
EDITAL Nº001/05/PGE/GAB 

   

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DO ESTADO. 

 O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 10 da Lei nº 6.107, de 06 de 
agosto de 1982, faz saber, a quem  possa  interessar, que se 
acham abertas, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a 
contar de 05 (cinco) julho até 18 (dezoito) de agosto do ano 
corrente, as inscrições ao 6º Concurso Público de Provas e 
Títulos para provimento de 14 (quatorze) cargos vagos da 
Classe A, inicial da Carreira de Procurador do Estado de 
Santa Catarina, e mais os que vagarem no período de vigência 
do concurso, observado o seguinte: 

 1. O concurso será realizado nos termos do Regulamento 
aprovado pelo Decreto Nº 3.043, de 31 de março de 2005, 
observado o programa das disciplinas constante do Anexo 
Único. 

2. Os pedidos de inscrição serão recebidos de segunda à 
sexta-feira na sede da Procuradoria-Geral do Estado, 
localizada à Avenida Prefeito Osmar Cunha, 220, Ed. Bancário 
JJ Cupertino Medeiros, Centro, Florianópolis, SC, no horário 
das 13:30 às 18:30 horas. 

3. No ato da inscrição o candidato deverá preencher os 
requisitos do art.11 do Regulamento do Concurso, conforme 
abaixo transcrito: 

“Art. 11. São requisitos para a inscrição ao Concurso: 

I – ser brasileiro; 

II – ser bacharel em Direito por faculdade oficial ou 
reconhecida. 

§ 1º. O requerimento será instruído, ainda, com os seguintes 
documentos: 

a) prova de quitação ou regularidade com o serviço militar e 
a Justiça Eleitoral; 

b) cópia da carteira de Identidade, assim compreendidas: 
carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas 



Secretarias de Segurança Pública e órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (Ordens, Conselhos Regionais); 
passaporte e o novo modelo da Carteira Nacional de 
Habilitação; 

c) comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

d) 2 (duas) fotos 3x4, de frente, recentes. 

§ 2º. A comprovação dos requisitos constantes dos incisos I 
e II e das alíneas “a” e “b” do § 1º deste artigo será feita 
por qualquer processo de cópias autenticadas por cartório 
competente ou mediante a apresentação dos originais 
acompanhados das respectivas cópias para conferência pelo 
Secretário da Comissão do Concurso”.  

4. A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou 
através de procurador, com poderes especiais. 

5.No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar 
comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
170,00 (cento e setenta reais), efetuado em qualquer agência 
do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, em favor do 
FUNJURE, conta corrente N° 923.003-6-0, AGÊNCIA 068-0, do 
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC. 

6. As pessoas doadoras de sangue ficam isentas do pagamento 
da taxa de inscrição, nos termos da Lei nº 10.567/97, 
observado o disposto nos seguintes artigos:  

“Art. 1°. Fica o doador de sangue isento do pagamento de 
taxas de inscrição a concursos públicos realizados pelo 
Estado de Santa Catarina. 

Parágrafo único. Equipara-se a doador de sangue para os 
efeitos desta Lei, a pessoa que integre a Associação de 
doadores e que contribua, comprovadamente para estimular de 
forma direta e indireta, a doação.  

Art. 2º. Considera-se para enquadramento ao benefício 
previsto por esta Lei somente a doação de sangue promovida a 
órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo 
Estado ou por Município. 

Art. 4º. A comprovação da qualidade de doador de sangue será 
efetuada através da apresentação de documento expedido pela 



entidade coletora, que deverá ser juntado no ato da 
inscrição. 

§ 1º. O documento previsto por este artigo deverá 
discriminar o número e a data em que foram realizadas as 
doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais. 

§ 2º. A comprovação da hipótese prevista pelo parágrafo 
único do art. 1º, será efetuada mediante documento 
específico firmado por entidade coletora oficial ou 
credenciada , que deverá relacionar minuciosamente as 
atividades desenvolvidas pelo interessado, declarando que o 
mesmo enquadra-se como beneficiário desta Lei”. 

7. A aceitação do pedido de inscrição dar-se-á somente 
mediante a apresentação dos documentos mencionados no art. 
11 do Regulamento do Concurso. 

