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Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Conceito e fontes do direito administrativo. Os três poderes. Noções de Estado e
Governo. Centralização, descentralização e desconcetração. Classificação dos
órgãos Autarquias e Fundações Públicas Empresa Pública. Sociedade de Economia
Mista. Consórcio Público Paraestatais: Organizações Sociais. OSCIP. Serviços Sociais
Autônomos. Organização da Sociedade Civil e as Parcerias voluntárias 
Princípios: Princípio da supremacia do interesse público; da indisponibilidade;
legalidade; impessoalidade; moralidade; publicidade; eficiência Princípios: Princípio
da autotutela; da razoabilidade e proporcionalidade; ampla defesa e contraditório;
continuidade da prestação do serviço público; especialidade e do controle;
hierarquia; motivação; isonomia; e Teses de Repercussão Geral
Agentes públicos: conceito; cargo, função e emprego; forma de ingresso; concurso
público Agentes públicos: estágio probatório; estabilidade; formas de provimento;
remoção e redistribuição Agentes públicos: regime remuneratório; teto;
acumulação de cargos; regime previdenciário; direito de greve e associação sindical
Regime disciplinar: Direito de petição; regime disciplinar; penalidades; sindicância;
Processo administrativo; revisão Processo administrativo disciplinar:
processamento, prazos, recursos e garantias Processo administrativo federal:
prazos, princípios, garantias e recursos.
Poderes administrativos
Atos administrativos
Licitações e contratos
Serviços públicos
Bens públicos
Controle da administração pública
Responsabilidade Civil
Intervenção do Estado na Propriedade e na Ordem Econômica
Improbidade Administrativa e compliance

Prof. Felipe Dalenogare
Prof.ª Franciele Kühl

Prof.ª Tatiana Marcello



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Direito Ambiental: conceitos importantes Princípios de Direito Ambiental Meio
ambiente na Constituição Federal
Política Nacional do Meio Ambiente: competência administrativa ambiental Política
Nacional do Meio Ambiente: objetivos e princípios Responsabilidade administrativa
ambiental Responsabilidade penal ambiental Responsabilidade civil ambiental
SNUC - Sistema Nacional das Unidades de Conservação e Legislação Florestal
brasileira

Prof. Mateus Silveira

Constitucionalização do Direito Privado. Pessoa natural: aquisição da personalidade,
direitos do nascituro, diferença entre capacidade de fato e capacidade de direito,
incapacidade absoluta e incapacidade relativa Cessação da incapacidade em razão
da idade. Maioridade e emancipação. Tutela e curatela Tomada de decisão apoiada
e da capacidade plena da pessoa com deficiência. Extinção da personalidade e
direitos de personalidade Pessoa jurídica e domicílio Bens jurídicos e bem de
família Fato jurídico. Planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico
Aspectos gerais do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico: erro, dolo, coação,
lesão, estado de perigo, fraude contra credores e simulação Invalidade do negócio
jurídico. Prescrição e decadência
Modalidades de obrigações: dar coisa certa (entregar e restituir)Modalidades de
obrigações: dar coisa incerta, fazer e não fazer Modalidade de obrigações:
obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis Modalidade de obrigações:
obrigações solidárias. Transmissão das obrigações: cessão de crédito e assunção de
dívida Adimplemento e extinção da obrigações: pagamento Pagamento: objeto e
prova. Tempo e lugar do pagamento Obrigações: Consignação em pagamento e
sub-rogação Obrigações: imputação, dação, novação, compensação, confusão e
remissão Obrigações: inadimplemento

