
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO Nº 001/2003 -CSMP

 O PROCURADOR – GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso
V, 1ª parte, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, com fundamento no art. 59,
e  seus  parágrafos,  da  citada  Lei,  e  deliberação  unânime  do  Egrégio  CONSELHO
SUPERIOR  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO ESTADO  DO RIO  GRANDE  DO
NORTE,  em Sessão Extraordinária do dia 10 de junho corrente, RESOLVE EXPEDIR o
seguinte

REGULAMENTO DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
dar-se-á no cargo de Promotor de Justiça Substituto, mediante Concurso Público
de Provas e Títulos.

I- São requisitos para a investidura no cargo:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro na forma da lei;
b) ter concluído  o curso de bacharelado em Direito, em instituição oficial

ou  reconhecida no país;
c) estar em pleno gozo dos direitos políticos, quite com o serviço militar, se do

sexo masculino, e com as obrigações eleitorais;
d) gozar  de  saúde  física  e  mental,  comprovada  em exame  feito  pela  Junta

Médica Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, até seis meses anteriores
à data da publicação da lista final dos aprovados no presente concurso. 



Art. 2º. O  prazo  de  validade  do  concurso  será  de  2  (dois)  anos,  contados  após  a
homologação e publicação da lista final dos aprovados, prorrogável uma vez pelo
mesmo período.

Art. 3º. Assegurar-se-á ao candidato aprovado a nomeação, dependendo do número de
vagas existentes, de acordo com a ordem de sua classificação no concurso.

Capítulo II
DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º. As inscrições serão feitas na sede da Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua
Senador Georgino Avelino, 904, Tirol, Natal/RN, no horário compreendido das
8h às 18 h, pessoalmente ou através de procurador, no período de 04 de agosto a
02 de setembro do corrente ano, com a apresentação dos seguintes documentos: 

I - comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais), que deverá ser efetuado em favor da PGJ – FRMP – CONCURSO
PÚBLICO, na conta nº 30.683-5, agência nº 3795-8, do Banco do Brasil S.A.,
que em nenhuma hipótese será devolvida;

II - cédula de identidade com cópia autenticada e legível;
III - duas fotografias 3x4 recentes;
IV- no  caso  de  inscrição  por  procurador,  este  deverá,  ainda,  fazer  entrega  do

respectivo instrumento de procuração; 
V- será acolhida a isenção da taxa de inscrição prevista para  doador de sangue,

conforme a Lei  Estadual  n.º  5.869,  de  9  de janeiro  de  1989,  na hipótese  do
candidato ser portador da carteira de doador, expedida por órgão oficial;

Art. 5º. É assegurada aos portadores  de  deficiências  compatíveis  com o exercício das
funções do cargo de Promotor de Justiça Substituto a reserva de 5% (cinco por
cento)  das  vagas  previstas  neste  edital,  na  forma  do  art.  26,  inciso  VIII,  da
Constituição Estadual e do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 6.257, de 21 de
janeiro de 1992.

§ 1º.  Os candidatos portadores de deficiência, para se beneficiarem da reserva de
vagas  devem  declarar  no  requerimento  de  inscrição  a  natureza  e  grau  de
deficiência que apresentam, bem como sugerir as adequações para a realização de
sua prova. A comissão poderá, em caso de dúvida, a qualquer tempo, exigir a
apresentação de laudo médico realizado por Junta Médica Oficial do Estado do
Rio Grande do Norte;

 
§2º. Os portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os
demais candidatos no que respeita ao conteúdo e avaliação das prova.

Capítulo III
DA COMISSÃO DO CONCURSO



Art. 6º. A Comissão Examinadora do Concurso será constituída pelo Procurador-Geral
de  Justiça,  que  a  preside,  por  2  (dois)  Procuradores  de  Justiça,  2  (dois)
Promotores  de  Justiça  de  3ª  entrância,  eleitos  pelo  Conselho  Superior  do
Ministério  Público  e  por  1  (um)  representante  da  Ordem dos  Advogados  do
Brasil, indicado por seu Conselho Seccional, por solicitação do Procurador-Geral
de Justiça.

§ 1º. A substituição, nos impedimentos e ausências do Procurador-Geral de Justiça,
far-se-á  pelos  Procuradores  de  Justiça,  obedecida  a  ordem de  antigüidade  na
carreira e, na falta destes, por Promotor de Justiça de 3ª entrância, designados
pelo Conselho Superior do Ministério Público para tal fim.

§ 2º. Estará impedido de fazer parte da Comissão aquele que tiver, entre os candidatos
inscritos, parentes consangüíneos, civis ou afins, até o segundo grau, enquanto
durar o parentesco.

§ 3º. Encerradas as inscrições e verificados os impedimentos, será então constituída a
Comissão e oficialmente publicados os nomes dos seus componentes.

§ 4º. As  decisões  da  Comissão  do  Concurso  serão  tomadas  por  maioria  de  votos,
ressalvado o voto de qualidade do Presidente.

§ 5º. A Comissão reunir-se-á, em caráter reservado, por convocação de seu Presidente,
com a presença mínima de 4 ( quatro ) de seus integrantes. 

§ 6º. Servirá como Secretário do Concurso um funcionário da Procuradoria-Geral de
Justiça designado pelo Procurador-Geral de Justiça, observado o impedimento do
§ 2º deste artigo.

§ 7º. Das  decisões  tomadas  pela  Comissão  Examinadora  caberão  recursos  para  o
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de quarenta e oito horas.