8. Não será aceita inscrição condicional. 

9. A inscrição ao presente concurso implica o conhecimento 
das instruções contidas neste Edital e no Regulamento do 
concurso. 

10. A apresentação da segunda via do requerimento de 
inscrição, devidamente autenticada pelo representante da 
Procuradoria-Geral do Estado, contendo a fotografia do 
candidato, acompanhada da carteira de identidade, é condição 
para admissão no local das provas. 

11. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam 
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no 
disposto na Lei nº  12.870, de 12 de janeiro de 2004 e 
demais legislações estaduais, é assegurado o direito de 
inscrição no presente Concurso Público desde que a 
deficiência de que são portadoras seja compatível com as 
atribuições do cargo de Procurador do Estado, previstas no 
art. 7º da Lei nº 6.107/82 e no art. 21 do Regimento Interno 
da Procuradoria Geral do Estado (aprovado pelo Decreto nº 
1.873/97). 

12. Ao candidato portador de deficiência será reservado o 
percentual de 10 (dez por cento) do total das vagas em face 
da classificação obtida. Caso a aplicação do percentual de 
que trata o Art. 35, § 1º, da Lei 12.870, de 12 de janeiro 
de 2004, resulte em número fracionado, igual ou superior a 



0,5 (cinco décimos) este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subseqüente. Sempre respeitada a exigência 
para aprovação. 

13. Na falta de candidatos aprovados para as vagas 
reservadas aos portadores de  deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais concursados com estrita observância 
da ordem de classificação. 

14. As pessoas portadoras de deficiência participarão do 
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos 
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação 
das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos.  

15. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá 
mencionar a sua condição na Ficha de Inscrição e, no período 
das inscrições, deverá encaminhar, por Sedex ou Carta com 
Aviso de Recebimento (AR), à Comissão do Concurso: 

a) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como a provável causa da deficiência. 

b) solicitação de prova especial. 

16. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, dentro 
do prazo do período das inscrições, mencionados no: 

– item 15, letra “a” – serão considerados como não 
portadores de deficiência. 

– item 15, letra “b” – não terão a prova preparada, seja 
qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de 
realizar a prova. 

17. Não será admitido recurso, relativo à condição de 
portador de deficiência, de candidato que, no ato da 
inscrição, não declarar essa condição. 

18. A publicação do resultado final do Concurso será feita 
em duas listas, contendo a primeira a classificação de todos 
os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e 
a segunda, somente a classificação destes últimos.  



19. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação 
da lista final de classificação, o candidato aprovado 
portador de deficiência deverá submeter-se a perícia médica 
oficial para comprovação da deficiência apontada no ato da 
inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das 
atribuições do cargo. 

20. A perícia será realizada pela Junta Médica da Gerência 
de Saúde do Servidor, vinculada à Secretaria de Estado da 
Administração.  

21. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja 
deficiência assinalada, na ficha de inscrição, não seja 
constatada, passando a compor apenas a lista de 
classificação geral final. 

22. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
Junta Médica do Estado. 

23. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 

24. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
acordo com as disposições do Regulamento do Concurso. 

  

Florianópolis, 03 de junho de 2005  

  

IMAR ROCHA 

Procurador-Geral do Estado                        

  

   

ANEXO ÚNICO – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

  



1. Princípios fundamentais. Poder constituinte originário e 
derivado.  

2. Supremacia da Constituição. Controle da 
constitucionalidade das leis e atos normativos: difuso e 
concentrado. Ação de inconstitucionalidade.  
Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade 
face à Constituição Estadual. 

3. Interpretação das normas constitucionais. Eficácia e 
aplicabilidade. 

4. Organização dos Poderes. Mecanismo de freios e 
contrapesos. Estado Democrático de Direito. 

5. O federalismo no Brasil. Soberania e autonomia no Estado 
Federal. A intervenção federal nos Estados. 

6. Poder Legislativo Federal. Estrutura e organização. 
Funcionamento e atribuições. Estatuto dos Congressistas: 
prerrogativas, direitos e incompatibilidades. 

7. Processo Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, 
sanção, veto, promulgação e    publicação da lei. Medida 
Provisória. 