Prof.ª Maitê Damé
Prof.ª Patrícia Strauss



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Modalidades de obrigações: dar coisa certa (entregar e restituir)Modalidades de
obrigações: dar coisa incerta, fazer e não fazer Modalidade de obrigações:
obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis Modalidade de obrigações:
obrigações solidárias. Transmissão das obrigações: cessão de crédito e assunção de
dívida Adimplemento e extinção da obrigações: pagamento Pagamento: objeto e
prova. Tempo e lugar do pagamento Obrigações: Consignação em pagamento e
sub-rogação Obrigações: imputação, dação, novação, compensação, confusão e
remissão Obrigações: inadimplemento
Contratos: preliminares e formação dos contratos Contratos: vício redibitório e
evicção Contratos: extinção dos contratos Contratos em espécie: compra e venda,
permuta, estimatório Contratos em espécie Contratos em espécie Contratos em
espécie e atos unilaterais de vontade 
Atos ilícitos. Responsabilidade objetiva e subjetiva Hipóteses de responsabilidade
objetiva no CC Elementos e excludentes da responsabilidade civil 
Direito de família: generalidades. Casamento: generalidades,  conceito, espécies de
casamento, habilitação, celebração, registro do casamento e provas do casamento
Casamento: impedimento, causa suspensiva, invalidade. Parentesco
Regime de bens: aspectos gerais Regime de bens: especificidades dos regimes
legais e convencionais União estável e Dissolução do casamento Guarda, Alienação
parental, Filiação e Reconhecimento de filhos Alimentos: diferença entre alimentos
e obrigação familiar de sustento; características; pressupostos de fixação;
classificação dos alimentos Alimentos: sujeitos da obrigação alimentar; revisionais
de alimentos; alimentos gravídicos; ação de alimentos; cobrança dos alimentos
(execução e cumprimento de sentença)
Abertura da sucessão; Princípio da saisine; Morte real; Morte presumida com e sem
decretação de ausência Disposições gerais sobre sucessões; Herança e sua
administração; Vocação/capacidade hereditária Aceitação da herança; Renúncia da
herança; Exclusão da sucessão por indignidade e deserdação; Herança jacente e
vacante; Petição de herança Sucessão legítima: falecido solteiro Sucessão legítima:
falecido casado ou convivente em união estável

Prof.ª Maitê Damé
Prof.ª Patrícia Strauss



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Garantias fundamentais Poder Constituinte Classificação das Constituintes Força
normativa e eficácia das normas constituintes 
Dimensões/Gerações de Direitos Fundamentais Direito de Nacionalidade
Destinatários dos Direitos Fundamentais Direito das instituições democráticas e a
Ordem Social Direitos fundamentais em espécie - liberdade religiosa, privacidade e
propriedade Recepção e força dos tratados internacionais em matéria de direitos
humanos e as restrições e limitações do Direito Fundamental Direitos
Fundamentais em espécie Liberdade de expressão na Constituição de 1988 Direitos
Políticos: voto, sujeitos ativos e passivos (Art. 14, CF/88)Direitos Políticos:
inexigibilidades (Art. 14 e 17, CF/88) Direito da nacionalidade (Art. 12, CF/88)
Processo legislativo: pressupostos fundamentais Conteúdo: vício de
constitucionalidade (formal e material), atos normativos, fases do processo
legislativo Processo legislativo: espécies legislativas Processo legislativo: veto,
sanção e outras particularidades (Art. 64 até 67, CF/88)
Controle de Constitucionalidade: noções gerais e controle preventivo Controle de
Constitucionalidade: difuso e concentrado Esquema das ações do controle
concentrado e remédios constitucionais 
Noções gerais de federalismo Estrutura dos entes federados Competências
Limitações aos poderes públicos e bens públicos Intervenção federal e estadual 
Separação de poderes e introdução ao Poder Legislativo Poder legislativo e regime
jurídico parlamentar Poder Executivo Poder Judiciário 
Ordem econômica e social Funções essenciais à Justiça e Direito Financeiro

Prof.ª Caroline Bitencourt
Prof. Janriê Reck

Prof. Mateus Silveira

Prof.ª Patrícia Strauss

Relação de consumo Objeto da  relação de consumo. Política nacional das relações
de consumo. Direitos básicos do consumidor Responsabilidade civil nas relações de
consumo Práticas comerciais. Oferta. Publicidade Direito de reflexão. Cláusulas
abusivas. Defesa do consumidor em juízo



