
Português

Justiça e burocracia

A finalidade maior de todo processo judicial é chegar a uma sentença que condene o réu, quando 
provada a culpa, ou o absolva, no caso de ficar evidenciada sua inocência ou se nada vier a ser 
efetivamente  comprovado  contra  ele.  O pressuposto  é  o  de  que,  em qualquer  dos  casos,  a 
sentença  terá  sido  justa.  Mas  nem sempre  isso  ocorre.  O caminho  processual  é  ritualístico, 
meticuloso, repleto de cláusulas, de brechas para interpretação subjetiva, de limites de prazos, de 
detalhes técnicos – uma longa jornada burocrática,  em suma, em que pequenos subterfúgios 
tanto podem eximir de condenação um culpado como penalizar um inocente. Réus poderosos 
contam com equipes de advogados particulares experientes e competentes, ao passo que um 
acusado  sem recursos  pode  depender  de  defensores  públicos  mal  remunerados  e  indecisos 
quanto à melhor maneira de conduzir um processo.
No  limite,  mesmo os  réus  de  notória  culpabilidade,  reincidentes,  por  exemplo,  em casos  de 
corrupção,  acabam  por  colecionar  o  que  cinicamente  chamam  de  “atestados  de  inocência”, 
sucessivamente absolvidos por força de algum pequeno ou mesmo desprezível detalhe técnico. 
Quanto  mais  burocratizados  os  caminhos  da  justiça,  maior   a  possibilidade  de  que  os 
“expedientes”  das  grandes  “raposas  dos  tribunais”  se  tornem  decisivos,  em  detrimento  da 
substância e do mérito essencial da ação em julgamento. A burocracia dos tortuosos caminhos 
judiciais  enseja  a  vitória  da má-fé  e do oportunismo,  em muitos  casos;  em outros,  multiplica 
entraves para que uma das partes torne evidente a razão que lhe assiste.

(Domiciano de Moura)

01.  Deduz-se  da  leitura  do  texto  que  a  relação  entre  a  garantia  de  justiça  e  a  excessiva 
burocratização dos procedimentos jurídicos
a) é necessariamente complementar, já que não se pode admitir a primeira sem o concurso da 
segunda.
b) constitui um paradoxo, pois a segunda implica a sistemática e completa exclusão da primeira.
c) é freqüentemente conflituosa, pois a segunda pode representar um obstáculo para a efetivação 
da primeira.
d) implica um contra-senso, pois cada um dos ritos de um processo já é injusto em si mesmo.
e) é harmônica, pois o detalhismo burocrático favorece a lisura de cada um dos procedimentos e 
da sentença final.

02. Atente para as seguintes afirmações:
I. No primeiro parágrafo, a expressão em qualquer dos casos está-se referindo a no caso de ficar 
evidenciada sua inocência e a se nada vier a ser efetivamente comprovado.
II. No segundo parágrafo, a expressão notória culpabilidade alude aos casos em que o processo 
judicial e a sentença final não deixam dúvida quanto à culpa do acusado.
III. No segundo parágrafo, defende-se a tese de que a excessiva burocratização dos caminhos da 
justiça  permite  que  um  detalhe  técnico  acessório  adquira  mais  importância  que  o  mérito 
substantivo do processo.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I.
d) II.
e) III.



03. No segundo parágrafo, a utilização de palavras ou expressões entre aspas deixa evidente a 
preocupação do autor em
a) destacar o emprego técnico de conceitos que são básicos na linguagem jurídica.
b) chamar a atenção para o fato de que está citando elementos do texto de um jurista.
c) enumerar valores e atitudes que devem caracterizar a ética processual.
d) ressaltar o tom pejorativo com que se refere a certos aspectos das práticas jurídicas.
e) identificar as etapas burocráticas que demonstram a rigidez dos ritos processuais. 

