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DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGO 301: TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações
de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de
predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do
acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Locuções
verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Legislação: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e alterações): Das disposições
preliminares; Do provimento; vacância; remoção; redistribuição e substituição; Dos direitos e vantagens: do vencimento
e da remuneração; das vantagens; das férias; das licenças; dos afastamentos; do direito de petição; Do regime
disciplinar: Dos deveres e proibições; Da acumulação; Das responsabilidades; Das penalidades; Processo
Administrativo (Lei nº 9.784/99 e alterações): Das disposições gerais; Dos direitos e deveres dos administrados;
princípios; Da competência; dos impedimentos e Da suspeição; da motivação; Dos prazos; Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/92 e alterações). Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre.
Código de ética do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados.
Representação e armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso.
Conceito e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e
conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux. Windows. Internet, intranet e extranet. Browsers: Internet
Explorer, Mozilla. Bancos de dados. Hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais:
Windows XP Profissional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet,
busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos específicos:
Noções de Direito Constitucional: Constituição: conceito, classificações e princípios fundamentais; Direitos e
garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direito de nacionalidade; direitos
políticos; partidos políticos; Organização político- administrativa: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
Territórios; Administração Pública: disposições gerais, servidores públicos; Poder Judiciário: disposições gerais; órgãos
do Poder Judiciário; competências; Funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública.
Noções de Direito Administrativo: Noções de organização administrativa; Administração direta e indireta; Ato
administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; Agentes públicos: espécies e classificação;
Cargo, emprego e função pública; Poderes administrativos: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia; Uso e
abuso do poder; Controle e responsabilização da administração: controles administrativo, judicial e legislativo;
Responsabilidade civil do Estado.
Noções de Administração Pública: Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 1930: dimensões
estruturais e culturais; Estrutura e estratégia organizacional; Cultura organizacional; Administração pública: do modelo
racional-legal ao paradigma pós-burocrático; Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público;
Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada; Excelência nos serviços públicos; O paradigma
do cliente na gestão pública; Gestão estratégica.
Noções de Direito Eleitoral: Direito Eleitoral: conceito e fontes; Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965 e alterações):
introdução; órgãos da Justiça Eleitoral; Das Eleições; Disposições Várias (Dos recursos: Disposições preliminares);
Disposições Penais; Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990 e alterações); Lei da Ficha Limpa (Lei
Complementar nº 135/2010); Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações); Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997 e alterações); Fornecimento Gratuito de Transporte, em Dias de Eleição, a Eleitores Residentes nas Zonas
Rurais (Lei nº 6.091/1974 e alterações); Súmulas do TSE.
Noções de Direito Civil: Lei de introdução às normas do direito brasileiro: vigência, aplicação, interpretação e
integração das leis; Conflito das leis no tempo; Eficácia da lei no espaço; Pessoas naturais: existência; personalidade;
capacidade; nome; Domicílio; Direitos da personalidade; Ausência; Pessoas jurídicas: constituição; extinção; domicílio;
sociedades de fato; grupos despersonalizados; associações; sociedades; fundações; desconsideração da
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personalidade jurídica; Bens; Ato jurídico: fato e ato jurídico; Negócio jurídico: disposições gerais; classificação,
interpretação; elementos; representação, condição; termo; encargo; defeitos do negócio jurídico; validade, invalidade e
nulidade do negócio jurídico; Atos jurídicos: lícitos e ilícitos; Prescrição e decadência.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (401,402 e 403)
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e
gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações
de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de
predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do
acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal.
Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos compostos dos verbos. Locuções
verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Legislação: Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90 e alterações): Das disposições
preliminares; Do provimento; vacância; remoção; redistribuição e substituição; Dos direitos e vantagens: do vencimento
e da remuneração; das vantagens; das férias; das licenças; dos afastamentos; do direito de petição; Do regime
disciplinar: Dos deveres e proibições; Da acumulação; Das responsabilidades; Das penalidades; Processo
Administrativo (Lei nº 9.784/99 e alterações): Das disposições gerais; Dos direitos e deveres dos administrados;
princípios; Da competência; dos impedimentos e Da suspeição; da motivação; Dos prazos; Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/92 e alterações). Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre.
Código de ética do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
Informática: Conceitos básicos (Fundamentos, software, hardware, memórias); Sistemas operacionais Windows
(conceitos, manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access); Backup, Antivírus, Compactadores e descompactadores. Formas de armazenamento HDs, CDs e
DVDs e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais:
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados.