Capítulo IV
DAS INSCRIÇÕES DEFINITIVAS

Art. 7º. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Diário Oficial do Estado
do Rio Grande do Norte, do resultado da prova prática, de que trata o inc. III do
art. 13, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco), deverão
apresentar  um  pedido  de  inscrição  definitiva,  instruído  com  a  seguinte
documentação,  que  será  processada  e  encaminhada  ao  Conselho  Superior  do
Ministério Público para aferição e julgamento da inscrição definitiva:

a) Certidões Negativas dos Cartórios de Protestos e Títulos da(s) comarca(s)
onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

b) Certidões Negativas de feitos Cíveis e Criminais, expedidas pelos Cartórios
Distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal, bem como da Polícia



dos Estados, da jurisdição e circunscrição, respectivamente, em que tenha
residido nos últimos 05 (cinco) anos;

c) Curriculum Vitae funcional  e/ou profissional,  mencionando os cargos ou
funções que tenha exercido e as autoridades perante as quais haja servido ou
esteja servindo, bem como seus respectivos endereços.

§ 1º. A  falta  de  qualquer  dos  documentos  acima  relacionados  poderá  acarretar  o
indeferimento da inscrição definitiva do candidato, pelo Conselho Superior do
Ministério Público. 

§ 2º. Decorrido o prazo para a entrega da documentação supramencionada, o Conselho
Superior do Ministério Público apreciará o requerimento de inscrição definitiva,
que será precedido de  investigação de aspectos de sua  vida social e moral.

Art. 8º. Terminado  o  julgamento  das  inscrições,  será  publicada  no  Diário  Oficial  do
Estado a relação dos candidatos que obtiveram deferimento de suas inscrições
definitivas, concedendo-se, aos que tiverem indeferidos os seus requerimentos, o
prazo  de  5  (cinco)  dias  para  interpor  recurso  ao Colégio  de  Procuradores  de
Justiça.

Art. 9º. Ultimado o prazo para interposição de recurso, o Colégio de Procuradores de
Justiça julgará os interpostos, em última instância administrativa.

Capítulo V
DOS TÍTULOS

Art. 10. São considerados os seguintes títulos, com as respectivas categorias e notas:

GRUPO I - Nota 10

a) exercício de cargo da carreira do Ministério Público, da Magistratura ou do
Magistério Superior na área jurídica, em instituição oficial  de ensino onde
tenha sido admitido por concurso público de provas e títulos;

b) titulação de Doutor em Direito, obtida em instituição oficial de ensino ou
reconhecida pelo Governo Federal;

c) conclusão e aproveitamento de curso oficial de preparação para a carreira do
Ministério Público.

GRUPO II - Nota 9

a) ter  integrado,  como  membro,  comissão  de  concurso  para  os  cargos  privativos  de
Bacharel em Direito na Administração Pública;

b) titulação de Mestre em Direito, obtida em instituição oficial de ensino ou reconhecida
pelo Governo Federal;

c) conclusão e aproveitamento de curso oficial de preparação à carreira da Magistratura.



GRUPO III - Nota 8

a) aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel em
Direito na Administração Pública;

b) titulação de Especialista  em Direito, obtida em instituição oficial de
ensino ou reconhecida pelo Governo Federal;

c) exercício  de  magistério  superior,  em  instituição  privada,  na  área
jurídica, por período mínimo de dois (02) anos;

d) exercício de cargo público privativo de bacharel em direito.

GRUPO IV - Nota 7

a) inscrição, como Advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil; 
b) estágio  no  Ministério  Público,  na  condição  de  auxiliar,  aprovado  em

concurso de provas e títulos; e
c) edição de livro jurídico de autoria individual ou em co-autoria.

       GRUPO V - Nota 6

a) estágio na área jurídica decorrente de convênio com instituição oficial  de
ensino superior ou reconhecida pelo Governo Federal, por no mínimo um
ano; e

a) tese, monografia ou artigo jurídico, de autoria comprovada, não elaborado
em razão  do exercício de cargo ou função pública ou privada, publicado em
revista especializada de circulação internacional, nacional, regional ou local,
ou  ainda  em  site jurídico  na  Internet  de  responsabilidade  de  instituição
oficial  ou  de  ensino,  reconhecida  pelos  governos  Federal,  Estadual  ou
Municipal.

Capítulo VI
DAS PROVAS

Art. 11. Para  submeter-se  às  provas,  o  candidato  deverá  comparecer  aos  locais  e  nos
horários previamente designados, munido de caneta esferográfica azul ou preta,
cartão  de  inscrição  e  documento  de  identidade,  com  no  mínimo  30  (trinta)
minutos de antecedência.

Art. 12. As provas de conhecimento, escritas e oral, versarão sobre as seguintes matérias:
Direito  Constitucional,  Direito  Administrativo,  Direito  Tributário,  Direito
Eleitoral, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direitos Difusos, Coletivos e
Individuais Homogêneos, Direito Penal e Direito Processual Penal.

Art. 13. As provas escritas, de caráter eliminatório, obedecerão aos temas do programa
previamente divulgado e serão realizadas em 3 (três) etapas:



I- prova escrita objetiva, constando de 100 (cem) questões de múltipla escolha,
todas com o mesmo valor - 0,1 (zero vírgula um) ponto, abrangendo as matérias
constantes do art. 12;

II - prova escrita, de caráter subjetivo, de Direito Penal,  Direito Processual Penal,
Direito Civil e Direito Processual Civil, Direitos Difusos, Coletivos e Individuais
Homogêneos;

III- prova prática, que versará sobre qualquer matéria constante do art. 12.

§ 1°. O gabarito da prova objetiva será publicado no prazo de até 48 horas após a sua
realização.

§ 2º. O dia, hora e local da realização das provas serão anunciados no Diário Oficial
do Estado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 3º. Cada prova escrita terá a duração de 5 (cinco) horas.

§ 4º. Na  prova  de  que  trata  o  inciso  I,  deste  artigo,  serão  consideradas  erradas  as
questões  rasuradas  ou  com  mais  de  uma  alternativa  assinalada,  não  sendo
permitido consultar legislação, doutrina, jurisprudência e súmulas.