8. Sistema orçamentário. Princípios constitucionais 
orçamentários. Lei orçamentária. Fiscalização financeira e 
orçamentária. Sistemas de controle da execução orçamentária: 
interno e externo. Tribunal de Contas. 

9. Poder Executivo Federal. Eleição do Presidente da 
República. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, 
processo, julgamento, perda do mandato, prerrogativas e 
direitos. 

10. Poder Judiciário. Organização. Órgãos da Justiça Federal 
e Estadual. Garantias constitucionais do Poder Judiciário. 
Competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, dos Tribunais Federais, dos Tribunais e 
Juízes do Trabalho e dos demais Tribunais. 

11. Poder Legislativo Estadual. Estrutura e organização. 
Funcionamento e atribuições. Prerrogativas, direitos e 
incompatibilidades dos parlamentares. 



12. Processo Legislativo Estadual. Iniciativa. Emendas. 
Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. 
Medida provisória. Fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Tribunal de Contas. 

13. Poder Executivo Estadual. Eleição do Governador. 
Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo, 
julgamento, perda do mandato, prerrogativas e direitos. 
Secretários de Estado. Atribuições, processo e julgamento. 

14. Poder Judiciário Estadual. Competência do Tribunal de 
Justiça e dos Juízes das Varas da Fazenda Pública. 
Constituição Estadual. Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça. Código de Divisão e Organização Judiciárias. 

15. Posição do Município na Federação Brasileira. Criação e 
organização. Intervenção  nos Municípios. Regiões 
metropolitanas. Fundamentos constitucionais das instituições 
administrativas. 

16. Princípios constitucionais do regime jurídico dos 
servidores públicos civis e militares. Acessibilidade aos 
cargos, estabilidade, equiparações e vinculações, 
aposentadoria, contratação temporária, exercício de mandato 
eletivo, demissão e reintegração. 

17. Das funções essenciais à Justiça. Procurador de Estado e 
Ministério Público. 

18. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Do 
estado de sítio e do estado de defesa. Das Forças Armadas. 
Da Segurança Pública. 

19. Os direitos de nacionalidade. Modos de aquisição e perda 
da nacionalidade brasileira. Condição jurídica do brasileiro 
nato, naturalizado e do estrangeiro no Brasil. 

20. Os direitos políticos. Regime político do brasileiro. 
Sistemas eleitorais. Inelegibilidades. Suspensão, perda e 
reaquisição dos direitos políticos. Os partidos políticos. 

21. Os direitos e garantias fundamentais. Direitos 
individuais e coletivos. Direitos sociais. Das garantias 
constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, direito 
adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a 
proteção jurisdicional e as garantias de ordem criminal. 



22. Os remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de 
segurança, ação popular, direito de petição, habeas data, 
mandado de injunção, ação civil pública. 

23. Bens da União e dos Estados. Proteção do patrimônio 
histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, ecológico 
e cultural. 

24. Competência tributária da União, Estados e Municípios. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidades 
e privilégios. Princípios constitucionais tributários. 
Capacidade contributiva,  custo/benefício, legalidade, 
anterioridade e anualidade. 

25. Ordem econômica e financeira. Intervenção do Estado no 
domínio econômico. Regimes de propriedade do subsolo, do 
energia elétrica e da atividade econômica. Monopólios 
estatais. Intervenções sancionatórias: abuso do poder 
econômico e responsabilidade da pessoa jurídica. 

26. Direito de propriedade. Limitações e condições de seu 
exercício. Desapropriação. Política urbana, agrícola, 
fundiária e da reforma agrária. 

27. A ordem social. Direitos sociais. Seguridade social. 
Saúde. Previdência social. Assistência social. Educação, 
cultura e desportos. Competências federativas. Sistemas de 
ensino. 

28. Direito constitucional intertemporal. Eficácia de normas 
infraconstitucionais dos sistemas constitucionais 
anteriores. Princípio da recepção. Disposições 
constitucionais gerais e disposições transitórias.  

  
DIREITO ADMINISTRATIVO 
  

1. Administração pública. Conceito, natureza e fins. 
Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e 
publicidade. 

