
Cargo: Orientador Jurídico 

 

Direito Constitucional: 1. Da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificação; 

supremacia da constituição. 2. Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. 3. 

Princípios fundamentais constitucionais. 4. Poder constituinte: poder constituinte originário e 

derivado; limites ao poder de emenda; 5. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 

individuais; direitos sociais 6. Das garantias constitucionais. 7. Direito de nacionalidade: 

espécies, formas de aquisição e perda da nacionalidade; tratamento diferenciado entre 

brasileiro nato e naturalizado. 8. Direitos políticos: direito de voto, elegibilidade e direitos 

políticos negativos. 9. Organização do Estado e dos poderes: Organização político-

administrativa; União, Estados, Municípios e Distrito Federal; repartição de competências. 10. 

Poder legislativo: Congresso Nacional, suas casas legislativas e funções; comissões 

parlamentares de inquérito, Tribunais de Contas. 11. Processo legislativo: conceito, conceitos, 

classificação; processo legislativo ordinário e espécies normativas. 12. Poder executivo: 

Presidente e Vice-Presidente da República; modo de investidura e posse no cargo de 

Presidente da República; Ministros de Estado. 13. Poder Judiciário: órgãos, composição dos 

Tribunais; funções e garantias do Poder Judiciário. 14. Ministério Público: posicionamento 

constitucional, princípios, funções e garantias do Ministério Público. 15. Controle de 

Constitucionalidade: conceito, requisitos, espécies; controle preventivo e repressivo; o 

controle difuso e suas peculiaridades; controle concentrado; o regime jurídico das seguintes 

ações constitucionais: ação direta de Inconstitucionalidade genérica, ação direta de 

Inconstitucionalidade interventiva, ação de inconstitucionalidade por omissão, ação 

declaratória de constitucional idade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

16. Ordem Econômica e Financeira: princípios gerais da atividade econômica; das propriedades 

na ordem econômica; sistema financeiro nacional. 17. Ordem social: da seguridade social; 

saúde, previdência e assistência social. 

Direito Civil. 1. Da lei: conceito e características; da elaboração; vigência; cessação da eficácia; 

classificação; aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação das leis. 2. Das Pessoas: 

noção de pessoa; pessoas físicas: começo e fim da pessoa; capacidade jurídica e capacidades 

de fato, absoluta e relativamente incapazes; emancipação, da individualização das pessoas; 

direitos da personalidade; ausência; pessoas jurídicas: conceito; elementos; classificação; 

domicílio; das pessoas jurídicas de direito privado: início; sociedades e associações; das 

Fundações. 3. Bens: das classificação; espécies. 4. Fato jurídico: conceito e classificação; 

negócio jurídico: manifestação de vontade; classificação; da inexistência, nulidade e 

anulabilidade dos negócios jurídicos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades. 5. 

Prescrição e decadência. 6. Das obrigações. Conceito, modalidades, transmissão, 

adimplemento e extinção. Obrigações líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Do inadimplemento. 

Responsabilidade extracontratual. Teoria da imprevisão. 7. Casamento e União Estável. 

Separação e Divórcio. Parentesco Adoção. Poder Familiar. Regime de Bens. Alimentos. Tutela, 

Curatela e Ausência. 

Direito Administrativo: 1. Conceito, fontes e princípios administrativos: 2. Organização 

Administrativa: Poderes e funções (típicas e atípicas), administração direta e indireta; 



autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades 

paraestatais; órgãos públicos. 3. Poderes e deveres do administrador público. 4. Poderes 

administrativos. 5. Atos administrativos: conceito, elementos constitutivos, atributos, 

classificação, espécies, atos vinculados e atos discricionários, formas de extinção. 6. Serviços 

públicos: conceito, competência, classificação, princípios; execução direta e indireta; 

permissão e concessão (lei 8.987, de 13/02/1995); o regime das Parcerias Público- Privadas (Lei 

n° 11.079,  de 31/12/2004) e dos Consórcios Públicos (Lei 11. 107, de 06/04/2005). 7. Licitação: 

a lei n° 8.666/93 e suas modificações; princípios da licitação; modalidades; exceções ao dever 

de licitar; licitação dispensada, dispensável e inexigível; procedimento; instrumento 

convocatório, habilitação, classificação e julgamento, homologação e adjudicação; extinção; 

recursos. 8. Contratos administrativos: conceito, classificação, cláusulas exorbitantes, duração 

do contrato, inexecução do contrato: culposa e sem culpa (teoria da imprevisão, fato do 

príncipe, caso fortuito e força maior), espécies de contratos, causas de extinção. 9. Servidores 

públicos: normas constitucionais; regime jurídico, cargos públicos; espécies, formas de 

provimento e vacância; acesso aos cargos, empregos e funções públicas; estabilidade, 

aposentadoria e pensão; 10. Responsabilidade do servidor público: princípios de natureza ética 

com estatura constitucional; moralidade e improbidade administrativa; o regime da Lei 8.429, 

de 1992; 11. Domínio público: conceito, classificação e uso dos bens públicos; características e 

espécies. 12. Intervenção do Estado na Propriedade: servidão administrativa, requisição, 

ocupação temporária, limitações administrativas, tombamento e desapropriação. 13. Processo 

Administrativo: Classificação, objeto, princípios, processo administrativo disciplinar; etapas, 

sindicância e inquérito administrativo. 14. Responsabilidade patrimonial da Administração 

Pública. 15. Controle da Administração Pública: Tipos e formas de controle; controle 

administrativo, legislativo e judiciário. 

 

Direito Penal. Aplicação da lei penal. Imputabilidade penal. Concurso das pessoas. Espécies de 

pena. Aplicação da pena. Medidas de segurança. Extinção da punibilidade. Crimes contra a 

honra. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração em geral (praticados por 

funcionário público ou por particular). Crimes contra a administração da justiça. Crimes contra 

a ordem tributária. Lei Federal 11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha. Lei 8069/1990 – ECA. Lei 

Federal 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 

 

Direito Processual Penal. Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica. Ação penal pública e 

privada. A denúncia. A queixa. A representação. A renúncia. O perdão. Jurisdição. A 

competência penal dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259, de 12/07/2001 e alterações 

posteriores). Sujeitos do processo: Juiz, Ministério Público. Acusador, ofendido, defensor, 

assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo 

(prazo, contagem). Comunicações processuais 



(citação, notificação, intimação). Extinção da punibilidade. Da Prisão, Das Medidas Cautelares e 

da Liberdade Provisória. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões interlocutórias e sentença 

(conceito, publicação, intimação e efeitos). Recursos em geral: conceito, garantia 

constitucional, competência e processamento. Habeas Corpus: conceito, garantia 

constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis. Juizados Especiais Federais. 
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