos de pertenças: as máquinas agrícolas, os equipamentos de 

segurança eletrônica, elevadores, escadas, etc.  

 

 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 535: Para a existência da pertença, o art. 93 do Código Civil não exige 

elemento subjetivo como requisito para o ato de destinação. 

 

Art. 94: Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as 

pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 

circunstâncias do caso.  

 

 
 

 

 Enquanto no silêncio das partes os acessórios seguirão o destino do principal, 

as pertenças, por seu tempo devem ser mencionadas, caso contrário, estarão fora da 

negociação. 

 

Frutos e Produtos 

 

Art. 95: Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem 

ser objeto de negócio jurídico.  

Regra
NJ em relação 

ao bem 
principal

não abrange as 
pertenças

Exceção
poderá abranger as 

pertenças quando resultar

da lei

da manifestação da 
vontade

das circunstâncias do caso
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Benfeitorias  

 

Art. 96: As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.  

 

a) Voluptuárias: 

 

§1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o 

uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.  

 

b) Úteis: 

 

§2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.  

 

c) Necessárias:  

d)  

§3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. 

 

 Se o bem se valorizar por fatores externos, por exemplo, uma obra pública 

que valorize a área do imóvel, tal fato não pode ser considerado como uma benfeitoria. 

 

Art. 97: Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos 

sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor.  

 

Bens Públicos  

Art. 98: São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 

direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem.  
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 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 287: O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil 

não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal 

o bem pertencente a pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação 

de serviços públicos.  

 

Art. 99: São bens públicos:  

 

I- os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;  

II- os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias;  

III- os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

 

Parágrafo único: Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 

direito privado.  

 

Art. 100: Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 

enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

 

Art. 101: Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências 

da lei. 

 

Art. 102: Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

 

Art. 103: O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for 

estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 

 

 

Bens de uso 
comum do povo

Bens de uso 
especial da 

Administração

Bens dominicais, 
que podem ser 

alienados.
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 De olho na jurisprudência do STF: 

Súmula 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens 

públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. 

 

Diz-se que os bens públicos são imprescritíveis, uma vez que não podem ser 

adquiridos por meio de usucapião.  

 

 Resumindo as classificações: 

  

Bens considerados em si mesmos 

 

Móveis e Imóveis 

 

 

Fungíveis e Infungíveis 

 

 

Consumíveis e Inconsumíveis 

 

 

Divisíveis e Indivisíveis 

 

 

Singulares e Coletivos 

 

Bens reciprocamente considerados 

 

Principais 

 

 

Acessórios (frutos, produtos, pertenças, 

benfeitorias) 

 

Quanto à titularidade  
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Públicos (uso comum do povo, uso 

especial e dominicais) 

 

Privados 

 

 

BEM DE FAMÍLIA 

 O bem de família é “o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, 

decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental, ou entidade de outra 

origem, protegido por previsão legal específica”. (Manual de Direito Civil. Flávio Tartuce. 

Pág. 352). 

 

Bem de Família Convencional 

 

Instituído voluntariamente por pessoa ou família, por meio de testamento ou escritura 

particular.  

 

Código Civil 

 

Art. 1.711: Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou 

testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que 

não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as 

regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. 

 

Parágrafo único: O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento 

ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges 

beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.  

 

Art. 1.712:  O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas 

pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá 

abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no 

sustento da família. 
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 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 628: Os patrimônios de afetação não se submetem aos efeitos de 

recuperação judicial da sociedade instituidora e prosseguirão sua atividade com 

autonomia e incomunicáveis em relação ao seu patrimônio geral, aos demais 

patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação até que 

extintos, nos termos da legislação respectiva, quando seu resultado patrimonial, 

positivo ou negativo, será incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora. 

 

Código de Processo Civil 

 

Art. 833: São impenhoráveis: 

 

I- os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 

execução.  

 

 De olho na jurisprudência do STJ: 

Súmula 364: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange 

também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. 
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Subjetivo

Cônjuges

Entidade familiar

Terceiro
depende do 

consentimento dos 
beneficiados

Objetivo

Parte do 
patrimônio

prédio residencial 
urbano ou rural

domicílio da 
família

pode abranger valores 
mobiliários

Desde que até 1/3 do 
patrimônio líquido

Formal

Testamento

Escritura Pública
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Art. 1.713: Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo antecedente, 

não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família, à época de sua 

instituição. 

 

§1º Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento 

de instituição do bem de família. 

 

§2º Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá 

constar dos respectivos livros de registro. 

 

§3º O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja 

confiada a instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da 

respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos 

administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. 

 

Art. 1.718: Qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a que se refere 

o §3º do art. 1.713, não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua 

transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, 

ao disposto sobre pedido de restituição. 

 

• Constituição do bem de família: 

 

Art. 1.714: O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-

se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis. 

 

• Impenhorabilidade:  

 

Art. 1.715: O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua 

instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de 

condomínio. 

 

Parágrafo único: No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo 

existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da dívida 

pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução, 

a critério do juiz. 

 

Art. 1.716: A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos 

cônjuges, ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. 
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 De olho na jurisprudência do STJ: 

Súmula 449: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis 

não constitui bem de família para efeito de penhora.  

Súmula 486: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que 

esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a 

subsistência ou a moradia da sua família. 

Súmula 549: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de 

locação. 

 

 De olho na jurisprudência do STF: 

Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos de locação 

comercial. Em outras palavras, não é possível a penhora de bem de família do fiador em 

contexto de locação comercial.  [STF. 1ª Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 

red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018 (Informativo 906)] 

 

 

 

 

 

 

Bem de família

Regra Impenhorável

Enquanto viver 
um dos cônjuges

Enquanto houver 
filhos com menos 

de 18 anos

Exceção
Dívidas 

relacionadas com 
o imóvel

Tributárias

Condominiais
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• Inalienabilidade: 

 

Art. 1.717: O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da família, não 

podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o 

consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério 

Público. 

 

 
 

Não prevalece a instituição do bem de família 

Dívidas anteriores à constituição do bem 

Dívidas posteriores relacionadas com o imóvel (tributárias e condominiais) 

 

• Extinção ou Sub-rogação:  

 

Art. 1.719: Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família 

nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, 

extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o 

instituidor e o Ministério Público. 

 

Art. 1.721: A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de 

família. 

Parágrafo único: Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o 

sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for o único bem do casal. 

 

Bem de família

Regra Inalienável

Exceção

Consentimento dos 
interessados e seus 

representantes

Audiência do MP
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Art. 1.722: Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de 

ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela. 

 

• Administração do bem:  

 

Art. 1.720: Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a 

administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em 

caso de divergência. 