§ 5°. No processamento eletrônico de correção da prova de que trata o inciso I, 03
(três) questões erradas implicam, no cômputo geral, na eliminação de 01 (uma)
questão correta,  em progressão aritmética,  não consideradas,  para este fim, as
questões em branco.

§ 6º. Nas demais provas escritas, não será permitida a consulta à legislação comentada
ou anotada, doutrina, jurisprudência, modelos práticos e súmulas. 

§ 7º. O candidato só poderá se retirar da sala onde se realizará a prova escrita objetiva
com no mínimo uma hora e trinta minutos após o início desta.

§ 8º. O caderno de questões será entregue após o encerramento da prova objetiva.

Art. 14. Os candidatos  que obtiverem aprovação nas provas escritas  serão convocados
através do D.O.E., com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para se
submeterem à prova oral.

Art. 15. A prova oral, igualmente eliminatória, consiste em exposição e/ou resposta pelo
candidato,  sobre  matéria  e  ponto  sorteados,  dentre  as  matérias  constantes  do
programa  anexo  ao  presente  regulamento,  com antecedência  de  24   (vinte  e
quatro) horas, em sessão pública, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. 

               
Art. 16. Além  das  provas  dos  artigos  anteriores  haverá  uma  de  títulos,  sem  caráter

eliminatório, exclusivamente para efeito de classificação.



Art. 17. Não se admitirá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para provas, nem a sua
realização fora do horário e do local indicados.

§ 1º. O  candidato  que  assinar  ou  rubricar  a  prova  fora  do  espaço  indicado  ou  a
identificar por qualquer outro meio, terá a mesma anulada.

§ 2º. Não se admitirá a revisão de provas. 

Capítulo VII
DO JULGAMENTO DAS PROVAS

Art. 18. As  provas  de  conhecimento  serão  julgadas  pela  Comissão  do  Concurso,
atribuindo seus membros nota de 0 (zero) a 10 a cada prova.

Parágrafo único. A nota de cada prova resultará da média aritmética das notas atribuídas
pelos membros da Comissão.

Art. 19. A nota final dos títulos será apurada dividindo-se a soma das notas obtidas em
cada grupo por 10 (dez) e adicionando-se o quociente à parcela do valor 6 (seis).

Parágrafo único. No caso de títulos do mesmo grupo, far-se-á a média aritmética das notas
dadas para obtenção da nota do respectivo grupo.

Art. 20. O candidato terá que obter, no mínimo, nota 5,0 (cinco pontos), em cada prova de
conhecimento, para passar à prova seguinte.

Art. 21. A  nota  final  dos  candidatos  será  obtida  pela  média  aritmética  das  notas
alcançadas em cada uma das provas escritas e da prova oral,  considerando-se
aprovados somente os candidatos que a obtiverem igual ou superior a 6,0 (seis). 

§ 1º. Somente se fará a avaliação de títulos do candidato aprovado nos termos deste
artigo,  sendo-lhe  atribuída  nota,  que  será  computada  apenas  para  efeito  de
classificação. Referidos títulos deverão ser apresentados no prazo de 5 (cinco)
dias contados da publicação da nota final no Diário Oficial do Estado, à qual se
refere o caput deste artigo, e organizados por grupos nos termos do art. 10. 

§ 2º Não será permitido qualquer critério de arredondamento de notas, em todas as
provas do concurso, nem da média, para efeito de classificação final.

 
Art. 22. Havendo  empate  entre  os  candidatos  na  nota  final,  o  desempate  dar-se-á,

sucessivamente, em favor do candidato que tiver obtido a nota mais alta:

I- na prova escrita prática;



II- na  prova  escrita  subjetiva  de  Direito  Penal,  Direito  Processual  Penal,  Direito
Civil  e  Direito  Processual  Civil,  Direitos  Difusos,  Coletivos  e  Individuais
Homogêneos;

III- na prova oral.

§ 1º. Persistindo o empate, decide-se a classificação em favor do candidato possuidor
de  certificado  de  conclusão  de  curso  oficial  de  preparação  à  carreira  do
Ministério  Público  ministrado  pelo  CENTRO  DE  ESTUDOS  E
APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
GRANDE DO NORTE – CEAF ou FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - FESMP. 

§ 2º. Por  fim,  decide-se  em favor  do candidato  que tenha  maior  tempo de serviço
público. 

Art. 23. Aos candidatos não será permitido reclamar contra notas conferidas, salvo contra
a nota final para demonstrar erro de cálculo.

Art.  24.    As  pessoas  incluídas,  em  princípio,  na  lista  especial,  destinada  às  pessoas
portadoras  de  deficiência,  deverão  submeter-se,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias
contados de sua publicação, à perícia  médica com vistas a compatibilidade de
sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.

§ 1º.  A perícia será realizada na Junta Médica do Estado do Rio Grande do Norte
devendo o laudo ser elaborado no prazo de 5 (cinco) dias após o exame.

§ 2º. O concurso só será homologado depois de realizado o exame mencionado neste
artigo, publicando-se as listas geral e especializada, das quais serão excluídos os
candidatos com deficiência tidos por inaptos na inspeção médica.

 
Art. 25. Concluídos os  trabalhos,  a comissão  remeterá os  documentos  do concurso ao

Conselho  Superior  do  Ministério  Público,  em  especial  o  relatório  e  a
classificação dos candidatos aprovados, em duas listas, uma geral com a relação
de  todos  os  candidatos  aprovados  e  uma especial  com a relação  das  pessoas
portadoras de deficiência.

Parágrafo  único.  Homologado  o  concurso  pelo  Conselho  Superior  do  Ministério
Público, publicar-se-á a decisão juntamente com a ordem de classificação dos
candidatos aprovados.

Art. 26. A classificação obedecerá a ordem decrescente da nota final de cada candidato.