2. Os poderes e deveres do Administrador: dever-poder de 
agir, dever de eficiência, probidade e de prestar contas. 



Uso do Poder. Abuso do poder. Excesso de poder. Desvio de 
finalidade. Omissão da Administração. 

3. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.. 

4. Poder de Polícia. Razão e fundamento. Objeto e 
finalidade. Atributos. Meios de atuação. Sanções. Condições 
de validade. 

5. Atos administrativos. Requisitos: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato 
administrativo. Atos de direito privado praticados pela 
Administração. Atributos do ato administrativo: presunção de 
legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. 

6. Espécies de atos administrativos: normativos, 
ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Motivação 
do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. 
Invalidação dos atos administrativos. Revogação e anulação. 

7. Contratos administrativos. Peculiaridades. Alteração e 
rescisão unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. 
Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação 
de penalidades contratuais. Cláusulas essenciais.  

8. Execução do contrato administrativo. Direitos e 
obrigações das partes. Normas técnicas e material 
apropriado. Variações de quantidade. Execução pessoal. 
Encargos da execução. Manutenção de preposto. Acompanhamento 
da execução do contrato e recebimento do objeto. Extinção, 
prorrogação e renovação do contrato. 

9. Inexecução do contrato. Causas justificadoras. 
Conseqüências. Revisão do contrato. Rescisão: 
administrativa, amigável, judicial, de pleno direito. 
Espécies de contratos administrativos: obra pública, 
serviço, trabalhos artísticos, fornecimento, concessão e 
gerenciamento. 

10. Licitação. Princípios e finalidade. Objeto. 
Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Procedimento: 
edital, carta-convite, recebimento da documentação e 
proposta, adjudicação e homologação , anulação e revogação. 

11. Modalidades de licitação: concorrência, concorrência 
internacional, consórcio de empresas, pré-qualificação, 



tomada de preços, registros cadastrais, convite, concurso e 
leilão. 

12. Serviços públicos. Considerações gerais. Classificação. 
Regulamentação e controle. Requisitos e direitos do usuário. 
Competência para a prestação do serviço. Formas e meios de 
prestação do serviço. Serviços delegados a particulares: 
concedidos, permitidos e autorizados. Convênios e consórcios 
administrativos. 

13. Autarquias. Empresas Públicas. Sociedades de Economia 
Mista. Fundações instituídas pelo Poder Público. 

14. Servidores públicos. Competência para organizar o 
funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Direitos dos 
servidores. Vencimentos e vantagens pecuniárias. Adicionais 
e gratificações. Deveres. Restrições funcionais. 
Responsabilidade: administrativa, civil, criminal. Meios de 
punição: prisão administrativa, seqüestro, perdimento e 
confisco de bens, enriquecimento ilícito, abuso de 
autoridade. 

15. Domínio público. Classificação dos bens públicos. 
Administração, utilização e alienação dos bens públicos. 
Imprescritibilidade, impenhorabilidade. Aquisição. 

16. Terras públicas. Terras devolutas. Plataforma 
continental. Terras ocupadas pelos silvícolas. Terrenos de 
marinha. Terrenos acrescidos. Terrenos reservados. Ilhas. 
Álveos abandonados. Faixa de fronteira. Vias e logradouros 
públicos. Proteção ambiental. Ação Civil Pública. 

17. Responsabilidade Civil do Estado. Ação e omissão. 
Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de 
reparação de dano e direito de regresso. 

18. Recursos administrativos. Pedido de reconsideração. 
Prescrição administrativa. Espécies de processo 
administrativo. Princípios informadores. Fases do processo 
administrativo. Sindicância. Processo Administrativo-
Disciplinar. 

19. Controle judiciário dos atos administrativos. Atos 
sujeitos a controle especial: políticos, legislativos e 
interna corporis. Atos sujeitos a controle comum: atos 
administrativos em geral. 



20. Intervenção na propriedade. Desapropriação. Normas 
básicas. Declaração. Processo de desapropriação. Imissão na 
posse. Indenização. Pagamento. Anulação. Desvio de 
finalidade. Desistência. Servidão administrativa. 
Requisição. Ocupação provisória. Limitação administrativa. 