 

Parágrafo único: Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao 

filho mais velho, se for maior, e, do contrário, a seu tutor 

 

Bem de Família Legal (involuntário) 

 

Lei 8.009 de 1990 

 

Art. 1º: O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e 

não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 

outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

 

Parágrafo único: A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a 

construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os 

equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde 

que quitados.  

 

 De olho na jurisprudência do 

Súmula 205: A Lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. 

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo 

conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que 

haja prova nos autos. Logo, mesmo que o devedor não tenha arguido a 
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impenhorabilidade no momento oportuno, é possível sua alegação desde que antes da 

arrematação do imóvel (STJ. 4ª Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

julgado em 7/8/2012). 

 

Art. 2º: Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e 

adornos suntuosos. 

 

Parágrafo único: No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens 

móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, 

observado o disposto neste artigo.  

 

Impenhoráveis 

 

Imóvel residencial 

 

 

Plantações 

 

 

Benfeitorias de qualquer natureza 

 

 

Equipamentos, inclusive profissionais 

 

 

Móveis quitados que guarnecem a casa - 

inclusive os do locatário 

 

Penhoráveis 

 

Veículos de Transporte 

 

 

Obras de arte 

 

 

Adornos suntuosos 
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 De olho na jurisprudência em teses do STJ: 

O fato do terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que 

sozinhas não obstam a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser 

perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída. (Edição 44) 

Afasta-se a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando 

caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à 

execução. (Edição 44) 

 

Art. 3º: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de 

execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:  

 

I- em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das 

respectivas contribuições previdenciárias;  (Revogado pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) 

II- pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção 

ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos 

em função do respectivo contrato; 

III- pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, 

do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, 

observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; 

IV-  para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições 

devidas em função do imóvel familiar; 

V- para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo 

casal ou pela entidade familiar; 

VI- por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença 

penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens;  

VII- por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm#art46
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 De olho na jurisprudência em teses do STJ: 

A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, III da Lei 8.009/90 não pode 

ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato 

ilícito. (Edição 44) 

É possível a penhora do bem de família de fiador de contrato de locação, mesmo 

quando pactuado antes da vigência da Lei n. 8.245/91, que acrescentou o inciso VII ao 

art. 3º da Lei n. 8.009/90 (Edição 44) 

Vale a pena ler todas as teses desta edição sobre Bem de Família: 

https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3

%AAncia%20em%20teses%2044%20-%20Bem%20de%20Fam%C3%ADlia.pdf  

 

 De olho na jurisprudência do STF: 

A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, 

objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da 

Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da 

República. [STF. RE 407.688, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 08/2/1006). 

 

Art. 4º: Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, 

adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-

se ou não da moradia antiga.  

 

§1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a 

impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a 

mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese. 

 

§2º 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade 

restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 

5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.  

https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2044%20-%20Bem%20de%20Fam%C3%ADlia.pdf
https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2044%20-%20Bem%20de%20Fam%C3%ADlia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxvi
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Art. 5º: Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se 

residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia 

permanente.  

 

Parágrafo único: Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários 

imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, 

salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma 

do art. 70 do Código Civil.  

 

 
TENSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considera-se 
residência

o único imóvel 
da família

utilizado para 
moradia 

permanente

Se a familia tiver 
mais de um 

imóvel utilizado 
como residência

será considerado 
o de menor 

valor

salvo quando outro tiver 
sido transformado por 
ato voluntário (art. 70 

do CC)
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TEMAS DE MÉDIA INTENSIDADE 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Bens públicos: classificação e características. Afetação e desafetação. Uso de bens públicos 

por particulares. 

Como vimos anteriormente, o Código Civil determina (art. 98) que são bens 

públicos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público; e que podem ser 

de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais (art. 99), sendo todos eles 

impenhoráveis e imprescritíveis e apenas os dominicais é que podem ser alienados.  

Também mencionamos o Enunciado 287 das Jornadas de Direito Civil que indica 

que também são considerados como bens públicos aquele que, embora de propriedade 

particular, estejam afetados à prestação de serviços públicos. 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Bens Públicos

Quanto à 
titularidade

Federais

Estaduais

Distritais

Territoriais

Municipais

Quanto à 
disponibilidade

Indisponíveis por 
natureza

Patrimoniais 
Indisponíveis

Patrimoniais 
disponíveis

Quanto à 
destinação

Uso comum do 
povo

Uso especial

Dominicais
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Quanto à disponibilidade 

 

Bens indisponíveis por natureza: não 

podem ser alienados ou onerados. São os 

bens de uso comum do povo, como 

parques, rios, praias, etc.  

 

 

Bens patrimoniais indisponíveis:  enquanto 

servirem aos fins estatais, como os de uso 

especial e os de uso comum do povo que 

forem suscetíveis de avaliação 

patrimonial. 

 

 

Bens patrimoniais disponíveis: bens que 

podem ser alienados, nas condições 

estabelecidas por lei. Trata-se dos bens 

dominicais. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Imprescritibilidade 

 

Não são passíveis de 

usucapião 

Art. 102 do CC 

 

 

Constituição da República 

 

Art. 183: (...) 

 

§3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 

 

Art. 191: (...) 
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Parágrafo único: Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  

 

 De olho na jurisprudência do STF: 

Súmula 340: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens 

públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.  

 

Impenhorabilidade 

 

Não estão sujeitos, em 

regra, à constrição judicial, nem podem 

ser objeto de garantia. 

 

 

Há casos, no entanto, que será relativizada essa característica, como o previsto 

no art. 100, §6º da CR/88: 

 

Art. 100: Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 

Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, 

proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. 

 

§6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente 

ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 

exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e 

exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não 

alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da 

quantia respectiva. 
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Inalienabilidade 

 

Não podem ser vendidos ou doados, salvo 

de transformados em bens dominicais, 

após desafetação.  

 

 

  
➢ Absolutamente inalienáveis somente os bens que, pela sua natureza, não têm 

valor patrimonial: rios, mares, praias. 

➢ Relativamente inalienáveis: os bens de uso comum do povo e os de uso especial 

podem ser alienados após o processo de desafetação, sendo transformados em 

bens dominicais. 