Art. 27. Os títulos poderão ser devolvidos, a requerimento dos interessados, no prazo de
120  (cento  e  vinte)  dias  contados  da  data  da  publicação  da  homologação  do
concurso,  sendo remetidos  ao Arquivo Público  do  Estado,  os  que  não forem
reclamados no prazo estabelecido.



Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Antes de cada prova o candidato deverá identificar-se perante a Comissão do
Concurso, ou fiscal por ela designado e assinar a lista de presença, momento em
que submeterá a exame os exemplares da legislação que serão utilizados pelo
mesmo.

Parágrafo único. Durante a aplicação das provas é vedada a utilização de aparelhos
eletrônicos de comunicação.

Art.29. A inscrição importará na aceitação das normas do presente Regulamento. 

Art.30. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Examinadora do Concurso.

Natal, 11 de junho de 2003.

________________________________
Paulo Roberto Dantas de Souza Leão

Procurador-Geral de Justiça



P R O G R A M A

DIREITO PENAL

01º PONTO
a) Direito Penal. Conceito. Fontes. 
b) Norma Penal. Eficácia da Norma Penal em relação ao tempo, ao espaço e às pessoas.
c) Princípios de Direito Penal. 
d) Crimes contra a vida.

02º PONTO
a) Fato Punível. Conceito. 
b) Fato típico. Ação e Omissão. Relação de causalidade. Resultado. Tipicidade.
c) Dolo e culpa. Erro de tipo. Erro sobre a pessoa.
d) Lesões Corporais. Perigo para a vida ou à saúde de outrem. Omissão de socorro. Rixa.

03º PONTO
a) Classificação de crimes. Distinção e características. 
b) Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior.
c) Contravenção Penal.
d) Crimes de constrangimento ilegal, ameaça e violação de domicílio.

04º PONTO
a) Ilicitude.Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento do dever legal e
exercício regular de direito. Causas de exclusão de ilicitude supralegais.
b) Concurso de agentes. Autoria e participação.
c) Dos crimes contra o patrimônio. 
d) Crime de corrupção de menores e Crimes de Trânsito.

05º PONTO
a) Culpabilidade penal. Causas de exclusão supra legal da culpabilidade.
b) Coação irresistível. Obediência hierárquica. Descriminantes Putativas. Erro de proibição.
c)  Imputabilidade  penal.  Doença  mental,  perturbação mental  e  desenvolvimento  mental
incompleto ou retardado. Condições que podem influir sobre a imputabilidade: embriaguez,
emoção, paixão e menoridade.
d) Crimes de imprensa e de porte de arma. 

06º PONTO 
a)  Das  Penas.  Espécies.  Regime  de  cumprimento.  Cominação  e  aplicação.  Suspensão
condicional da pena.Livramento condicional. Remissão e detração penal.
b) Circunstâncias judiciais atenuantes e agravantes. Causas de aumento e diminuição de
pena.
c) Crimes de sonegação fiscal.
d) Crimes contra o tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes.



07º PONTO
a) Concurso de delitos. Crime continuado.
b) Erro de execução. Resultado diverso do pretendido. 
c) Efeitos da Condenação. Reabilitação.
d) Crime praticado por funcionário público e particulares contra a Administração em geral. 

08º PONTO
a) Periculosidade. Medida de segurança. 
b) Crimes contra a assistência familiar.
c) Crimes contra honra. 
d) Crimes contra crianças e adolescentes (Lei 8.069/90).

09º PONTO
a) Punibilidade. Extinção: causas e prazos. Prescrição. Perdão judicial.
b) Concurso aparente de normas.
c) Crimes contra os costumes. 
d) Crimes hediondos.

10º PONTO
a) Da Ação Penal.
b) Falsificação de documentos. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Supressão de
documento.
c) Crimes de abuso de autoridade.
d) Crimes de Tortura e crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.



P R O G R A M A

DIREITO PROCESSUAL PENAL

01º PONTO
a) Processo Penal. Conceito. Princípios gerais. Sistemas acusatório, inquisitório e misto.
b) Norma processual penal. Interpretação e integração. Eficácia da lei processual penal no
tempo, espaço e em relação às pessoas. 
c)  Inquérito  policial.  Finalidade.  Iniciativa.  Processamento,  arquivamento  e
desarquivamento.
d) Processo e julgamento dos crimes da competência do tribunal do júri. Desaforamento. 

02º PONTO
a)  Ação  penal  pública  e  privada.  Conceito  e  Classificação.  Ação  penal  nos  crimes
complexos.
b)  Ação  penal  pública.  Titularidade.  Condição  de  procedibilidade.  Denúncia.  Forma  e
conteúdo. Recebimento, rejeição e recursos. Aditamento. 
c) Ação penal privada. Queixa, titularidade. Renúncia. Perdão. Perempção. Decadência.
d) Processo e julgamento dos crimes da competência do juiz singular.

03º PONTO
a) Competência. Critérios de determinação e modificação. Efeitos.
b) Conexão. Continência. Prevenção.
c) Exceções. Modalidades. Incompatibilidades e impedimentos.
d) Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos.

04º PONTO
a) Conflito de jurisdição. Espécies. Formas de argüição. Conflito de atribuições.
b) Restituição de coisas apreendidas. Medidas assecuratórias.
c) Incidente de falsidade e insanidade mental do acusado.
d) Processo dos crimes a que não for cominada pena de reclusão.

05º PONTO
a) Prova. Conceito, objeto, meios e ônus. Perícias em geral. Prova testemunhal. Acareação.
Busca e apreensão.Reconhecimento de pessoas e coisas.
b)  Sujeitos  do processo.  Juiz.  Ministério  Público  e sua legislação específica.  Ofendido,
defensor e Assistente. 
c)  Chamamento  a  juízo.  Citações.  Espécies,  formas  e  conseqüências.  Intimações.
Requisições. Prazos e seus vencimentos.
d) Processo e julgamento dos crimes falimentares.