21. A administração em juízo. Representação. Atuação 
processual. Execução do julgado. Despesas judiciais. 
Prescrição.  

  

  

 DIREITO TRIBUTÁRIO 

  
1. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais e 
princípios constitucionais tributários. Limitações ao poder 
de tributar. Imunidades: conceito, espécies, aspectos 
objetivos e subjetivos, alcance, interpretação. 
2. Competência tributária. Competência tributária da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e do 
Distrito Federal. Competência tributária residual. Conflito 
de competência. 
3. Tributo: conceito, espécies: Impostos, taxas, 
contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, 
contribuições sociais ou parafiscais. Classificação: 
vinculados e não vinculados. Funções: fiscal, extrafiscal, 
parafiscal. 
4. Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Classificação dos impostos pelo critério da 
natureza do fato: sobre o comércio exterior, sobre o 
patrimônio e a renda, sobre a produção e a circulação, 
especiais. Outras classificações: diretos e indiretos, fixos 
e proporcionais, progressivos e regressivos.  
5. Da repartição de receitas tributárias.  
6. Direito Tributário: conceito, natureza, fontes, 
finalidade. Normas gerais de Direito Tributário. Legislação 
tributária, vigência, aplicação, interpretação e integração. 
Normas complementares. 
7. Obrigação tributária. Conceito, natureza e espécies: 
principal e acessória. Hipótese de incidência e seus 
elementos: pessoal, espacial, temporal, material, 
quantitativo. Fato gerador, alcance, efeitos. Sujeitos da 
obrigação tributária. Substituição tributária. Convenções 
particulares. Solidariedade. Capacidade tributária. 



Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. 
Responsabilidade dos sucessores, de terceiros, dos sócios. 
Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 
8. Crédito tributário. Conceito e natureza. Constituição do 
crédito tributário. Lançamento: natureza, modalidades: 
declaração, homologação, ofício. Eficácia, revisão, 
arbitramento. Suspensão do crédito tributário. Conceito. 
Moratória. Depósito. Reclamações e recursos. Liminar e 
tutela antecipada. Extinção do crédito tributário. 
Modalidades. Pagamento. Compensação. Transação. Remissão. 
Prescrição e decadência. Decisão administrativa e decisão 
judicial. Exclusão do crédito tributário. Isenção e anistia. 
Isenção e imunidade. Isenção e não-incidência. Isenção e 
remissão. Garantias e privilégios do crédito tributário. 
Fraude à execução. Preferências. 
9. Sigilo fiscal.  
10. Administração tributária. Fiscalização. Certidões 
negativas. Inscrição em Dívida Ativa: Requisitos. Dívida 
Ativa: Liquidez, certeza, exigibilidade, exeqüibilidade e 
legislação correlata. 
11. Impostos da Competência dos Estados e do Distrito 
Federal. Imposto sobre circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal (ICMS) e legislação correlata. Imposto sobre 
transmissão causa mortis e doação e legislação correlata. 
Imposto sobre propriedade de veículos automotores e 
legislação correlata. 
12. Contencioso administrativo federal e estadual (SC) em 
matéria tributária e legislação correlata. 
13. Execução fiscal. Lei nº 6.830/80 e alterações 
posteriores. Medida Cautelar Fiscal. Lei nº 8.397/92 e 
alterações posteriores. 
14.Mandado de Segurança, Ação Anulatória, Declaratória, 
Cautelares, Antecipação de Tutela, Embargos e demais ações 
cabíveis em matéria tributária e legislações correlatas. 
  

  

DIREITO CIVIL 

  

1.Código Civil. Aplicação da lei no tempo. Revogação, 
derrogação, ab-rogação. Repristinação. Vigência e eficácia 
das normas. Direito adquirido. Ato jurídico perfeito. 



Princípios gerais de direito. Lacunas. Antinomias. Juízo de 
eqüidade.   

2. Das pessoas. Das pessoas naturais. Da personalidade e da 
capacidade. Dos direitos da personalidade. Da ausência. Das 
pessoas jurídicas. Do registro civil das pessoas jurídicas. 
Das  associações e das fundações. Do domicílio. 