04.  Na construção do texto,  o autor se valeu de uma série de oposições, das quais constitui 
exemplo a estabelecida entre
a) réus de notória culpabilidade / casos de corrupção.
b) advogados particulares / defensores públicos.
c) burocracia dos tortuosos caminhos / vitória da má-fé e do oportunismo.
d) desprezível detalhe técnico / pequenos subterfúgios.
e) “expedientes” / “raposas dos tribunais”. 

05. A frase em que se respeitam plenamente as regras de concordância verbal é:
a) “Raposas dos tribunais” é a expressão com a qual muitos identificam os advogados matreiros, 
que se valem da tortuosidade dos ritos processuais.
b) Costuma valer-se de algum desprezível detalhe técnico os causídicos que sabem tirar proveito 
da burocracia judicial.
c) A tortuosidade dos caminhos judiciais acabam por ensejar um sem-número de distorções no 
andamento de um processo.
d) Falhas nos julgamentos sempre haverão, mas a excessiva burocratização dos ritos jurídicos 
acaba por multiplicá-las.
e)  Não  cabem  aos  defensores  públicos,  em  geral  mal  remunerados  e  desmotivados,  a 
responsabilidade integral por sua insegurança diante dos entraves burocráticos.

06. NÃO admite transposição para a voz passiva a seguinte construção:
a) O réu jamais admitiu a culpa.
b) Entraves burocráticos dificultam a distribuição de justiça.
c) Os mais cínicos colecionam “atestados de inocência”.
d) Mas nem sempre isso acaba por ocorrer.
e) Ele ignorou a importância dos detalhes.

07. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:
a) De todo e qualquer réu assiste o direito da ampla defesa.
b) O único apoio de que um acusado sem recursos pode contar é o de um defensor público.
c) Encerrou-se um processo cujo o mérito sequer foi avaliado.
d) Foi uma sentença estranha, cuja acabou por provocar grande descontentamento.
e) É um rito tortuoso, de cuja burocracia os espertos tiram proveito.

08. Está clara e correta a redação da frase:
a) Nada se garante quanto a justiça,  graças ao excesso de burocracia onde caracteriza-se o 
andamento dos processos.
b)  Através  de recursos baixos,  evita-se que um notório  corrupto  se  distingua  de um homem 
honesto, embora a recíproca não seja verdadeira.
c) A reincidência do réu em atos de corrupção nada significou para o juiz, que se mostrou mais 
preocupado com minúcias técnicas do processo.
d)  Tanto mais  burocracia,  quanto maior  a  possibilidade de que se ofereça entraves para um 
julgamento proveitoso e com isenção de um caso.



e) Pode ocorrer má-fé e oportunismo, nos casos aonde existem brechas para que esses venham 
a imperar, desde que a burocracia lhes facilite.

09. O advogado de defesa encaminhou uma apelação. Para fundamentar a apelação, organizou a 
apelação numa progressão  de itens  bem articulados.  Ainda assim,  recusaram a apelação os 
juízes do Supremo, que consideraram a apelação inconsistente de todo.
Evitam-se as abusivas repetições do período acima substituindo-se os elementos  sublinhados, 
respectivamente, por:
a) fundamentá-la - organizou-lhe - recusaram a ela - consideraram-na
b) fundamentá-la - organizou-a - recusaram-na – a consideraram
c) fundamentar a ela - a organizou - recusaram-lhe - lhe consideraram
d) fundamentar-lhe - organizou-lhe - recusaram-na - a consideraram
e) a fundamentar - organizou-a - recusaram-lhe - consideraram-na

10. A grafia de todas as palavras está correta na frase:
a) A sentença foi exarada sem que o juiz sequer vislumbrasse os subterfúgios de que lançou mão 
o pertinaz advogado de defesa.
b) A alta inscidência de erros judiciais constitui – ou deveria constituir – um alerta para que nossos 
juristas analizem com mais sensatez os ritos processuais.
c)  Acabam  sofrendo  discriminação,  nos  julgamentos,  os  réus  mais  pobres,  assistidos  por 
advogados pagos irrizoriamente pelo herário público.
d) Um advogado honesto deve sentir-se pezaroso por ter de enfrentar a malícia de pares seus, 
que chegam a se gabar por ganharem uma causa inescrupulozosamente.
e) É no fringir dos ovos – na hora da sentença – que se verá se o juiz se deixou ou não coptar  
pela argumentação falaciosa do esperto advogado.