06º PONTO
a) Prisão. Disposições gerais.



b)  Prisão  em  flagrante.  Prisão  preventiva.  Prisão  especial.  Prisão  temporária.  Prisão
decorrente de pronúncia e prisão decorrente de sentença não transitada em julgado.
c) Liberdade provisória. Fiança. Relaxamento de prisão.
d) Processo e julgamento dos crimes de calúnia, difamação e de injúria, da competência do
juiz singular.

07º PONTO
a) Sentença. Conceito. Classificação, requisitos, publicação e intimação. Efeitos.
b) Execução das penas e medidas de segurança. 
c) Coisa julgada. Limites. Preclusão.
d) Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95).

08º PONTO
a) Nulidades. Argüição. Sanablidade e efeitos da nulidade.
b) Processo e julgamento dos crimes de tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência física ou psíquica.
c) Processo e julgamento dos crimes ambientais.
d) Processo de restauração de autos extraviados ou destruídos.

09º PONTO
b)  Recursos.  Requisitos.  Admissibilidade.  Do  recurso  em  sentido  estrito.  Apelação.
Embargos. Carta testemunhal. Protesto por novo júri. 
b) Habeas corpus. Cabimento e competência.
c) Revisão Criminal. Reparação do erro judiciário.
d) Processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade.

10º PONTO
a) Execução Penal. Considerações gerais.
b) Execução das penas em espécie.
b) Processo de competência originária dos tribunais.
d) Processo e julgamento dos crimes de imprensa.



P R O G R A M A

DIREITO CIVIL

01º PONTO
a) Aplicação da lei no tempo e no espaço. Lei de Introdução ao Código Civil. Disposições
Finais e Transitórias do novo Código Civil. 
b) Interpretação da lei. Conceito. Elementos. Métodos.
c) Analogia. Princípios Gerais do Direito. Eqüidade.
 
02º PONTO
a) Das Pessoas naturais, jurídicas e domicílio.
b) Dos Bens. Atos e Fatos Jurídicos. Atos ilícitos.
c) Prescrição e Decadência.

03º PONTO
a) Das Obrigações. Modalidades. Transmissão.
b) Adimplemento e Extinção das Obrigações.
c) Inadimplemento das Obrigações.

04º PONTO
a) Dos contratos, sua formação e conclusão. 
b) Espécies. Compra e venda. Locação de coisas. Empréstimo. Prestação de serviços.
Depósito. Mandato. Comissão e Corretagem. Transporte. Seguro. Jogo e Aposta. Fiança. 
c) Dos atos unilaterais.

05º PONTO
a) Responsabilidade Civil. 
b) Da obrigação de indenizar. Responsabilidade por ato de menor e incapaz. 
c) Da indenização.

06º PONTO
a) Direito de empresa. Empresário. 
b) Sociedades. Estabelecimento.
c) Institutos complementares.

07º PONTO
a) Direito das Coisas. Posse. Direitos reais. Propriedade. Condomínio. Superfície. 
b) Servidões. Usufruto. Do uso e da habitação. Penhor. Hipoteca. Anticrese.
c) Usucapião. Conceito. Natureza. Extensão e espécies. 

08º PONTO
a) Direito de Família. Casamento. Impedimentos. Efeitos jurídicos. Regime de Bens. Dissolução da
sociedade e do vínculo conjugal. Formas e conseqüências. 
b) Das Relações de Parentesco. Filiação. Reconhecimento dos Filhos. Adoção. Pátrio Poder. 
c) Alimentos. Bem de Família. União estável. Tutela. Curatela.



09º PONTO
a) Da Sucessão em geral. Sucessão legítima. Herdeiros necessários.  Representação.
b) Sucessão testamentária. Espécies de testamento. Legados. Direito de acrescer.
Deserdação. 
c) Inventário e Partilha.

10º PONTO
a) Registros Públicos. Registro Civil das pessoas físicas e jurídicas. 
b) Registro de Títulos e Documentos. Finalidade. Registros Facultativos e Obrigatórios. 
c) Registro de imóveis. 



P R O G R A M A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

01º PONTO
a) Jurisdição contenciosa e voluntária. 
b) Competência.
c) Ação.

02º PONTO
a) Sujeitos do Processo. Partes e procuradores. Litisconsórcio e assistência. Intervenção de
Terceiros
b)  Ministério  Público  no  processo  civil.  Ministério  Público  agente  e  interveniente.
Legislação específica do Ministério Público.
c) Juiz. 

03º PONTO
a) Atos processuais. Prazos e Preclusão. Citação e intimação. Vícios dos atos processuais.
b) Formação, suspensão e extinção do processo.
c) Processo e procedimento. Princípios Fundamentais do Processo Civil.
d) Procedimento sumário. 

04º PONTO
a)  Procedimento  ordinário.  Petição  inicial  e  resposta.  Contestação  e  reconvenção  e
exceções. Revelia e seus efeitos.
b) Julgamento conforme o estado do processo.
c) Provas.

05º PONTO
a) Procedimento ordinário. Sentença e coisa julgada. 
b) Recursos. Sucedâneos recursais. Processo nos Tribunais.
c) Ações autônomas de impugnação.

06º PONTO
a) Execução em geral.
b) Execução para entrega de coisa. 
c) Execução de obrigação de fazer e não fazer.
d) Execução por quantia certa contra devedor solvente.
e) Execução contra a Fazenda Pública e da Execução de prestação alimentícia.
f) Embargos de devedor e exceção ou objeção de pré-executividade. 

07º PONTO
a) Tutelas de urgência. Tutela antecipada e tutela cautelar. 
b) Tutela específica de obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa certa e incerta.
Tutela  inibitória.  Tutela  preventiva  executiva.  Tutela  reintegratória.  Tutela  do
adimplemento  na  forma  específica.  Tutela  ressarcitória  na  forma  específica.  Tutela
ressarcitória pelo equivalente pecuniário.



c) Ação cautelar inominada. 
d) Ação cautelar em espécie. Busca e apreensão. Produção antecipada de provas. Alimentos
provisionais.  Justificação. Arrolamento de bens. Atentado. Posse em nome do nascituro.
Outras medidas provisionais.