3. Dos bens: imóveis, móveis, fungíveis e consumíveis. Das 
coisas divisíveis e indivisíveis. Das coisas singulares e 
coletivas. Dos bens reciprocamente considerados. Dos bens 
públicos e particulares. Das coisas que estão fora do 
comércio. 

4. Dos fatos jurídicos. Negócio Jurídico. Disposições 
gerais. Defeitos do negócio jurídico: erro ou ignorância, 
dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão, fraude 
contra credores. Invalidade do negócio jurídico. Atos 
jurídicos lícitos. Atos ilícitos.  

5. Da forma dos atos jurídicos e sua prova. Das nulidades. 
Prescrição: causas impeditivas ou suspensivas, causas 
interruptivas. A prescrição e a Fazenda Pública. Decadência. 

6. Direito das obrigações. Modalidades das obrigações. 
Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das 
obrigações. Pagamento. Consignação. Sub-rogação. Imputação. 
Dação. Novação. Compensação. Confusão. Remissão. 
Inadimplemento das obrigações. Mora. Perdas e danos. 
Cláusula penal. Arras.  

7. Contratos. Princípios fundamentais. Contratos em geral. 
Extinção do contrato. Resolução por onerosidade excessiva. 
Das várias espécies de contrato. Evicção. Vícios 
redibitórios. Contrato preliminar. A locação e a Fazenda 
Pública. Mandato.   

8. Da obrigação de indenizar. Responsabilidade contratual e 
extracontratual. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Caso 
fortuito ou de força maior, fato de terceiro, fato do credor 
e ausência de culpa. Convenções modificativas da 
responsabilidade. Da indenização. Juros de mora e correção 
monetária.  

9. Das obrigações por ato unilateral de vontade. Títulos de 
crédito. Preferências e privilégios creditórios.  



10. Do direito de empresa. Empresário. Sociedades. 
Estabelecimento.  

11. Direito das coisas. Posse: classificação, aquisição e 
perda. Efeitos e defesa da posse. Composse. Direitos reais. 
Da propriedade. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. 
Habitação. Direito do promitente comprador. Penhor, hipoteca 
e anticrese. Registro de imóveis Usucapião. Usucapião 
especial. Aforamento de terras públicas e terrenos da 
Marinha. 

12. Família e sucessões. Casamento. Dissolução da sociedade 
e do vínculo conjugal. Relações de parentesco. Regime de 
bens entre os cônjuges. Alimentos. Bem de família. União 
estável. Tutela. Curatela. Sucessão em geral. Sucessão 
legítima. Sucessão testamentária. Inventário e partilha. 

  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

  

1. Da jurisdição e da ação. Das partes e dos procuradores. 
Da capacidade processual. Dos deveres das partes e dos seus 
procuradores. Da responsabilidade das partes por dano 
processual. Das despesas e das multas.  

2. Dos procuradores. Da substituição das partes e dos 
procuradores. Do litisconsórcio e da assistência. Da 
intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, 
denunciação da lide e chamamento ao processo.  

3. Ministério Público. Dos  órgãos judiciais e dos 
auxiliares da justiça. Da competência: internacional, 
interna, funcional, territorial. Da modificação da 
competência: da declaração de incompetência. 

4. Do Juiz. Poderes, deveres e responsabilidades. 
Impedimento e suspeição. Auxiliares da Justiça. Do 
serventuário e do oficial de Justiça. Do perito. Do 
depositário e do administrador. Do intérprete.  

5. Dos atos processuais: em geral, das partes, do juiz, do 
escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos 
atos processuais. 



6. Dos prazos. Disposições gerais. Da verificação dos prazos 
e das penalidades. Da comunicação dos atos. Disposições 
gerais. Das cartas. Das citações. Das intimações. Das 
nulidades. Da distribuição e do registro. Do valor da causa.  

7. Da formação do processo. Do procedimento sumário. Do 
procedimento ordinário. Petição inicial. Requisitos. Do 
pedido. Do indeferimento da petição inicial. Da resposta do 
réu. Disposição gerais. Da contestação. Das exceções. Da 
incompetência. 

8. Do impedimento e da suspeição. Da reconvenção. Da 
revelia. Das providências preliminares. Do efeito da 
revelia. Da declaração incidente. Dos fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do pedido. Das alegações do réu. 