Representação e armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito
e funções dos principais softwares básicos e aplicativos. Browsers: Internet Explorer, Mozilla. Bancos de dados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (401,402 e 403)
CARGO 401: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE
Contabilidade Geral: Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro (elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela Comissão de
Valores Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade). Principais grupos usuários das demonstrações
contábeis. Diferença entre regime de competência e regime de caixa. Informações sobre origem e aplicação de
recursos. Patrimônio. Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação
fundamental do Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e
saldo. Função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Classificação das contas. Balancete de
verificação. Apuração de resultados. Controle de estoques e do custo das vendas. Escrituração. Sistema de partidas
dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: Diário e Razão. Erros de escrituração e suas
correções. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Critérios de
avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei nº
6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) e alterações. Demonstração do resultado do exercício: estrutura,
características e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Demonstração de Mutações do
Patrimônio Líquido: forma de apresentação de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Relatório Anual da
Administração. Notas explicativas às demonstrações contábeis. Conselho fiscal: competência, deveres e
responsabilidades, de acordo com a Lei nº 6.404/1976 e alterações. Demonstração de Fluxos de Caixa: métodos direto
e indireto.
Contabilidade pública: Campo de aplicação, objeto e objetivos. Conceitos de dívida pública e restos a pagar,
escrituração e consolidação das contas. Gestão organizacional da contabilidade pública no Brasil: papéis da Secretaria
do Tesouro Nacional e dos órgãos setoriais de Contabilidade constantes da Lei n.º 10.180/2001 e alterações.Balanço
orçamentário de acordo com a Lei n.º 4.320/1964 e alterações: estrutura, características das receitas e despesas
orçamentárias. Interpretação do resultado orçamentário. Balanço financeiro de acordo com a Lei n.º 4.320/1964 e
alterações: estrutura, características das receitas e despesas extraorçamentárias. Interpretação do resultado financeiro.
Balanço patrimonial de acordo com a Lei n.º 4.320/1964 e alterações: estrutura, características dos ativos e passivos e
das contas de compensação. Demonstração das variações patrimoniais, de acordo com a Lei n.º 4.320/1964 e
alterações: estrutura, características das interferências, mutações, superveniências e insubsistências. Receitas e
despesas efetivas e não efetivas. Interpretação do resultado patrimonial. Relatório de gestão fiscal de acordo com a Lei
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Complementar n.º 101/2000 e alterações: estrutura, composição. Relatório resumido da execução orçamentária a que
se refere à Lei Complementar n.º 101/2000 e alterações: estrutura, composição. Orçamento público. Princípios
orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento
público. Receita e despesa públicas. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores.
Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Lei n. 8.666/93 e alterações
Comissão Permanente de Licitação. Comissão Especial de Licitação. Pregoeiro. Legislação pertinente. Dispensa e
inexigibilidade de licitação. Definição do objeto a ser licitado. Planejamento das compras. Controles e cronogramas.
Registros cadastrais/habilitação. O processo de compras governamentais ligados ao SIASG. Empenho. Sistema de
cotação eletrônica de preços. Sistema de registro de preços. Pregão. Sistemas de gestão da administração pública
federal. SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) - Comprasnet. Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: conceito, objetivos, usuários e segurança do sistema (princípios
e instrumentos).
Controle Externo: Conceito, tipos e formas de controle. Controle parlamentar. Controle administrativo. Controle judicial.
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Sistemas de Controle na Administração Pública Brasileira. Tribunais de
Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. Natureza das fiscalizações. Competências atribuídas ao TCU
pela Constituição. Organização do TCU. Deliberações, sessões e processo no TCU. Julgamento de Contas. Tomada de
Contas Especial. Fiscalização no TCU. Instrumentos de Fiscalização. Denúncia. Representação. Sanções, medidas
cautelares e recursos.
Auditoria Governamental: Conceito, evolução. Auditoria interna e externa: papéis de trabalho. Governança no setor
público. Papel e importância. Controles internos segundo o COSO I e o COSO II. Normas de auditoria do TCU (PortariaTCU nº 280/2010 e alterações). Auditoria de regularidade e auditoria operacional. Instrumentos de fiscalização:
auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. Planejamento de auditoria. Plano de auditoria
baseado no risco. Atividades preliminares. Determinação de escopo. Matriz de Planejamento. Programa de auditoria.
Materialidade, risco e relevância. Exame e avaliação do controle interno. Risco inerente, de controle e de detecção.
Papéis de trabalho. Importância da amostragem estatística em auditoria. Execução da auditoria. Testes de auditoria.
Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista,
circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica, exame documental, inspeção física,
conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão
analítica. Evidências. Caracterização de achados de auditoria. Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização.
Comunicação dos resultados: relatórios de auditoria. Monitoramento. Supervisão e Controle de Qualidade.
Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal. Peças e conteúdo do processo
de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º63/2010 e alterações. Auditoria interna segundo o IIA
(Institute of Internal Auditors). Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento
profissional contínuo.
Análise de Balanços: Análise através de índices. O papel dos índices de balanço. Descrição detalhada dos índices.
Como avaliar os índices. Análise vertical/horizontal. Análise vertical. Análise horizontal. Relação entre análise vertical e
análise horizontal. Análise por quocientes. Liquidez, solvência, endividamento, garantia de capitais de terceiros,
imobilizações, rotação de valores, rentabilidade.
CARGO 402: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE ENGENHARIA
Conhecimentos Específicos:
Edificações: 1. Materiais de construção civil (Classificações, propriedades gerais e normalização); 2. Resistência dos
materiais e análise estrutural: deformações e análise de tensões, flexão simples, flexão composta, torção, cisalhamento
e flambagem, esforços em uma seção (esforço normal, esforço cortante, torção e momento fletor, diagrama dos
esforços solicitantes, estruturas isostáticas; 3. Topografia e Terraplanagem; 4. Sondagem 5. Construção: execução de
fundações, concreto, alvenaria, estrutura de concreto armado, (inclusive protendido), estruturas metálicas (inclusive para
cobertura), impermeabilização, Isolantes térmicos, cobertura, esquadrias, pisos, revestimento, pintura; 6. Sistemas
construtivos não tradicionais para edificações (pré-moldados em concreto, steel-framing, steel-deck, modular em aço,);
7. Instalações prediais elétrica, telefônica, para motriz e SPDA (para-raios); 8. Instalações Hidrossanitárias prediais
(hidráulica, sanitária e pluviais); 9. Instalações de prevenção e combate a incêndio; 10. Controle ambiental das
edificações (térmico, acústico e luminoso); 11. Noções de acessibilidade.
Perícias: 1. Vistoria de obras e de edifícios; 2. Vícios e patologias de construção; 3. Recuperação de estruturas e de
edificações; 4. Responsabilidade técnica.
Meio Ambiente: 1. Licenças ambientais; 2. Outorgas para uso de recursos hídricos; 3. Áreas de proteção permanente e
de proteção ambiental; 4. Resolução CONAMA 237/1997 e alterações. 5. Resolução CONAMA 01/86 e alterações; 6.
Resolução CONAMA 10/93 e alterações; 7. Resolução CONAMA 12/94.
Saneamento Ambiental: 1. Sistemas de abastecimento de água (captação, tratamento, transporte e distribuição); 2.
Sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento); 3. Coleta, tratamento e disposição de resíduos
sólidos; 4. Marco regulatório; 6. Estudos de viabilidade em saneamento.
Gestão De Manutenção Predial: 1. Tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva); 2. Engenharia de
manutenção; 3. Indicadores de performance de manutenção; 4. Manutenção e gestão de ativos patrimoniais; 5. NBR
5674-1 Manutenção em Edificações e NBR 14037-1 Manual de Manutenção em Edificações.
Análise De Viabilidade E Gestão De Projetos: 1. Conceito de projeto, programa e processo; 2. Gerenciamento de
escopo, tempo, custos e recursos humanos alocados em projetos; 3. Métricas de desempenho do projeto; 4. Noções de
análise de risco; 5. Mitigação de riscos.
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Licitação De Obras Públicas: 1. Projeto básico e projeto executivo; 2. Orçamento de referência para licitação
(levantamento de quantitativos, orçamento sintético e analítico, composição de custos unitário, cronograma Físicofinanceiro, benefícios e despesas indiretas (BDI) e encargos sociais incidentes em orçamentos de obras; curva ABC de
serviços e de insumos); 3. Memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e serviços 4. Princípios de
planejamento e de orçamento público; 5. Código de obras e licenciamento; 6. Legislação na construção civil.
Gestão De Contratos Na Construção Civil: 1. Importância da Gestão de Contratos; 2. Função do Gestor de Contratos;
3. Administração dos Contratos; 4. Encerramento dos contratos.
Fiscalização e Supervisão De Projetos, Obras e Serviços De Engenharia: 1. Acompanhamento e aplicação de
recursos (vistorias, medições, cálculo de reajustamento, emissão de faturas, controle de materiais); 2. Análise e
interpretação de documentação técnica (editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de encargos, projetos, diário
de obras etc.).
Engenharia De Segurança Em Obras: 1. Conceitos sobre Normas de Segurança do Trabalho; 2. Profissional e
Responsabilidade Técnica; 3. NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 3. NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 4. Ruído: ABNT/NBR 10151 – Acústica – Avaliação do ruído
em áreas habitadas, visando ao conforto da comunidade.