Os requisitos para alienação de bens públicos estão dispostos na Nova Lei de 

Licitações (Lei 14.133/2021): 

 

Lei 14.133 de 2021 

 

Art. 76: A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 

seguintes normas: 

 

I- tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às 

fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na 

modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) dação em pagamento; 

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 

Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o 

disposto nas alíneas "f", "g" e "h" deste inciso; 

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às 

finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada 

não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela 

União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre 

que for o caso; 

d) investidura; 



 

 55 

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 

esfera de governo;  

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais 

construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de 

habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos 

por órgão ou entidade da Administração Pública; 

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de 

uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de 

âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros 

quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de 

interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração 

Pública; 

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de 

terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra) onde incidam ocupações até o limite de que 

trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para 

fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; 

i) legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de 

dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da 

Administração Pública competentes; 

j) legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017; 

 

II- tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, 

dispensada a realização de licitação nos casos de: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, 

após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em 

relação à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a 

legislação específica; 

d) venda de títulos, observada a legislação pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da 

Administração Pública, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem 

deles dispõe para outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 
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 A alienação de bens imóveis precisa de autorização legislativa, enquanto a de 

móveis não possui o mesmo requisito.  

 

➢ No entanto, o §1º do art. 76 excepciona da necessidade de autorização quando a 

alienação derivar de aquisição de bens decorrente de procedimentos judiciais ou de 

dação em pagamento: 

 

§1º A alienação de bens imóveis da Administração Pública cuja aquisição tenha sido 

derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento dispensará 

autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. 

 

 

Não onerosidade 

 

Impossibilidade de recair ônus real 

(penhor, hipoteca, anticrese) sobre os 

bens públicos. 

 

 

 Portanto, os bens públicos, em regra são: 

 

 

 

AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO 

 

Afetação 

 

Conceder ao bem uma destinação pública  

 

Impenhoráveis Imprescritíveis

Inalienáveis Não onerosos
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Pode ocorrer por destinação natural ou normativa. 

 

Desafetação 

 

Retirada da destinação ou finalidade 

pública do bem.  

 

 

A desafetação se dá por lei, ato ou fato administrativo: 

 

 
 

 

 

TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

Afetação de Bem 
de Uso Comum

Destino natural do 
bem

bens de uso 
comum que advém 

da natureza

Por lei ou ato 
administrativo

Desafetação

Lei

Ato administrativo

Fato Administrativo
causas naturais que 

destruam o patrimônio, 
por exemplo
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Constituição. Conceito, objeto, elementos e classificação. Supremacia da Constituição. 

Poder Constituinte. Emenda, reforma e revisão constitucionais. Disposições gerais e 

transitórias. 

Este ponto do edital só foi cobrado em uma questão entre as seguintes provas: 

TRT 15ª Região (2015); TRT 1ª Região, TRT 2ª Região, TRT 4ª Região (2016) e Concurso 

Unificado (2017).   

 

CONSTITUIÇÃO 

CONCEITO 

a) Sentido Sociológico (Ferdinand Lassalle) 

A Constituição é a somatória dos fatores reais de poder que regem a sociedade.  

No conflito entre a Constituição escrita e a realidade, esta última prevalece. Pois se o texto 

não traduzir os fatores reais de poder, não passará de “mera folha de papel”.  

 

b) Sentido Político (Carl Schmitt) 

A Constituição é formada por toda norma que exprime uma decisão política fundamental. 

Esta norma pode estar ou não no texto constitucional. 

Por isso, ainda que no texto constitucional, se não se tratar de uma decisão política 

fundamental, trata-se de mera lei constitucional.  

 

c) Sentido Jurídico (Hans Kelsen) 

• Sentido lógico-jurídico: a Constituição é uma norma fundamental hipotética que 

serve de fundamento de validade para o texto positivado. 

• Sentido jurídico-positivo: Texto positivado que detém força normativa, capaz 

determinar os atos sociais.  

LaSSale Sentido Sociológico

SchmitT Sentido PolíTico
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Enquanto para Lassale a Constituição deveria espelhar os fatores sociais, para 

Kelsen a sociedade é que precisa se basear na Constituição, pois do contrário esta seria 

letra morta.  

Sentido Idealizador Significado de Constituição 

 

Sociológico 

 

Lassale Somatória dos fatores reais de poder 

 

Político 

 

Schmitt Decisão política fundamental 

Jurídico Kelsen 

Duas acepções: 

Lógico-jurídico: norma fundamental 

hipotética; 

Jurídico-positivo: norma positiva suprema. 

Há ainda outros conceitos, tais como: 

- Sentido pós-positivista: A Constituição é a lei suprema do Estado, mas não pode ser 

apenas “norma pura” como proposto por Kelsen, devendo apresentar correspondência 

com a realidade, equilibrar direito e justiça, ética e moral. 

 

- Sentido material: Constituição é a norma que define e trata das regras estruturais da 

sociedade, de seus alicerces fundamentais (formas de Estado, governo, seus órgãos, 

direitos fundamentais etc.). 

 

- Sentido formal: Constituição é o documento escrito e solene que positiva as normas 

jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte 

específico, independentemente do seu conteúdo. 

 

- Sentido culturalista: Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela 

sociedade e que nela pode influir. Relaciona-se com o conceito de constituição total, que 

apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos 

e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. 

 

 Constituição simbólica: tese criada por Marcelo Neves, “Trata-se de 
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Constituição que não corresponde minimamente à realidade, não logrando subordinar as 

relações políticas e sociais subjacentes. Ela não é tomada como norma jurídica verdadeira, 

não gerando, na sociedade, expectativas de que seja cumprida. (Direito Constitucional: 

Teoria, História e Métodos de Trabalho. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. 

Pág. 65). 

 

CLASSIFICAÇÃO 

a) Quanto à Origem:  

OUTORGADA 
PROMULGADA 

(DEMOCRÁTICA) 
CESARISTA 

PACTUADA 

(DUALISTA) 

 

Constituição 

imposta de 

maneira unilateral 

pelo agente 

revolucionário, 

que não recebeu 

do povo a 

legitimidade para 

atuar. 

 

Constituição fruto 

do trabalho de 

uma Assembleia 

Nacional 

Constituinte, eleita 

diretamente pelo 

povo, para em 

nome dele atuar. 

 

Participação popular 

não é democrática, 

pois visa apenas 

ratificar a vontade 

do detentor do 

poder, por meio de 

um 

referendo/plebiscito 

sobre um projeto 

elaborado pelo 

Imperador/Ditador.  

 

Surge por meio de 

um pacto, quando o 

poder constituinte 

originário se 

concentra nas mãos 

de mais de um 

titular. Exemplo: 

Carta Magna de 

1215 (pacto entre os 

barões ingleses e o 

Rei João Sem Terra). 

 

 

 Dica para decorar as Constituições brasileiras outorgadas e promulgadas: 

 

1º – decorar as constituições brasileiras que já existiram, oito no total: 1824, 1891, 1934, 

1937, 1946, 1967, 1969 e 1988; 

2º – saber que 4 delas foram outorgadas e 4 promulgadas; 

3º- outorgadas: a primeira, em ordem numérica crescente, termina com número par e as 

demais com números ímpares: 1824, 1937, 1967 e 1969; 

4º – promulgadas: ao contrário, a primeira termina com número ímpar e as demais com 

números pares: 1891, 1934, 1946 e 1988. 