9. Do julgamento conforme o estado do processo. Da extinção 
do processo. Do julgamento antecipado da lide. Dos 
saneamento do processo.  

10. Das provas: disposições gerais, depoimento pessoal, 
confissão. Da prova documental. Da argüição de falsidade. Da 
produção da prova testemunhal. Da prova pericial. Da 
inspeção judicial. 

11. Da audiência. Disposições gerais. Da conciliação. Da 
instrução e julgamento. Dos requisitos da sentença. Da coisa 
julgada.  

12. Da uniformização de jurisprudência.  Da declaração de 
inconstitucionalidade. 

13. Dos recursos. Apelação, agravo de instrumento, agravo 
retido, embargos infringentes, embargos de declaração. Da 
ordem dos processos no tribunal. Recurso ordinário, especial 
e extraordinário. Embargos de divergência. Regimento interno 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal.  Lei  nº 8.038, de 28.05.90.  

14. Da execução em geral: das partes, da competência, do 
inadimplemento do devedor, do título executivo, da  
responsabilidade patrimonial, das disposições gerais e da 
liquidação de sentença. Execução contra a Fazenda Pública. 
Embargos e demais defesas do executado e de terceiros.  

15. Medidas cautelares. Suspensão de segurança. 



16. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Das 
ações possessórias. Da manutenção e reintegração de posse.  
Do interdito proibitório. Da ação de nunciação de obra nova. 
Da ação de usucapião de terras particulares. Ação 
demarcatória. Da ação rescisória.Da ação anulatória. As 
demais ações previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 

17. Ação de desapropriação. Ação popular. Mandado de 
Segurança. Lei nº 1.533, de 31.12.51. Lei nº 4.348, de 
26.06.64, e  Lei nº 5.021, de 09.06.66. Ação de despejo 
contra a Fazenda Pública. 

  

  

  

DIREITO DO TRABALHO 

  

I – DIREITO INDIVIDUAL  DO TRABALHO 

  

1. Contrato individual do trabalho. Conceito. Elementos 
essenciais para sua formação. Relação jurídica dele 
derivada. Obrigações decorrentes do contrato. Rescisão. 
Nulidade. 

2. As partes do contrato individual de trabalho. Trabalhador 
autônomo. Trabalhador avulso. Trabalhador eventual. 
Empregados na administração pública. Empresa e 
estabelecimento. Grupo econômico. Sucessão de empregadores. 
Poder disciplinar. Trabalhador e prestador de serviço. 

3. Contrato  individual de trabalho por prazo indeterminado 
e por prazo determinado. Contrato de experiência. Contrato 
de equipe. Trabalho temporário. Alteração de contrato. 
Suspensão e interrupção. 

4. Extinção do contrato individual de trabalho. Justa causa. 
Falta grave. Estabilidade absoluta e garantia do emprego.  
Estabilidade temporária. Extinção  do estabelecimento: força 
maior e factum  principis. Aviso prévio. Fundo de garantia 
por Tempo de Serviço. 



5. Salário e remuneração. Salário mínimo. Salário 
contratual. Salário profissional. Salário normativo. 
Comissões. Gratificações. Prêmios. Abonos. Diárias. Ajudas 
de custo. Gratificação de Natal. Participação nos lucros. 
Vale transporte. Proteção de salário. Equiparação salarial.  

6. Duração do trabalho. Jornada normal e trabalho 
extraordinário. Duração  semanal do trabalho. Trabalho 
noturno. Trabalho por turnos. Repouso semanal remunerado. 
Férias anuais. Segurança e medicina do trabalho. Adicional 
de insalubridade. Adicional de periculosidade. 

7.Responsabilidade da administração pública solidária e 
subsidiária. 

              

II – DIREITO COLETIVO DO TRABALHO  

  

1. Os sistemas de organização sindical. A organização 
sindical brasileira. Natureza jurídica do sindicato. 
Entidades sindicais. Enquadramento sindical. Sindicabilidade 
do empregado da administração pública. 

2. Convenção Coletiva de Trabalho. Conceito. Evolução no 
direito brasileiro. Conteúdo e efeitos. Limite à aplicação 
das normas convencionais. Mediação e arbitragem. 