08º PONTO
a) Ações possessórias.
b) Ação de nunciação de obra nova.
c) Usucapião.
d) Desapropriação.

09º PONTO
a) Inventário, arrolamento e partilha.
b) Testamento e codicilo.
c) Bens de ausentes. Coisas vagas.
d) Ação monitória.

10º PONTO
a) Interdição. Curatela. Tutela. Especialização de hipoteca legal.
b) Separação judicial. Ação de alimentos. Separação consensual.
c) Ação de Divórcio.



P R O G R A M A

DIREITO CONSTITUCIONAL

01º PONTO
a) Conceito de Constituição. Poder constituinte.
b)  Princípios  Fundamentais.  Princípio  Republicano.  Separação  de  Poderes.  Estado
Democrático de Direito.
c)  Direitos  e  Garantias  Fundamentais.  Gerações.  Eficácia  jurídica  e  social  dos  Direitos
Fundamentais. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.
d)  Processo  Constitucional.  Habeas  Corpus.  Mandado  de  segurança.  Mandado  de
segurança coletivo. Mandado de injunção. Ação Popular. Ação Civil Pública.
e) Hierarquia das leis. Controle de constitucionalidade.

02º PONTO
a) Poder Legislativo. Organização. Atribuições. Processo legislativo. Medidas provisórias.
b) Competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência privativa do Senado e da
Câmara dos Deputados. Imunidades e incompatibilidades parlamentares.
c) Sistema eleitoral e partidário. 

03º PONTO
a) O Poder Executivo. Presidencialismo e parlamentarismo. Ministros de Estado.
b) Governador do Estado. Eleição e mandato. Foro especial.
c) Assembléia Legislativa. Composição. Normas constitucionais federais sobre o mandato
de Deputado Federal.
d) Da Segurança Pública.

04º PONTO
a) Órgãos do Poder Judiciário. Garantias do Juiz. Carreira do magistrado.
b) Tribunais e Juizes Federais. Tribunais e Juizes Estaduais. Competência.
c) Controle dos atos da Administração Pública pelo Judiciário.
d) Foro Especial por prerrogativa de função. 

05º PONTO
a) Ministério Público da União e dos Estados.
b) Fins do Ministério Público.
c) O Ministério Público na Constituição de 1988.

06º PONTO
a) Administração Pública. Princípios gerais.
b)  Servidores  públicos.  Concurso.  Garantias  constitucionais.  Acumulação  de  cargos.
Disponibilidade e aposentadoria.
c) Regime Jurídico dos servidores públicos. Responsabilidade pelos atos de funcionalismo
público.

07º PONTO
a) Sistema Tributário Nacional.



b) Finanças Públicas. Orçamento.
c) Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Tribunal de Contas.

08º PONTO
a) Princípios Gerais da Ordem Econômica.
b) Política Urbana.
c) Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
d) Sistema Financeiro Nacional.

09º PONTO
a) Ordem social. Seguridade Social. 
b) Educação, Cultura e Desporto.
c) Índios.

10º PONTO
a) Ordem Social. Disciplina constitucional da família, da educação e da cultura. Defesa da
Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso.
b) Meio ambiente. Defesa.
c) Ato lesivo ao meio ambiente.



P R O G R A M A

DIREITO ADMINISTRATIVO

01º PONTO
a) Direito administrativo. Conceito. Fontes.
b) Organização administrativa. Órgãos da Administração. Hierarquia e competência.
c) Poderes administrativos. Poder de polícia.

02º PONTO
a) Estrutura jurídica da Administração no Brasil. 
b) Administração direta: União, Estados e Municípios.
c) Administração indireta: Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações instituídas pelo Estado.

03º PONTO
a) Atos administrativos: noções gerais, elementos, características e classificação dos atos
administrativos. Validade: revogação e anulação.
b) Atributos do ato administrativo. 
c) Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo.

04º PONTO
a) Contratos administrativos: noções gerais, espécies. Execução. Princípios. Teorias do fato
do príncipe e da imprevisão.
b) Extinção do contrato administrativo: força maior  e outras causas.  Rescisão.  Controle
jurisdicional da Administração Pública no Direito brasileiro.
c) Normas gerais de licitações. Modalidades.

05º PONTO
a) Responsabilidade civil da Administração no direito brasileiro. 
b) Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. Reparação do
dano e direito regressivo da Administração. Causas de exclusão.
c) Lei da Responsabilidade Fiscal.

06º PONTO
a)  Agente  público:  noções  gerais.  Servidores  públicos.  Princípios  constitucionais.
Categorias  de  servidores.  Ingresso  no  serviço  público.  Cargos,  empregos  e  funções.
Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. Direitos e deveres. Aposentadoria. Vencimentos e
vantagens. Estágio probatório. Regime jurídico dos servidores estaduais. 
b) Responsabilidade dos servidores. 
c) Regime disciplinar. Penalidades. Processos Administrativos.

07º PONTO
a) Serviço público: noções gerais. Classificação. Usuários do serviço público.
b) Concessão e permissão de serviços públicos. Autorização.



c) Organizações Sociais e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Agências
Executivas e Reguladoras. Regime jurídico a campo de atuação. Contratos de gestão.

08º PONTO
a) Domínio público: noções gerais. Regime jurídico dos bens públicos.
b) Classificação dos bens públicos. Terras públicas. Águas públicas.
c) Limitação administrativa. Servidão Pública. Desapropriação.

09º PONTO
a)  Utilização  dos  bens  públicos:  permissão  e  concessão  de  uso  ocupação;  aforamento,
concessão de domínio pleno.
b) Alienação de bens públicos. 
c) Aquisição de bens pela administração.
 