CARGO 403: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
Conhecimentos Específicos:
Direito Constitucional: Constituição: conceito; objeto; classificação; supremacia da Constituição; aplicabilidade das
normas constitucionais; interpretação das normas constitucionais; métodos; princípios e limites; Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988; Princípios fundamentais; Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos; direitos sociais; direito de nacionalidade; direitos políticos; partidos políticos; Organização
político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro; União; Estados; Distrito Federal; Municípios e Territórios;
Administração Pública: disposições gerais e servidores públicos; Poder Legislativo: fundamento; atribuições; garantias
de independência; processo legislativo; fiscalização contábil, financeira e orçamentária; comissões parlamentares de
inquérito; Poder Executivo: forma e sistema de governo; atribuições e responsabilidades do Presidente da República;
Poder Judiciário: disposições gerais; tribunais superiores; Supremo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça;
Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Superior Eleitoral; Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais; Funções
essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública; Ordem social: disposições
gerais e seguridade social.
Direito Eleitoral: Conceito e fontes; Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos (nacionalidade,
elegibilidade e partidos políticos); Organização da justiça eleitoral: composição e competências; Ministério público
eleitoral: atribuições; Alistamento eleitoral: Lei nº 4.737/1965 e alterações posteriores; Lei nº 6.996/1982; Lei nº
7.444/1985; Resolução TSE nº 21.538/2003; ato e efeitos da inscrição; segunda via; transferência e encerramento;
delegados partidários perante o alistamento; cancelamento e exclusão de eleitor; revisão e correição eleitorais;
Domicílio eleitoral; Elegibilidade; Conceito e condições; Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990 e alterações
posteriores); Fatos geradores de inelegibilidade; Incompatibilidades, prazos e suspensão por decisão judicial dos efeitos
da inelegibilidade; Impugnação de registro de candidatura: competência para julgamento; procedimentos; prazos e
efeitos recursais no âmbito da Lei Complementar nº 64/1990 e alterações posteriores; Partidos políticos (conforme a
Constituição Federal, a Lei nº 4.737/1965 e a Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores); Conceituação e destinação;
Liberdade e autonomia partidárias; Natureza jurídica; Criação e registro; Caráter nacional; Funcionamento parlamentar;
Programa e estatuto; Filiação, fidelidade e disciplina partidárias; Fusão, incorporação e extinção; Finanças e
contabilidade; prestação de contas e sanções dela decorrentes; fundo partidário; Acesso gratuito ao rádio e à televisão,
propaganda partidária; Eleições (conforme o Código Eleitoral e a Lei nº 9.504/1997 disposições finais e alterações
posteriores); Sistema eleitoral: princípio majoritário e proporcional, representação proporcional, disposições gerais;
Coligações; Convenções para escolha de candidatos; Registro de candidatura: pedido, substituição, cancelamento,
impugnação; Numeração atribuída aos candidatos; homonímia; Arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas
eleitorais: vedações inerentes e sanções; Prestação de contas de campanha; Pesquisas e testes pré-eleitorais.
Propaganda eleitoral; Propaganda na imprensa escrita, no rádio, na televisão, na Internet e por outros meios; Direito de
resposta; Condutas vedadas em campanhas eleitorais; Propaganda eleitoral extemporânea e propaganda irregular
(multa); Representação por conduta vedada; Eleições; Atos preparatórios da votação. Seções eleitorais; Mesas
receptoras; Fiscalização das eleições; Material para votação; Lugares da votação; Polícia dos trabalhos eleitorais; Início
da votação; O ato de votar; Voto no exterior; Encerramento da votação; Órgãos apuradores; Apuração nas juntas
eleitorais, nos Página 27 de 32 tribunais regionais e no Tribunal Superior Eleitoral; Sistema eletrônico de votação e
totalização os votos; Privilégios e garantias eleitorais: aspectos gerais, liberdade no exercício do sufrágio, fornecimento
gratuito de transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais (Lei nº 6.091/1974 e alterações
posteriores); Impugnações e recursos; Nulidades da votação; Diplomação dos eleitos: natureza jurídica, competência
para diplomar e fiscalização; Recursos eleitorais; Cabimento; pressupostos de admissibilidade; processamento; efeitos e
prazos; Recursos perante juntas e juízos eleitorais, tribunais regionais e Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Dever
eleitoral: sanções ao inadimplemento; isenção; justificação pelo não comparecimento à eleição; Abuso de poder e
corrupção no processo eleitoral; Investigação judicial eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990 e alterações posteriores);
Representação por captação ilícita de sufrágio; Recurso contra a expedição de diploma; Ação de impugnação de
mandato eletivo; Crimes eleitorais; Crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, na Lei Complementar nº 64/1990 e na
Lei nº 9.504/1997; Processo penal eleitoral: ação penal, competência em matéria criminal eleitoral, rito processual penal
eleitoral com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal; Resolução do TSE nº 23.363/2011; Lei da
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Minirreforma Eleitoral (Lei nº 11.300/2006); Lei nº 12.034/2009.