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Princípios e Fontes Art. 7 ao 11 da CF CTPS, Empregado e Empregador 
Contrato de Trabalho Suspensão e interrupção 
Jornada de Trabalho Intervalos 
Remuneração Aviso Prévio e Verbas Rescisórias Verbas rescisórias e ato de rescisão 
Estabilidade e FGTS Medicina e Segurança do Trabalho Prescrição 
Empregados Especiais Súmulas do STF e do STJ 
Direito Coletivo do Trabalho Lei da Greve e dissídios coletivos Acordo e convenção
coletiva

Prof. Luiz Henrique Dutra

Empresário; Estabelecimento; Nome Empresarial Registro e Elementos do Contrato
Social Tipos e desconsideração da pessoa jurídica
Sociedade Simples Sociedade Limitada Sociedade Anônima Tipos menores e
operações 
Princípios e atos Letra de Câmbio Nota Promissória e Duplicata Cheque 
Assembleia Geral de Credores Recuperação judicial Falência 
Contratos empresariais 
Patentes e Desenho industrial Marca Indicações geográficas e concorrência desleal

Prof.ª Cristiane Pauli
Prof.ª Luciana Aranalde

LINDB e Convenção da Apostila de Haia Homologação de decisão estrangeira
Diferença de Público e Privado. Direito Internacional Privado: conceito, elementos e
legislações importantes (CPC e CC) Direito Internacional Público: conceito,
fundamentos e fontes. Personalidade jurídica de Direito Internacional. Estado e
Governo Tratados Internacionais: teoria geral e incorporação dos tratados
internacionais na legislação brasileira Missões Diplomáticas Domínio Público
Internacional e Lei n. 13.445/17 (conceitos, direitos, entrada e estada dos
estrangeiros) Nacionalidade Retirada compulsória de estrangeiros

Prof. Mateus Silveira



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Lei Penal no tempo: Retroatividade da lei mais benéfica (abolitio criminis, novatio
legis in mellius); Irretroatividade da lei mais severa (novatio legis incriminadora,
novatio legis in pejus); Crime permanente e crime continuado Lei Penal no tempo:
Lei temporária e lei excepcional; tempo e lugar do crime Lei Penal no espaço:
Territorialidade e da extraterritorialidade da lei penal 
Conflito aparente de normas Conduta e crimes omissivos Nexo de causalidade Dolo
e culpa Consumação e tentativa Arrependimento posterior, crime impossível, erro
de tipo (essencial e invencível) 
Erro de tipo acidental Descriminante Putativa e Excludente de ilicitude: Estado de
Necessidade Legítima Defesa, estrito cumprimento de dever legal e consentimento
do ofendido. 
Excludente de culpabilidade: imputabilidade por enfermidade mental ou
embriaguez completa e acidental; Erro de proibição, inexigibilidade de conduta
diversa (art. 22, CP) 
Concurso de pessoas Teoria da pena: regime inicial de cumprimento de pena. Pena
restritiva de direitos e pena de multa. Aplicação da pena: pena base, atenuante e
agravamento;  reincidência e causas de diminuição ou aumento de pena 
Concurso de crimes Suspensão condicional da pena Livramento Condicional Efeito
da sentença penal condenatória Medida de Segurança 
Extinção da punibilidade Prescrição Prescrição executória
Introdução aos Crimes Contra a Vida: Homicídio; Classificação dos Homicídios;
Homicídio Simples e Homicídio Privilegiado. Homicídio Qualificado: Homicídio
qualificado privilegiado; Homicídio culposo; Perdão judicial; Homicídio majorado;
Feminicídio e Homicídio Funcional. (Art. 121, CP)
Crime de induzimento, instigação ou auxilio ao suicídio ou à automutilação (Art. 122,
CP) Crime de infanticídio (Art. 123, CP) Aborto (Art. 124 e SS. CP) Lesão Corporal (Art.
129, CP) - (parte I)Espécies: Lesão Corporal Leve, Lesão Corporal Grave e Lesão
Corporal Gravíssima Lesão Corporal (Art. 129, CP) - (parte II) Espécies: Lesão Corporal
seguida de morte, Lesão corporal privilegiada, Lesão corporal culposa, Lesão
corporal majorada, Lesão contra agendes de segurança, Lesão Corporal Qualificada
por Violência Doméstica Crimes contra a honra (Art. 138, 139 e 140, CP)Crimes
Contra a Honra (Art. 138, 139 e 140, CP)
Crimes Contra o Patrimônio: Furto, Furto Qualificado, Furto Privilegiado (Art. 155,
CP)