3. Classificação dos dissídios coletivos. Natureza jurídica 
e eficácia da sentença normativa. 

4. Greve. Conceito. Natureza da greve no direito brasileiro. 
Requisito para sua deflagração.  A greve nos serviços 
públicos e atividades essenciais. 

  

III- DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

  

1. Competência da Justiça do Trabalho. Jurisdição e 
competência dos órgãos da Justiça do Trabalho. 



2. Processo e procedimento nos dissídios individuais e 
coletivos de trabalho. Prazos. Custas. Exceções. Nulidade. 
Recursos. Execução. Prescrição. Privilégios da Fazenda 
Pública. Aplicação subsidiária do CPC e da LEF (Lei 
6830/80). 

3. Processo e procedimento nos dissídios coletivos. 
Competência para  processá-los e julgá-los. Efeitos da 
sentença normativa na Administração. 

4. Coisa julgada formal e material na sentença trabalhista. 
Acordos. Ação rescisória. Ação anulatória.  

5. Mandado de segurança. Habeas corpus. Medidas cautelares e 
demais ações cabíveis. 

   

DIREITO PENAL 

 1. Princípios constitucionais do direito penal. Princípios 
gerais do direito penal. Aplicação da lei penal. 

2. Crime (tipicidade, ilicitude, culpabilidade). 
Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. 

3. Penas. Suspensão condicional da pena. Livramento 
condicional. Medidas de segurança. 

4. Efeitos da condenação. Reabilitação. 

5. Ação penal e extinção da punibilidade. 

6. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. 
Crimes contra os costumes. Crimes contra a família.  Crimes 
contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. 
Lei das contravenções penais. 

7.Ilícito tributário e legislações correlatas; Representação 
fiscal para fins penais. 

8. Lavagem de Dinheiro. 

9.Crimes de tortura; crimes de trânsito; crimes de abuso de 
autoridade; crimes contra o meio ambiente; crimes contra as 
finanças públicas e a responsabilidade na gestão fiscal. 



  

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

  

1. Garantias constitucionais do processo penal. Princípios 
gerais do processo penal. 

2. Inquérito Policial. Ação penal pública e privada. 
Condições da ação penal. Denúncia. Queixa. 

3. Competência. 
4. Processo e procedimento. Pressupostos processuais. 
Sujeitos do processo. Prisão e liberdade provisória.  

5. Citação, intimação. O exercício da defesa. Exceções. 
Revelia. Prova. Ônus e valoração.  

6. Sistema de nulidades. 

7. Medidas cautelares. Prisão em flagrante, prisão 
provisória, prisão preventiva. Liberdade provisória e 
fiança. Busca e apreensão.  Seqüestro. 

8. Sentença. Correlação entre imputação e sentença. Efeitos 
civis da sentença penal. Coisa julgada. 

9. Recursos. Princípios Gerais. Recursos em espécie. Recurso 
Especial e Recurso Extraordinário. Habeas Corpus e Revisão 
Criminal. 

10. Procedimentos comum e especiais. Júri. Crimes contra a 
honra. Crimes praticados por funcionário público. Crimes 
ambientais. Tóxicos. Aspectos jurisdicionais da execução da 
pena. 

11. Juizados Especiais Criminais. 

   

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

  

1. Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 e suas 
alterações. 



2. Estrutura e organização administrativa do Estado de Santa 
Catarina: Lei Complementar 284/2005 e alterações 
posteriores. 

3. Divisão e organização judiciárias do Estado de Santa 
Catarina: Lei 5624/1979 e alterações posteriores. 

4. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal 
de Justiça do Estado: Lei 12069/2001 e alterações 
posteriores. 

5. Servidores Públicos: Lei 6.745/1985 e alterações 
posteriores.   

6. Procuradoria-Geral do Estado: Lei 6.107/1982, Lei 
Complementar 62/1992, Lei 7.675/1989 e Lei Complementar 
226/2002 e legislações posteriores. 

7.Legislação Tributária Estadual sobre os impostos estaduais 
e processo administrativo tributário.  

  

Florianópolis, 03 de junho de 2005. 

  

  

IMAR ROCHA 

Procurador-Geral do Estado 

  

 