Direito Administrativo: Princípios informativos da administração pública; Ato administrativo: conceito, classificação,
requisitos e revogação; Atos administrativos vinculados e discricionários; O mérito do ato administrativo; Vícios do ato
administrativo; Atos administrativos nulos e anuláveis; Teoria dos motivos determinantes; Administração direta e indireta;
Autarquia; Sociedade de economia mista; Empresa pública; Fundação pública; Agências reguladoras e executivas;
Poderes da administração: hierárquico; disciplinar; regulamentar e de polícia; Poder de polícia: conceito; Polícia
judiciária e polícia administrativa; As liberdades públicas e o poder de polícia; Responsabilidade civil do Estado:
fundamentos; responsabilidade sem culpa; responsabilidade por ato do servidor e por ato judicial; Ação regressiva;
Controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos: limites, privilégios da administração e meios de controle.
Bens públicos. Imprescritibilidade e penhorabilidade; Agentes públicos. Servidor público e funcionário público; Direito de
Sindicalização e direito de greve do servidor público; Natureza jurídica da relação de emprego público; Agentes políticos;
Improbidade Administrativa; Inquérito civil público: natureza, objeto, instauração e conclusão; Ajustamento de conduta;
Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias.
Direito Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e alterações; Das Pessoas Naturais; Da personalidade e
da capacidade; Dos direitos da personalidade; Das Pessoas Jurídicas: disposições gerais; Do Domicílio; Das diferentes
classes de bens; Dos bens considerados em si mesmos (bens imóveis e bens móveis); Dos bens públicos; Das
modalidades das obrigações Das obrigações de dar; Das obrigações de fazer; Das obrigações de não fazer; Do
Adimplemento e Extinção das Obrigações; Do pagamento; Do Inadimplemento das Obrigações; Dos Contratos em
geral; Das várias espécies de contrato: da compra e venda; da doação; da locação de coisas; do empréstimo; da
prestação de serviço; da empreitada; do seguro (disposições gerais; do seguro de dano); Da responsabilidade civil.
Direito Processual Civil: Da Jurisdição e da Ação; Das Partes e dos Procuradores: da capacidade processual; dos
deveres das partes e dos seus procuradores; dos procuradores; Do Ministério Público; Dos Órgãos Judiciários e dos
Auxiliares da Justiça; Da competência; Do juiz; Dos auxiliares da justiça; Dos Atos Processuais; Da formação,
suspensão e extinção do processo; Do processo e do procedimento; Do procedimento ordinário; Dos Recursos;
Mandado de Segurança; Ação Civil Pública; Ação Popular; Execução fiscal; Execução de multa eleitoral (competência e
procedimento).
Direito Penal: Da aplicação da lei penal; Do crime; Da imputabilidade penal; Do concurso de pessoas; Das Penas: das
espécies de pena; da cominação das penas; dos efeitos da condenação; Da ação penal; Da extinção da punibilidade;
Dos crimes contra a fé pública: da falsidade documental; Dos crimes contra a Administração Pública; Dos crimes
praticados por funcionário público contra a administração em geral; Dos crimes praticados por particular contra a
administração em geral; Dos crimes contra a administração da Justiça. Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965 e
alterações posteriores).
Direito Processual Penal: Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal; Fontes do direito
processual penal; princípios aplicáveis ao direito processual penal; Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e
em relação às pessoas; Do inquérito policial; Da ação penal; Da competência; Questões e processos incidentes; Da
prova: do exame de corpo de delito e das perícias em geral; do interrogatório do acusado; das testemunhas; dos
documentos; da busca e da apreensão; Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos Assistentes e
Auxiliares da Justiça; Da prisão; das medidas cautelares e da liberdade provisória. Das citações e intimações; Da
sentença; Das nulidades; Dos recursos em geral: disposições gerais; do recurso em sentido estrito e da apelação; Do
habeas corpus e seu processo; Recursos em geral dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e alterações e
Lei nº 10.259/2001 e alterações); Execução penal (Lei nº 7.210/1984 e alterações); Processos em espécie: processo
comum; processos especiais; normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal (Lei nº 8.038/1990).
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