 

 

b) Quanto à Forma: 
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ESCRITA (INSTRUMENTAL) 

 

COSTUMEIRA  

(NÃO ESCRITA/CONSUETUDINÁRIA) 

 

Constituição organizada em um 

documento solene de organização do 

Estado.  

 

Formada por textos esparsos, 

reconhecidos pela sociedade como 

fundamentais, e baseada nos usos, 

costumes, jurisprudência, convenções.  

 

Exemplo: Constituição brasileira de 1988 Exemplo: Constituição da Inglaterra. 

 

c) Quanto à Extensão: 

SINTÉTICA ANALÍTICA 

 

Enxuta, veiculadora apenas dos princípios 

fundamentais e estruturais do Estado. 

Mais duradoura, na medida em que os 

seus princípios estruturais são 

interpretados e adequados aos novos 

anseios pela atividade da Suprema Corte. 

 

 

 

Aborda todos os assuntos que os 

representantes do povo entenderem 

fundamentais. 

Exemplo: Constituição brasileira de 1891 Exemplo: Constituição da República de 

1988 

Também chamada de concisa, breve, 

sumária, sucinta, básica. 

Também chamada de ampla, extensa, 

larga, prolixa, desenvolvida, volumosa, 

inchada. 

 

d) Quanto ao Conteúdo:  

MATERIAL FORMAL 

 

Normas fundamentais e estruturais do 

Estado, a organização de seus órgãos, os 

direitos e garantias fundamentais. 

 

 

Elege como critério o processo de sua 

formação, e não o conteúdo de suas 

normas. Assim, qualquer regra nela 

contida terá o caráter de constitucional. 
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Exemplo: Constituição do Império (1824) Exemplo: Constituição da República de 

1988 

 

e) Quanto ao Modo de Elaboração: 

DOGMÁTICA (SISTEMÁTICA) HISTÓRICA 

Sempre escrita, consubstancia os dogmas 

estruturais e fundamentais do Estado, 

sendo elaborada de uma só vez por uma 

Assembleia Constituinte. 

Constitui-se, por meio de um lento e 

contínuo processo de formação, ao longo 

do tempo, reunindo a história e as 

tradições de um povo. Aproxima-se da 

Constituição costumeira. 

Exemplo: Constituição da República de 

1988 
Exemplo: Constituição da Inglaterra 

 

f) Quanto à Alterabilidade: 

SUPERRÍGIDA RÍGIDA 
SEMIRRÍGIDA 

(SEMIFLEXÍVEL) 
FLEXÍVEL 

Possui matérias 

imutáveis (cláusulas 

pétreas) e outras de 

processo dificultoso 

de alteração, como é 

o caso da atual 

Constituição 

brasileira. 

Exige processo 

legislativo 

dificultoso para a 

alteração de suas 

normas. 

 

Algumas matérias 

necessitam de 

processo 

dificultoso e outras 

podem ser 

alteradas por leis 

ordinárias. 

Pode ser alterada 

por simples 

processo 

legislativo 

ordinário. 

 

g) Quanto à Sistemática: 

REDUZIDA (UNITÁRIA/CODIFICADA) VARIADA (INORGÂNICA/LEGAL) 
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Se materializa em um só código básico e 

sistemático, como a brasileira até o 

advento da EC 45/04 (a partir de então 

surgiu a possibilidade de existência de 

normas formalmente constitucionais fora 

do código básico – vide art. 5º, § 3º, da 

CR/88). 

 

Se distribui em vários textos e 

documentos esparsos, sendo formada de 

várias leis constitucionais. 

 

 

h) Quanto à Dogmática: 

ORTODOXA ECLÉTICA 

Formada por uma só ideologia, como a 

soviética de 1977. 

Formada por ideologias conciliatórias, 

como a brasileira de 1988. 

 

i) Quanto à Correspondência com a realidade: 

NORMATIVA NOMINALISTA SEMÂNTICA 

A limitação ao poder se 

implementa na prática, 

havendo correspondência 

com a realidade. 

 

Contém disposições de 

limitação e controle de 

dominação política, mas com 

insuficiente concretização, 

não se conseguindo uma 

verdadeira normatização do 

processo real de poder. 

 

 

 

Busca conferir 

legitimidade 

meramente formal aos 

detentores do poder, 

em seu próprio 

benefício. 

 

j) Quanto ao Sistema: 

PRINCIPIOLÓGICA PRECEITUAL 

Há predominância dos princípios, 

identificados como normas 

constitucionais providas de alto grau de 

abstração, consagradores de valores. 

Há prevalência de regras, individualizadas 

como normas constitucionais revestidas 

de pouco grau de abstração. 
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k) Quanto à Função: 

PROVISÓRIA (REVOLUCIONÁRIA) DEFINITIVA 

 

Pré-Constituição, ou seja, conjunto de 

normas com a finalidade de definição do 

regime de elaboração e aprovação da 

Constituição formal. 

 

Produto final do processo constituinte 

 

l) Quanto à origem de sua decretação: 

HETERÔNOMA AUTÔNOMA 

 

Decretada de fora do Estado por outro 

Estado ou por organizações 

internacionais. 

 

Elaborada e decretada dentro do próprio 

Estado. 

Classificação da Constituição Federal de 1988: 

 

Quanto à origem Promulgada 

Quanto à forma Escrita/Instrumental 

Quanto à extensão Analítica/Prolixa 

Quanto ao conteúdo Formal 

Quanto ao modo de elaboração Dogmática/Sistemática 

Quanto à alterabilidade Rígida 

Quanto à sistemática Reduzida/Unitária 

Quanto à dogmática Eclética 

Quanto à correspondência com a 

realidade 

“Pretende ser” Normativa, mas ainda não o é 

Quanto ao sistema Principiológica 

Quanto à função Definitiva 

Quanto à origem Autônoma/Autoconstituição/Homoconstituição 
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ELEMENTOS 

Elementos da Constituição 

 

Orgânicos 

 

Limitativos 

 

Socioideológicos 

De 

Estabilização 

Constitucional 

 

Formais de 

aplicabilidade 

Normas que 

regulam a 

estrutura do 

Estado e do 

Poder. 

Normas que 

compõem o 

elenco dos 

direitos e 

garantias 

fundamentais, 

limitando a 

atuação dos 

poderes 

estatais. 

Revelam o 

compromisso da 

Constituição 

entre o Estado 

individualista e 

o Estado social, 

intervencionista. 

Normas 

destinadas a 

assegurar a 

solução de 

conflitos 

constitucionais, 

a defesa da 

Constituição, 

do Estado e das 

instituições 

democráticas. 