10º PONTO
a) Controle da Administração: noções gerais.
b) Controle administrativo, legislativo e judiciário.
c) A Fazenda Pública em Juízo.
 



P R O G R A M A

DIREITO ELEITORAL

01º PONTO
a) Direito Eleitoral. Conceito. Fontes. Direitos políticos de índole constitucional.
b) Organização judiciária eleitoral. Órgãos de Justiça Eleitoral. Composição e competência.
Função normativa da Justiça Eleitoral.
c) Ministério Público Eleitoral. Órgãos. Legitimidade. Funções. Garantias,  prerrogativas,
deveres e impedimentos.

02º PONTO
a) Alistamento eleitoral. Requisitos à inscrição e transferência. Procedimento. Fiscalização.
b) Escolha e registro de candidatos. Cancelamento de registro e substituição de candidatos.
Condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade.
c) Impugnações. Ação de impugnação de pedido de registro de candidatura. Investigação
judicial eleitoral.

03º PONTO
a)  Partidos  políticos.  Conceito.  Criação.  Fusão  e  extinção.  Filiação  partidária.  Órgãos
partidários. Disciplina partidária. Atividades financeiras dos Partidos políticos.
b) Garantias eleitorais. Liberdade de escolha. Sigilo do voto. Garantia à liberdade física de
eleitores, membros das mesas receptoras e candidatos. Limites à presença da força pública.
c) Contenção ao poder econômico e ao desvio e abuso do poder de autoridade pública.
Transporte e alimentação de eleitores de zonas rurais.

04º PONTO
a)  Propaganda  política.  Conceituação.  Época.  Licitude.  Utilização  dos  meios  de
comunicação.
b) Medidas processuais relativas à propaganda eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral.
Atuação do Ministério Público.
c) Prestação de contas das campanhas eleitorais. Limitação de gastos.

05º PONTO
a) Pesquisas eleitorais.
b) Sistema eleitoral. Representação proporcional. Coligações partidárias.
c) Atos preparatórios da votação. Seções eleitorais. Mesas receptoras de votos. Constituição
e funcionamento.

06º PONTO
a) Material para votação. Fiscalização perante as mesas receptoras.
b) Votação. Incidentes na votação. Voto em separado. Poder de polícia durante os trabalhos
de votação. Impugnações. Encerramento da votação. Voto no exterior.
c) Apuração. Órgãos apuradores. Fiscalização. Abertura de urna. Impugnações e recursos.

07º PONTO



a)  Contagem de  votos:  boletim,  mapa  e  ata  eleitoral.  Contagem de  votos  pelas  mesas
receptoras. Apuração nos Tribunais Eleitorais. Proclamação dos resultados.
b) Diplomação dos eleitos. Natureza jurídica. Competência para diplomar. Fiscalização da
diplomação.
c) Recursos eleitorais. Pressupostos de admissibilidade. Efeitos. Prazos.

08º PONTO
a) Recursos perante as Juntas e Juízos Eleitorais, Tribunais Regionais e Tribunal Superior
Eleitoral.
b) Habeas-corpus e Mandado de Segurança eleitorais.
c) Mandado de injução e habeas data no Direito Eleitoral.

09º PONTO
a) Ação de impugnação de mandato eletivo.
b) Crimes eleitorais. Tipos previstos na legislação. Classificação. Aplicação subsidiária do
Código Penal.
c) Polícia Judiciária Eleitoral. Polícia Federal. Polícia Civil.

10º PONTO
a) Processo Penal Eleitoral. Investigação criminal eleitoral. Ação Penal. Competência em
matéria criminal eleitoral. Rito processual penal eleitoral.
b) Invalidação e nulidade de atos eleitorais.

  





P R O G R A M A

DIREITO TRIBUTÁRIO

01º PONTO
a) Atividade Financeira do Estado.

02º PONTO
Sistema constitucional tributário:
a) O Estado e o poder de tributar. Princípios constitucionais tributários;
b) Limitações do poder de tributar;
c) Competência tributária;
d) Repartição das receitas tributárias.

03º PONTO
Direito Tributário:
a) Conceito, divisão e fontes do direito tributário;
b) Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária;
c) Regulamento no direito Tributário Brasileiro. Poder regulamentar.

04º PONTO
Obrigações Tributárias:
a)Hipótese de incidência e fato gerador;
b) Sujeito ativo e sujeito passivo;
c) Base de cálculo e alíquota;
d) Responsabilidade tributária.

05º PONTO
Crédito Tributário:
a) Lançamento;
b) Suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário;
c) Garantias e privilégios do crédito tributário.

06º PONTO
Tributos em geral:
a) Conceito e classificação;
b) Impostos, taxas e contribuição de melhoria;
c) Empréstimos compulsórios;
d) Contribuições parafiscais.

07º PONTO
Tributos estaduais:
a) Noções gerais e natureza;
b) Fato gerador e sujeitos;
c) Base de cálculo e aliquotas;
d) Lançamento.



08º PONTO
Tributos municipais:
a) Noções gerais e natureza;
b) Fato gerador e sujeitos;
c) Base de cálculo e aliquotas;
d) Lançamento.

09º PONTO
Administração tributária:
a) Fiscalização;
b) Dívida ativa e executivos fiscais.

10º PONTO
Processo administrativo e judicial tributário:
a) Generalidades;
b) Espécies;
c) Recursos.

 



P R O G R A M A

DIREITO DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

01º PONTO
a) Dos direitos e interesses.  Interesse privado e Interesse público (primário e secundário).
Direitos  e  Interesses  coletivos.   Direitos  e  Interesses  difusos.   Direitos  individuais
homogêneos. 
b) Direitos metaindividuais e acesso à Justiça.