Prof. Arnaldo Quaresma
Prof. Nidal Ahmad



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Tributo e competência Princípios Imunidades 
Obrigação tributária Constituição do crédito tributário Modalidades de suspensão
da exigibilidade Modalidades de extinção do crédito tributário 
Modalidades de exclusão do crédito Garantias e privilégios do crédito tributário
Formas de responsabilidade tributária 
Impostos em espécie 
Taxas e contribuição de melhoria
Contribuições especiais e empréstimos compulsórios
Noções de processo tributário

Prof. Guilherme Pedrozo

Conceito, teorias e estruturas gerais dos Direitos Humanos Características dos
Direitos Humanos Categorias e classificações dos Direitos Humanos 
Evolução histórica dos Direitos Humanos Precedentes da Internacionalização dos
Direitos Humanos Internacionalização dos Direitos Humanos; Proteção
Internacional dos Direitos Humanos; Sistemas de Direitos Humanos 
Sistema Internacional de Direitos Humanos Sistema Global ou Universal de Direitos
Humanos: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos Sistema Global ou
Universal de Direitos Humanos: Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais 
Sistema Regionais de Direitos Humanos; Sistema Regional Americano (OEA);
Convenção Americana sobre Direitos Humanos: dos Direitos Sistema Regional
Americano; Convenção Americana sobre Direitos Humanos: dos Meios de Proteção
Sistema Nacional de Direitos Humanos: Constituição e leis protetivas dos Direitos
Humanos

Prof. Mateus Silveira



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Disposições preliminares; Direito à Vida e à Saúde; Direito à Liberdade, ao Respeito
e à Dignidade
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; Direito à Profissionalização e à
Proteção no Trabalho Direito à Convivência Familiar e Comunitária; Procedimento
de perda e suspensão do poder familiar
Prevenção especial: regras de viagem, venda de produtos e serviços, regras de
hospedagem Política de atendimento; Entidades de atendimento; Conselho tutelar;
Acesso à justiça Medidas de proteção e medidas pertinentes aos pais ou
responsáveis
Ato infracional: Direitos individuais e garantias processuais; Medidas em espécie
Apuração do ato infracional e competência Infiltração de agentes de polícia; Crimes
contra dignidade sexual

Prof.ª Franciele Kühl

Legislação sobre a profissão do advogado Órgãos da OAB Eleições
Inscrição Licenciamento e cancelamento da inscrição Estagiário e advogado
estrangeiro Advogado empregado e atividades privativas Sociedade de Advogados
Procuração Honorários advocatícios Advocacia Pro Bono, Desagravo e Imunidade
Direitos e Prerrogativas do advogado Sigilo Profissional e Publicidade Infrações
disciplinares, sanções disciplinares, processo administrativo, prescrição e
reabilitaçãoIncompatibilidade e Impedimento

Prof. Leonardo Fetter

A importância da filosofia do direito e Grécia antigaIdade Média e Estado Moderno
Contratualismo Utilitarismo e Kantismo Positivismo(s) jurídico Positivismo: Herbert
Hart, Norberto Bobbio. Demais autores: Miguel Reale e Gustav Radbruch  Teorias da
Justiça e John Rawls Demais autores: Hegel e Karl Marx; Escola de FrankfurtDemais
autores: Habermas, Michel Foucault e Hans-Georg Gadamer