Normas que 

estabelecem 

regras de 

aplicação das 

Constituições. 

 

OBJETO 

Limitação Jurídica e Controle do Poder 

Instrumento de limitação e controle do 

poder político, por meio da separação dos 

Poderes constituídos (art. 2º, CR/88) e da 

garantia de direitos fundamentais. 

Ordem e ordenação 

Configura jurídico-politicamente o Estado 

(complexo institucional) e o modo de sua 

atuação pelo direito, além de operar 

como fundamento de validade e eficácia 

das demais normas que integram o 

ordenamento jurídico. 

Organização e Estruturação do Poder 

Cria órgãos constitucionais, fixa suas 

respectivas competências e estabelece os 

princípios estruturantes da organização 

do poder político. 

Legitimidade e legitimação da ordem 

jurídico-constitucional 

Fundamento de validade e eficácia do 

restante da ordem jurídica, e como 

fundamento e parâmetro de sua 

legitimidade. 
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Estabilidade 

Embora possa ser superada e substituída 

por uma nova ordem constitucional, 

cumpre uma função de estabilidade, pois, 

em termos ideais, se cuida de uma ordem 

fundamental de caráter duradouro. 

Garantia e afirmação da identidade 

política 

Por meio da Constituição, as sociedades 

politicamente organizadas alcançam 

determinada identidade, que as distingue 

entre si. 

 

Reconhecimento e garantia (proteção) da 

liberdade e dos direitos fundamentais 

 

Trata-se da função mais importante das 

constituições modernas. 

 

Imposição de programas, fins e tarefas 

estatais 

 

Função impositiva ou dirigente, se dá por 

meio da instituição de normas 

programáticas. 

 

SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

“Os ordenamentos jurídicos são sistemas hierarquizados, em cujo ápice as constituições 

estão situadas. As leis só são válidas se estão de acordo com a Constituição quanto ao seu 

teor e se tiverem sido editadas em conformidade com os procedimentos prescritos 

constitucionalmente”. (Daniel Sarmento. Direito Constitucional: teoria, história e 

métodos de trabalho. Ebook, posição 198) 

 

 

 

 

Constituição

Leis

Regulamentos



 

 67 

PODER CONSTITUINTE 

 

Cria a Constituição, (re)funda o Estado e a ordem jurídica. Também será responsável pela 

reforma da Constituição, quando se tratar do Poder Constituinte derivado.  

Poder Constituinte 

Originário 

Poder “Constituinte” 

Derivado-Reformador 

Poder “Constituinte” 

Derivado-Decorrente 

Cria a Constituição. 
Altera a Constituição 

(Emendas Constitucionais) 

Cria as Constituições 

estaduais. 

Poder de fato, 

suprapositivo. 

Poder Jurídico, derivado, 

condicionado e limitado. 

Poder Jurídico (já que 

embora crie a Constituição 

Estadual, decorre da 

Constituição da República), 

secundário, limitado e 

condicionado.  

 

Em tese, o único poder realmente constituinte é o originário, pois é 

responsável pela ruptura de uma ordem constitucional, criando uma nova Constituição.  

 De olho na jurisprudência do STF: 

A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente 

chamado de ‘originário’) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de 

ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou 

suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e 

eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a 

necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. 

Poder Constituinte

Origem histórica

Constitucionalismo francês e 
norte-americano 

(Constitucionalismo clássico 
do século XVIII)

Marco teórico

Panfleto “O que é o Terceiro 
Estado?”, de 1788, elaborado 

por Emmanuel Sieyès
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[STF, ADI 2.356 MC e ADI 2.362 MC, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 25-11-2010, P, DJE 

de 19-5-2011.] = ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, j. 15-12-1993, P, DJ de 18-3-1994. 

 

Titularidade do Poder Constituinte Originário 

Compreensão Clássica (Sieyès) Compreensão Moderna (Rousseau) 

Nação Povo 

Teoria da Soberania Nacional Teoria da Soberania Popular 

Exemplo: Constituição Imperial de 1824 
Exemplo: Constituição da República de 

1988 

 

Exercício do Poder Constituinte Originário 

 

Limites ao Poder Constituinte Reformador 

Temporal 

Na atual Constituição, somente foi 

estabelecido limite temporal no tocante à 

Revisão, vide art. 3º do ADCT. Portanto, 

não há limite temporal à elaboração de 

Emendas Constitucionais. 

Circunstancial 

Impedem a alteração da CRFB/88 em 

momentos de extrema gravidade, nos 

quais a manifestação do poder 

reformador possa estar viciada – vide art. 

Exercício

Democrático 
Direto

Plebiscito

Referendo

Democrático 
Indireto

Assembleia 
Nacional 

Constituinte

Autocrático

Poder 
Constituinte 

Usurpado
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60, §1º, da CRFB/88 (intervenção federal, 

estado de defesa e estado de sítio) 

Formal 

Subjetivo: determina os legitimados para a 

propositura de mudança à Constituição 

(art. 60, I, II e II da CR/88). 

Objetivo: determina o quórum e demais 

aspectos para aprovação de emendas à 

Constituição (art. 60, §§2º e 3º da CR/88). 

 

Material 

 

Cláusulas Pétreas (art. 60, §4º da CR/88) 

 

 

Constituição da República (1988) 

 

Art. 60: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

 

I- de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal; 

II- do Presidente da República; 

III- de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 

§1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sítio. 

 

§2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

 

§3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
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§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

 

I- a forma federativa de Estado; 

II- o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III- a separação dos Poderes; 

 

IV- os direitos e garantias individuais. 

 

Mnemônico 

 

Cláusulas pétreas: 

 

- FOI VOCÊ QUE SEPAROU OS DIREITOS? 

Foi = Forma Federativa de Estado 

Você = Voto direito, secreto, universal e periódico (aqui também existe o mnemônico 

Voto SeDiUP) 

Separou = Separação dos Poderes 

Direitos = Direitos e garantias individuais 

 

A obrigatoriedade do voto não constitui cláusula pétrea expressa! 

 

Limites ao Poder Constituinte Decorrente 

a) Princípios constitucionais sensíveis: art. 34, VII da CR/88: 

Art. 34: A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

 

VII- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

b) direitos da pessoa humana; 

c) autonomia municipal; 

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; 
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e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 

estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde. 

 

Mnemônico: 

Princípios Sensíveis: 

 

- FARDASP 

F= Forma republicana; 

A= Autonomia municipal; 

R= Regime democrático; 

D= Direitos da pessoa humana; 

A= Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; 

S= Sistema representativo; 

P= Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 

 

b) Princípios constitucionais extensíveis: normas organizatórias para a União que se 

estendem aos Estados por previsão constitucional (arts. 28 e 75) ou implícita (arts. 