02º PONTO
a) Patrimônio público e instrumentos de proteção. 
b) Improbidade administrativa. Inquérito Civil. Ação Civil Pública. Abrangência e sanções.
Legitimação ativa e passiva.  Competência.  Liminares.  Prescrição.Transação.  Sentença.
Recursos. 
c) Infrações criminais praticadas por agentes políticos.
d) Crimes contra a ordem tributária e contra a Administração Pública.
e) Fundações e entidades de interesse social.  Constituição, funcionamento e fiscalização
pelo Ministério Público. 

03º PONTO
a) Meio ambiente.  Direito Ambiental. Conceito. Princípios constitucionais.
b) Política Nacional do Meio Ambiente: objetivos e princípios. Instrumentos. Estudo de
Impacto Ambiental  (EIA) e  o  Relatório  de Impacto Ambiental  (RIMA).  Licenciamento
ambiental.  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente.  Resoluções  01/86  e  237/97  do
CONAMA.  
c) Competência administrativa e legislativa ambiental dos entes federados.
d) Responsabilidade ambiental civil e administrativa. Aspectos principais.
e) Responsabilidade ambiental penal. Crimes ambientais.
f)  Aspectos  jurídicos  dos  bens  ambientais:  fauna,  flora,  recursos  hídricos,  minerais,
biodiversidade, paisagens, cavidades subterrâneas. 
g) Os meios processuais de tutela ambiental.  
h) Urbanismo e meio ambiente; aspectos jurídicos do parcelamento do solo urbano.  
i) Patrimônio cultural: tombamentos e aspectos jurídicos.  

04º PONTO
a) Direito da Infância e Juventude. Conceito. A doutrina da proteção integral.  Dos direitos
fundamentais da criança e do adolescente. 
b) Da família natural e da família substituta.  Da prevenção.  Da informação.  Da política de
atendimento.  Das medidas protetivas.  
c)  Do  ato  infracional.   Das  medidas  sócio-educativas.   Da  remissão.   Das  medidas
aplicáveis aos pais ou responsáveis.  
d) Do Conselho Municipal de Direitos e Tutelar.  Do acesso a Justiça. 
e) Da Justiça da Infância e Juventude.  Dos agentes.  Da perda e suspensão do pátrio poder.
Da perda da tutela.  Da apuração de irregularidades em entidades de atendimento.  
f) Do Ministério Público. Deveres e atribuições.



g)  Da  proteção  judicial  dos  interesses  individuais,  difusos  e  coletivos  (modalidades,
peculiaridades legais do Estatuto da Criança e do Adolescente).  Dos recursos.  
h) Dos crimes e das infrações administrativas.

05º PONTO
a) Direito do Consumidor. Conceito e Princípios.
b) Estrutura da relação de consumo.  Política nacional de relações de consumo.  Direitos
básicos do consumidor. 
c) Da qualidade de produtos e serviços.  Da prevenção e da reparação do dano.
d) Proteção contratual do consumidor.  
e) A legislação antitruste e o direito do consumidor.  
f) A defesa do consumidor em juízo.  
g) Crimes tipificados no CDC. Crimes contra a ordem econômica, relações de consumo, e
contra economia popular.
h) Direitos do Consumidor e os planos e seguros privados de assistência à saúde.

06º PONTO
a) Acidentes do trabalho.  Conceito.  Competência e características.  
b) O dano e sua indenização.
c) O Ministério Público na ação relativa à acidente de trabalho.

07º PONTO
a) Direito das pessoas portadoras de deficiência. A dignidade da pessoa humana, o princípio
da igualdade e a pessoa portadora de deficiência. 
b)  Tutela  jurídica  e  processual  da  pessoa  portadora  de  deficiência.  Infrações  criminais
específicas. O Ministério Público na defesa da pessoa portadora de deficiência.
c)  Direitos  específicos.  Acessibilidade  no  meio  ambiente  urbano.  Educação para todos.
Reserva de vagas nos cargos e empregos públicos.
d) Direito dos idosos. Fundamentos constitucionais. Os direitos sociais e o idoso.
e) A atuação do Ministério Público na defesa dos direitos do idoso.
f)  Direitos  específicos.  Acessibilidade  no  meio  ambiente  urbano.  O direito  à  prestação
alimentícia.  Gratuidade  no  transporte  coletivo.  Direito  ao  amparo  familiar.  Direito  à
prioridade de atendimento e na tramitação de processos.

08º PONTO
a) Direito à saúde. Sistema constitucional da seguridade social. Princípios fundamentais do
SUS.
b) Leis orgânicas da saúde. 
c) Direito à educação. Princípios constitucionais. 
d) Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
e)  Eficácia  jurídica  e  social  do  direito  à  educação e  à  saúde.  A atuação  do  Ministério
Público nas políticas públicas. 

09º PONTO
a) Da tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Princípios.
b) Do Inquérito Civil.  Conceito, origem, natureza e finalidade.  Campo de incidência. As
requisições  do  Ministério  Público  e  o  dever  de  informar.   Documentos  sigilosos.



Processamento.   Acordos  e  transações  no  inquérito  civil.   Autocontrole  institucional:
arquivamento do inquérito civil.
c) Do instituto da recomendação.

10º PONTO
a) Das ações constitucionais coletivas.  Mandado de segurança coletivo e ação popular.
b) Ação civil pública. Condições da ação. Objeto. Foro competente. Legitimação para agir.
Legitimação  passiva.  Tutela  antecipada  e  cautelar.  Litisconsórcio  e  assistência.  Prova.
Recursos.  Coisa  julgada  nas  ações  coletivas.  A  atuação  da  tutela  coletiva.  Liquidação.
Execução coletiva. Fundo para a reconstituição dos bens lesados.
c) A tutela jurisdicional preventiva (inibitória) de direitos metaindividuais.
d) Tutela repressiva de direitos metaindividuais. 
e) Tutela jurisdicional coletiva contra o Poder Público