Gabarito

01. C
Comentário: Deduz-se da leitura do texto que a relação entre a garantia de justiça e a excessiva 
burocratização dos procedimentos jurídicos
 O texto de Dominicano de Moura, evidencia a relação conflituosa entre a garantia de justiça e a 
excessiva burocratização, dado que detalhes técnicos, prazos, cláusulas etc. podem ensejar a 
vitória da má-fé e do oportunismo.

02. E
Comentário:
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em
I. “Qualquer dos casos” se refere a provar a culpa ou absolver.
II. “Notória culpabilidade” se refere a casos em que a condenação seria evidente, entretanto os 
processos e a sentença absolvem o acusado.
III. Correta.

03. D
Comentário:  No segundo parágrafo, a utilização de palavras ou expressões entre aspas deixa 
evidente a preocupação do autor em
 As aspas podem destacar a fala de um personagem, destacar um estrangeirismo, arcaísmo, 
neologismo  etc.,  num  texto,  ou  mesmo,  enfatizar  o  sentido  original  da  palavra,  entre  outras 
funções. No segmento do segundo parágrafo, as aspas atribuem um tom irônico ou pejorativo ao 
termo a que se aplica.



04. B
Comentário:  Na construção do texto, o autor se valeu de uma série de oposições, das quais 
constitui exemplo a estabelecida entre
 Entre as várias oposições estabelecidas pelo autor, encontra-se a que contrasta os advogados 
particulares experientes e competentes com os defensores públicos mal remunerados e indecisos.

05. A 
Comentário: A frase em que se respeitam plenamente as regras de concordância verbal é:
b) Errada. Correção: “Costumam”;
c) Errada: Correção: “acaba”;
d) Errada. Correção: “haverá”;
e) Errada. Correção: “não cabe”.

06. D
Comentário: NÃO admite transposição para a voz passiva a seguinte construção:
 A locução “acaba por ocorrer” tem como verbo principal “ocorrer” que é intransitivo. A voz passiva 
só pode ocorrer por VTD ou VTDI.

07. E
Comentário: Está correto o emprego do elemento sublinhado em:
a) Errada. Correção: “A todo”;
b) Errada. Correção: “com que”;
c) Errada: Correção: “cujo”;
d) Errada. Correção: “que” ou “a qual”;

08. C
Comentário: Está clara e correta a redação da frase:
a) Errada: Crase indevida diante de “justiça” e “onde” deve se referir apenas a lugares; pronome 
relativo ocasiona próclise;
b) Errada.  A forma correta é “distinga”;
c) Correta. Apresenta correção gramatical e sentido nas informações veiculadas;
d) Errada. Correção: “Quanto mais burocracia, maior a possibilidade”;
e) Errada. Correção: “onde”.

09. B
Comentário: Evitam-se as abusivas repetições do período acima substituindo-se os elementos 
sublinhados, respectivamente, por:
Os pronomes o(s), a(s), após r, s e z passam a lo(s), la(s). Após som nasal, passam a no(s), na(s). 
Na última substituição, vale lembrar que o pronome relativo ocasiona próclise.

10. A
Comentário: A grafia de todas as palavras está correta na frase:
b) Errada. Correção: “incidência” e “analisem”;
c) Errada: Correção: “irrisoriamente” e “erário”;
d) Errada. Correção: “pesaroso” e  “inescrupulosamente”;
e) Errada. Correção: “frigir” e “optar”.