58, § 3º, 59 e seguintes); 

c) Princípios constitucionais estabelecidos: restringem a capacidade organizatória 

dos Estados por meio de limitações constitucionais expressas (art. 37) ou 

implícitas (art. 21). 

 Este poder é dirigido aos Estados e ao Distrito Federal! 

Territórios Federais e Municípios não são detentores do Poder Constituído Derivado 

Decorrente! Isso porque não houve previsão literal na CRFB/88, bem como porque as leis 

orgânicas são subordinadas às Constituições Estaduais e à Federal, de modo que não 

poderíamos ter um Poder Constituinte decorrente de um Poder Constituinte que já é 

decorrente. 

Quanto ao Distrito Federal, embora já tenha havido alguma celeuma doutrinária, o STF 

decidiu na Reclamação 3.436 que incide o Poder Derivado Decorrente, uma vez que sua 
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Lei Orgânica, no tocante a parte das matérias (de cunho estatal), ostenta status de 

Constituição Estadual, se submetendo à Constituição Federal. 

Aprofundando: 

https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-

decorrente-atua-somente-na 

Revisão Constitucional: 

No Brasil, a Revisão foi prevista no art. 3º do ADCT da CR/88, com limite temporal, 

devendo ser realizada uma única vez após 5 anos da promulgação da Constituição. 

 

ADCT 

 

Art. 3º: A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contatos da promulgação 

da constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 

sessão unicameral.  

 

Mutação Constitucional (Poder Constituinte Difuso) 

Trata-se de um processo informal de mudança da Constituição, por meio da 

alteração do sentido interpretativo, sem mudança do texto. 

 

Revisão 
Constitucional

Após cinco anos, da 
promulgação da 

CRFB/88

Voto da maioria 
absoluta, do 

Congresso Nacional
Sessão Unicameral

https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-decorrente-atua-somente-na
https://blog.editorajuspodivm.com.br/post/95845592604/pergunta-o-poder-decorrente-atua-somente-na
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 Pode ocorrer por via de interpretação jurisprudencial, mas também por 

atuação do legislador ou por costumes. 

 

Por via de interpretação 

Ocorre quando, por exemplo, o STF 

determina uma nova atribuição de sentido 

ao texto posto. 

Pela atuação do legislador 

Quando por ato normativo primário se 

busca a modificação da interpretação de 

uma norma constitucional. Havendo mais 

de uma leitura possível, o legislador 

define aquela que condiz com sua escolha 

política. 

Por costume 

Altera uma prática aceita 

costumeiramente. 

Exemplo: recente expansão dos poderes 

das CPIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características

Poder de fato

Decorre de 
fatores

Sociais

Políticos

Econômicos
Titularidade 

difusa
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TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

Organização de trabalhadores nos locais de trabalho. Convenção 135 da OIT. 

Representação dos trabalhadores na empresa. 

Este tópico não apareceu nos editais anteriores da Magistratura, mas por haver 

introdução normativa com a Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista) à CLT, poderá ser 

cobrado nas próximas provas. 

 

ORGANIZAÇÃO DE TRABALHADORES NOS LOCAIS DE TRABALHO 

 

Constituição da República 

 

Art. 11: Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 

representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores. 

 

Consolidação das Leis do Trabalho 

 

Art. 510-A: Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 

de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

 

§1º A comissão será composta: 

I- nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três 

membros; 

II- nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco 

membros; 

III- nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros. 

 

§2º No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da Federação e no 

Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos 

empregados por Estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no § 1o 

deste artigo. 
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Enquanto a Constituição determina a eleição de “um representante” o texto 

celetista dispõe sobre a eleição de “uma comissão”.  

Quantidade de empregados na empresa Número de membros da comissão 

+200 até 3.000 3 

+3.000 até 5.000 5 

+5.000 7 

 

 Poderá haver tantas comissões quantos forem os Estados nos quais haja 

filiais da empresa. 

Se houver trabalhadores terceirizados, “os parâmetros do art. 510-A devem 

observar o conjunto de trabalhadores da empresa e do estabelecimento, sob pena de 

restar configurada manifesta discriminação dos trabalhadores terceirizados, em 

desarmonia ao disposto no art. 3º, caput e incisos I, II, III e IV, da Constituição da 

República”. (A Reforma Trabalhista no Brasil. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado. Pág. 229). 

 

Atribuições da Comissão de Representantes 

 

Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes 

atribuições: 

 

I- representar os empregados perante a administração da empresa; 

II- aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base 

nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo; 

III- promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim 

de prevenir conflitos; 

IV- buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de 

forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e 

contratuais; 
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V- assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo 

qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, 

opinião política ou atuação sindical; 

VI- encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 

representação; 

VII- acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 

convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. 

 

§1º As decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre 

colegiadas, observada a maioria simples. 

 

§2º A comissão organizará sua atuação de forma independente. 

A comissão de representantes não é legitimada para pactuar acordos 

coletivos, mas tão somente fiscalizar o cumprimento dos acordos e convenções coletivos 

pactuados.  
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Representação dos 
empregados perante à 

Empresa

Aprimoramento da relação 
da empresa com os 

empregados

Promoção de diálogo e 
entendimento

Solução de conflitos 
decorentes da relação de 

trabalho

Busca de tratamento justo e 
imparcial aos empregados

impedindo qualquer forma 
de discriminação

Encaminhamento de 
reivindicações específicas 

dos empregados

Acompanhamento do 
cumprimento de leis e 
negociações coletivas
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Basicamente, a função dos representantes é fazer a intermediação entre 

empregados e empregadores, buscando a melhoria do meio ambiente de trabalho.  

Eleição dos Representantes 

Art. 510-C: A eleição será convocada, com antecedência mínima de trinta dias, contados 

do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, 

com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. 

 

§1o Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, não candidatos, 

para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência 

da empresa e do sindicato da categoria. 

 

 

 

§2o Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato 

de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período 

de aviso prévio, ainda que indenizado. 

 

 

 

§3o Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os 

candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. 

Comissão Eleitoral 5 empregados
Não podem ser 

candidatos

Não podem ser 
candidatos

Empregados com 
contrato por prazo 

determinado

Empregados com 
contrato suspenso

Empregados em 
período de aviso 

prévio
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§4o A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do 

mandato anterior. 

§5o Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos 

empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no art. 

510-A desta Consolidação. 

 

§6o Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada nova eleição 

no prazo de um ano. 

 

 

Mandato e Garantia de Emprego 

Art. 510-D: O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados 

será de um ano.  

 

§1º O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na 

comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes. 

 

§2º O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não 

implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado 

permanecer no exercício de suas funções. 

 

§3º Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da 

comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, 

entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico 

ou financeiro. 