Prof. Douglas Azevedo



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Princípios; Acesso à Justiça; Competência Custas e Justiça Gratuita Atos do Juiz;
Impedimento Suspeição Atos processuais Intervenção de Terceiros Petição Inicial
(Recebimento, emenda, indeferimento, improcedência liminar)Audiência
preliminar Contestação; Reconvenção; Revelia Teoria Geral da prova; Meios de
Prova Sentença; Extinção do processo (com e sem resolução do mérito)Julgamento
Antecipado do Mérito; Decisão de Saneamento e Organização Coisa Julgada;
Remessa Necessária; Ação Rescisória 
Execução: Teoria Geral Execução de título Extrajudicial; Embargos à Execução
Cumprimento de Sentença; Impugnação; Execução de Alimentos 
Cabimento do recurso; decisões recorríveis; objetivo dos recursos Requisitos de
admissibilidade dos recursos Princípios dos recursos; efeitos dos recursos; recursos
previstos no CPC Recurso Adesivo e Recurso de Apelação Recurso de Agravo de
Instrumento Recurso de Agravo Interno Embargos de declaração Recurso ordinário
Recurso especial e extraordinário Agravo em recurso especial e extraordinário e
embargos de divergência 
Ação de consignação em pagamento Embargos de terceiro Oposição e monitória
Habilitação e exigir contas Restauração de autos e noções gerais de possessórias

Prof. Leonardo Fetter
Prof.ª Tatiane Kipper

Organização e Competência da Justiça do Trabalho Competência territorial e
acordo extrajudicial Fontes e aplicabilidade do CPC Princípios do processo do
trabalho
Partes e procuradores, honorários e justiça gratuita Atos processuais, nulidades e
prazos Procedimentos Reclamação Trabalhista e Defesa do Réu Reconvenção,
compensação e retenção; Audiência
Provas Alegações finais, sentença, acordo, coisa julgada e reparação por dano
processual 
Recursos: Teoria geral Recursos em espécie: Recurso Ordinário e Recurso de Revista
Recursos em espécie: Agravos, Embargos e Recurso Extraordinário Recursos em
espécie: esquematizando e memorizando 
Liquidação de sentença e execução Execução Procedimentos especiais: Inquérito
Judicial, Mandado de Segurança e Ação Rescisória Procedimentos especiais: Ação
de Consignação, Ação Monitória e Dissídio Coletivo

Prof.ª Cleize Köhls



Carga horária prevista aproximada, sujeita a alterações.

Aplicação da Lei Processual Inquérito policial: conceito; destinatários, investigação,
características, processo do inquérito e arquivamento 
Ação Penal: conceito; condições; classificação e tipos de ações penais
Competências: conceito, características (relativa e absoluta), fixação da
competência. Causas modificadoras da competência (conexão e continência);
competência dos juízes federais Exceções e medidas assecuratórias
Teoria geral das provas: conceito, disposições gerais, princípios, objetos de prova,
tipos de provas, procedimentos probatórios, limitação à prova ilícita Provas em
espécie: descontaminação do julgado, exame de corpo delito, prova testemunhal
Sujeitos processuais: atores do processo penal (principais e acessórios)
Comunicação dos atos processuais: citações e intimações
Prisão: prisão cautelar (preventiva ou temporária), prisão em flagrante
Procedimentos penais: noções gerais; procedimento comum ordinário até citação
Procedimentos penais: citação até sentença Procedimentos penais: procedimento
comum sumário e procedimento especial Procedimentos penais: procedimento
especial (Júri) 
Juizado Especial Criminal 
LEP - Lei 7.210/84: Introdução LEP - Lei 7.210/84: Regimes Prisionais e Modificações
durante a execução da pena LEP - Lei 7.210/84: Progressão de regime e livramento
condicional 
Recursos em processo penal - parte 1: noções gerais, pressupostos recursais,
pressupostos subjetivos, interposição, legitimidade recursal Recursos em processo
penal - parte 2: proibição de reformatio in pejus, recursos em espécies, recurso em
sentido estrito Recursos em processo penal - parte 3: agravo em execução penal,
apelação, embargos de declaração, embargos infringentes e de nulidade 
Ações de Impugnação Nulidades no Processo Penal

Prof.ª Letícia Neves
Prof. Mauro Stürmer