 

§4º Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em duas vias, 

as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de cinco 

anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério 

Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho.  

 

Não havendo 
candidatos

Será convocada 
nova eleição

No prazo de 1 
ano
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 A Constituição, ao prever a garantia provisória no emprego para o 

representante sindical (art. 8º, VIII), determinou que a dispensa só poderia ocorrer em 

caso de falta grave do empregado. Sendo assim, a proteção conferida a estes é mais 

robusta que aquela prevista para os representantes na empresa, que também poderão 

ser dispensados por motivos técnicos, econômicos e disciplinares. 

 

CONVENÇÃO 135 DA OIT 

Proteção de Representantes de Trabalhadores 

Promulgada pelo Dec. n. 131 de 1991 

 

Art. 1º: Os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com 

uma proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, 

inclusive o licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas atividades 

como representantes dos trabalhadores sua filiação sindical, ou participação em 

atividades sindicais, conquanto ajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou 

outros arranjos convencionais vigorando.  

 

Art. 2º: 

 

Membros eleitos

Mandato de 1 ano

Não podem ser 
candidatos novamente 

nos dois períodos 
subsequentes

Possuem garantia 
provisória de emprego

Do registro da 
candidatura até 1 
ano após o fim do 

mandato

So podem ser 
dispensados por 

motivo

Disciplinar

Técnico

Econômico

Financeiro
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1. Facilidades devem ser concedidas, na empresa, aos representantes dos 

trabalhadores, de modo a possibilitar-lhes o cumprimento rápido e eficiente de 

suas funções. 

2. Em relação a esse ponto, devem ser levadas em consideração as características 

do sistema de relações profissionais que prevalecem no país bem como das 

necessidades, importância e possibilidades da empresa interessada. 

3. A concessão dessas facilidades não deve entravar o funcionamento eficiente da 

empresa interessada. 

 

Art. 3º: Para os fins da presente Convenção, os termos ‘representantes dos 

trabalhadores’ designam pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou a prática 

nacionais, quer sejam: 

 

a) representantes sindicais, a saber, representantes nomeados ou eleitos por 

sindicatos ou pelos membros de sindicatos; 

b) ou representantes eleitos, a saber, representantes livremente eleitos pelos 

trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação nacional ou 

de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que 

sejam reconhecidas, nos países interessados, como dependendo das 

prerrogativas exclusivas dos sindicatos. 

 

Art. 4º: A legislação nacional, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou as 

decisões judiciárias poderão determinar o tipo ou os tipos de representantes dos 

trabalhadores que devam ter direito à proteção ou às facilidades visadas pela presente 

Convenção. 

 

Art. 5º: Quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representantes sindicais e 

representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas, cada vez que for 

necessário, para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser 

utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de seus 

representantes e para incentivar a cooperação, relativa a todas as questões 

pertinentes, entre os representantes eleitos, por uma Parte, e os sindicatos 

interessados e seus representantes, por outra Parte. 

 

Art. 6º: A aplicação das disposições da Convenção poderá ser assegurada mediante a 

legislação nacional, convenções coletivas e todo outro modo que seria conforme a 

prática nacional. 

Fonte: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235867/lang--pt/index.htm  

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235867/lang--pt/index.htm
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TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

 

DIREITO CIVIL 
 

Pessoas. Pessoas naturais (...). Pessoas jurídicas (...). Domicílio. 

 

DOMICÍLIO 

 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

 

Art. 7º: A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo 

e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. 

 

(...) 

 

§8º Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua 

residência ou naquele em que se encontre.  

 

 
PESSOA NATURAL 

 

Código Civil 

 

Art. 70: O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com 

ânimo definitivo. 

 

DOMICÍLIO = Residência + Intenção de permanência 

Lei do domicílio 
regula

começo e fim da 
personalidade

nome

capacidade

direitos de 
família
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 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 408: Para efeitos de interpretação da expressão “domicílio” do art. 7º da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser considerada, nas hipóteses de 

litígio internacional relativo a criança ou adolescente, a residência habitual destes, pois 

se trata de situação fática internacionalmente aceita e conhecida. 

 

Art. 71: Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, 

viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 

 

 

 

Art. 72: É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à 

profissão, o lugar onde esta é exercida. 

 

Parágrafo único: Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles 

constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. 

 

É domicílio do trabalhador, quanto às obrigações do contrato de trabalho, o 

local onde este exerce suas atividades. 

Art. 73: Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o 

lugar onde for encontrada. 

 

 

Regra Geral 
Lugar onde a pessoa reside com ânimo 

definitivo.  

Várias Residências 
Qualquer delas será considerada como 

domicílio. 

Obrigações Profissionais 
O domicílio será o lugar onde a pessoa 

realiza suas atividades. 

Se não houver Residência O local onde for encontrada. 

Pessoa natural
Diversas 

residências

Qualquer delas é 
considerada 

domicílio
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Mudança de Domicílio 

 

Art. 74: Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta de o 

mudar. 

 

Parágrafo único: A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às 

municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não 

fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.  

 

Domicílio Necessário 

 

Art. 76: Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o 

preso. 

 

Parágrafo único: O domicílio do incapaz é o do seu representante ou 

assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas 

funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do 

comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio 

estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

 

Art. 77: O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 

extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser 

demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 

 

DOMICÍLIO NECESSÁRIO 

Incapaz 

 

Representante ou Assistente 

 

 

Servidor Público 

 

Onde exerce permanentemente suas 

funções 

 

Militar 

 

Onde servir 

 

Marinha ou Aeronáutica 

Sede do comando a que estiver 

imediatamente subordinado 
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Marítimo 

 

Local da matrícula do navio 

 

Preso 

 

Onde cumprir a sentença 

 

Agente Diplomático do Brasil 

 

 

Quando citado no estrangeiro, alegar 

extraterritorialidade, terá o domicílio no 

Distrito Federal ou no último ponto do 

território brasileiro em que o teve. 

 

 

Mnemônico 

Domicílio necessário: 

 

Inês Saiu Mais Meu Pai 

Inês – incapaz 

Saiu – servidor público 

Mais – militar 

Meu – marítimo 

Pai – preso 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

Art. 75: Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 

I- da União, o Distrito Federal; 

II- dos Estados e Territórios, as respectivas capitais; 

III- do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; 

IV- das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas 

diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu 

estatuto ou atos constitutivos. 
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§1º Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares 

diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos neles praticados. 

 

§2º Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-

se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada 

uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela 

corresponder. 

 

 

União 

 

Distrito Federal 

 

Estados e Territórios 

 

Capitais 

 

Município 

 

Local da administração municipal 

Demais Pessoas Jurídicas  

Local em que funcionar a diretoria ou 

administração 

Local onde definir o estatuto ou ato 

constitutivo 

 

PJs com vários Estabelecimentos 

 

Local de cada um deles para os atos neles 

praticados 

 

Empresa com Administração ou Diretoria 

no Estrangeiro 

 

Em relação às obrigações contraídas por 

suas agências, o local de seu 

estabelecimento no Brasil 
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 De olho nos Enunciados da Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 55: O domicílio da pessoa jurídica empresarial regular é o estatutário ou o 

contratual em que indicada a sede da empresa, na forma dos arts. 968, IV, e 969, 

combinado com o art. 1.150, todos do Código Civil. 

 

Domicílio de Eleição 

Art. 78: Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar 

domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. 
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TEMAS DE BAIXA INTENSIDADE 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Direito Administrativo: conceito, fontes e sistemas administrativos. 

 

CONCEITO 

 

Ramo do direito público cujas normas jurídicas disciplinam a organização, as atividades e 

as relações jurídicas da Administração Pública, necessárias à realização dos direitos 

fundamentais da coletividade de pessoas submetidas àquela Administração. 

 

Objeto 

 

Tutela do interesse público, bem como a disciplina de órgãos, entidades, agentes e bens 

que compõem a estrutura organizacional de um Estado. 

 

A atuação do Estado é limitada pelo princípio da legalidade, ou seja, ao Estado só é 

permitido fazer aquilo que a lei permite – em contraponto aos particulares, que podem 

fazer tudo aquilo que não for proibido por lei.  

 

Assim, toda relação jurídica em que uma das partes for um ente público, ou privado, 

atuando no exercício do interesse público, deve ser pautada segundo as leis e princípios de 

Direito Administrativo.  

 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. São Paulo: Editora 

Atlas, 21ª Ed. 2008), o Direito Administrativo é, portanto: “o ramo do direito público que 

tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a 

administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que 

se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública”. 

 

Algumas doutrinas consagradas buscaram definir o conceito e o objeto do Direito 

Administrativo, como se extrai das lições de Matheus Carvalho (Curso de Direito 

Administrativo. Págs. 37/38): 
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Doutrina Características 

Legalista 

Conhecida também como escola 

exegética; 

Conjunto de leis administrativas existentes 

no país. 

Critério do Poder Executivo 

Complexo de leis que regulam a atuação 

do Poder Executivo; 

Ignora que outros poderes podem, de 

forma atípica, exercer funções 

administrativas, assim como particulares 

com delegação estatal. 

Critério das Relações Jurídicas 

Disciplina das relações jurídicas entre o 

Poder Público e os particulares; 

Desconsidera que outros ramos do Direito 

também possuem essas características, 

como é o caso do Direito Tributário e do 

Direito Penal; 

Ignora que algumas atuações da 

administração não se enquadram neste 

padrão, tais como a expedição de atos 

normativos. 

Critério do Serviço Público 

Disciplina os serviços públicos prestados 

pelo Estado; 

Deixa de lado outras funções da 

Administração, como o exercício do poder 

de polícia, a atuação do Estado como 

explorador de atividade econômica e 

fomentador de atividades privadas. 

Critério Teleológico ou Finalístico 

Sistema de princípios jurídicos que 

regulam a atividade do Estado tendo em 

vista o cumprimento de seus fins. 

Critério Negativista 

Todas as questões que não forem do ramo 

legislativo ou executivo são abarcadas pelo 

Direito Administrativo. 

Insuficiente porque não especifica 

exatamente qual o conceito e o objeto do 

Direito Administrativo.  
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Critério Funcional 

Doutrina mais moderna, com a mais 

eficiente definição; 

Ramo jurídico que estuda e analisa a 

disciplina normativa da função 

administrativa, esteja ela sendo exercida 

pelo Poder Executivo, Legislativo ou 

Judiciário, ou até mesmo, por particulares 

mediante delegação estatal. 

 

FONTES 

 

No Brasil não há um código de Direito Administrativo, sendo este, então, formado por 

normas constitucionais e normas infraconstitucionais esparsas, tais como leis, decretos, 

medidas provisórias, etc. 

 

Além disso, compõem as fontes do Direito Administrativo: a jurisprudência, a doutrina, os 

princípios gerais, os costumes e os tratados internacionais. 

 

 

Fontes do Direito 
Administrativo

Constituição

Leis

Leis 
complementares

Leis Ordinárias

Leis Delegadas

Decretos-lei

Medidas 
Provisórias

Jurisprudência

Doutrina

Atos Normativos

Regulamentos

Instruções 
Normativas

ResoluçõesPrincípios Gerais

Costumes

Tratados 
Internacionais
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SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

 “(...) sistemas administrativos ou mecanismos de controle que retratam o regime 

adotado pelo Estado para o controle dos atos administrativos ilegais ou ilegítimos 

praticados pelo poder público, em todas as suas áreas de governo. Existem dois sistemas, 

quais sejam: o sistema inglês ou sistema de jurisdição única e o sistema francês ou sistema 

do contencioso administrativo”. (Manual de Direito Administrativo. Matheus Carvalho. 

Pág. 47) 

 

Sistema Características 

Francês  

(dualidade de jurisdição) 

• Proíbe o conhecimento pelo Poder 

Judiciário de atos ilícitos praticados 

pela Administração Pública. 

• Jurisdição Contenciosa 

Administrativa: tribunais de 

natureza administrativa, aptos a 

julgar as ilegalidades do Poder 

Público. 

 

 

 “(...) a justiça comum não tem legitimidade para apreciação da atividade da 

Administração – com algumas ressalvas, como as questões que envolvam capacidade de 

pessoas, repressão penal e litígios que envolvam a propriedade privada, por exemplo”. 

(Manual de Direito Administrativo. Matheus Carvalho. Pág. 47) 

 

Sistema Características 

Sistema Francês

Jurisdição 
Administrativa

Tribunais 
administrativos com 
plena jurisdição em 

matéria administrativa

Jurisdição Comum

Órgãos do Poder 
Judiciário competentes 
para julgar os demais 

litígios
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Inglês  

(jurisdição única) 

 

• Os litígios, administrativos ou não, 

podem ser levados à justiça 

comum.  

• Não impede que sejam adotados 

processos administrativos, mas 

estes não impedem que a questão 

seja levada ao Poder Judiciário. 

 

 

 

Fonte: Manual de Direito Administrativo. Matheus Carvalho. Pág. 48 

O Brasil adota o sistema inglês.  

Constituição da República 

 

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

Executivo e o Judiciário. 

 

Art. 5º: 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, nos termos seguintes: 

 

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

 

Sistema Inglês

Único com 
competência para 
dizer o direito em 

casos litigiosos

Com força de 
coisa julgada 

material


