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RESUMO 
 

 

As transformações recentes das relações sociais e econômicas incrementados pelo 

dinamismo do comércio internacional, sua crescente complexidade e as recém-

descobertas reservas petrolíferas na camada pré-sal, aliadas ao fenômeno da 

globalização, contribuem para o processo de internacionalização do Direito. Esse 

cenário tem demandado, ainda, novos instrumentos de solução dos conflitos e de 

controle social, exigindo dos magistrados brasileiros maior expertise no julgamento das 

demandas contemporâneas. Diante desse cenário, é necessário construir alternativas que 

realmente busquem modificar as estruturas vigentes na teoria, na práxis e no ensino do 

Direito. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é contribuir para a eficiência da 

prestação jurisdicional dos magistrados, seja no âmbito estadual ou federal, que atuam 

no Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, diante dos novos desafios que terão em 

face do comércio internacional e do pré-sal. Com a finalidade de alcançar seu escopo, a 

pesquisa, no Capítulo 1, trata dos conceitos, princípios e metodologia para atingir o 

objetivo geral da pesquisa. O Capítulo 2 ocupa-se da abordagem das disciplinas 

relevantes para uma eficiente prestação jurisdicional do pré-sal e do comércio 

internacional. Em seguida, o Capítulo 3 trata de analisar o conteúdo das disciplinas 

ministradas nas Escolas de Magistratura Estadual do Rio de Janeiro e Federal da 2ª 

Região, bem como as provas para ingresso à carreira da magistratura federal e estadual 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo, no que tange à existência de disciplinas como 

Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito Econômico, Direito Internacional Público e 

Privado, Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da 

Navegação Marítima, Direito Portuário, Direito Aduaneiro e Direito Ambiental. Por 

fim, serão feitas algumas considerações e apresentadas as referências da pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Ensino. Magistratura. Comércio. Internacional. Pré-Sal. 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

The recent changes and increasing complexity of social and economic relations 

enhanced by the dynamism of international trade and the newly discovered oil reserves 

in the pre-salt, combined with the phenomenon of globalization, contribute to the 

process of internationalization of law. This scenario has required also new tools for 

conflict resolution and social control and demanded greater expertise of Brazilian 

judges in the trial of the contemporary needs. Given this scenario, it is necessary to 

construct alternatives that actually seek to modify the existing structures in the theory, 

praxis and teaching of law. The objective of this research is to contribute to the 

efficiency of the adjudication of judges who work in the States of Rio de Janeiro and 

Espírito Santo due to new challenges they will meet in the International Trade and the 

pre-salt. To achieve its purpose, Chapter 1 deals with the concepts, principles and 

methodology to achieve the overall objective of the survey. Chapter 2 deals with the 

approach of the relevant disciplines for efficient adjudication of the pre-salt and 

international trade. Then, Chapter 3 analyses the content of subjects taught in the School 

of Judges in the State of Rio de Janeiro and the Federal 2nd Region, as well as the 

exams of admission to the career of the judiciary in Rio de Janeiro and Espírito Santo 

with respect to the existence of disciplines such as Law of Oil, Gas and Energy, 

Economic Law, Public International Law and Private Exploration & Production, law of 

the Sea, Maritime Law, Maritime law, Port Law, Customs Law and Environmental 

Law. Ultimately, concluding remarks will be made and references of the research will 

be presented. 

 

Keywords: Judiciary. Teaching. International. Trade. Pre-Salt. 
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Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada 

um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de 

onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é à vista de um ponto. Para 

entender como alguém lê, é necessário saber como 

são os seus olhos e qual é a sua visão de mundo. 

Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

Leonardo Boff 



1 INTRODUÇÃO  

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo 

abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do 

Direito, sua função social e sua interpretação. 

Nesse cenário, segundo Ingrid Zanella:  

 
As transformações e a crescente complexidade das relações sociais 
demandam não só o aperfeiçoamento técnico multidisciplinar dos 
estudiosos e aplicadores do Direito, mas também a criação de novos 
institutos jurídicos.1 
 

Ao refletir sobre a colacionada doutrinação, complementa Rodrigues que: 

 
A forma mais eficaz de construir-se um saber democrático sobre o 
Direito é fazê-lo através de uma ciência que esteja comprometida com 
a vida e com a justiça social concreta e na qual não há restrições à 
produção do conhecimento.2 
 

Sobre esse enfoque, tem-se presenciado, de forma indiscutível, que o Direito 

vem enveredando por sendas contrastantes com o atual cenário sócio-político-

econômico que aponta para um mundo globalizado e interdependente, notadamente no 

que diz respeito a sua crescente internacionalização e aos meios de solução dos 

conflitos, que demandam novos instrumentos de controle social cada vez mais 

complexos. 

Assim sendo, diante das novas demandas da exploração do pré-sal, do 

aumento do comércio internacional no Brasil, com o uso maior da logística portuária e 

da atividade aduaneira, os membros do Poder Judiciário que atuam no Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, nos âmbitos federal e estadual, neste início de Século XXI, possuem 

relevante papel e enfrentam novos e diversos desafios no exercício de sua prestação 

jurisdicional. 

Dessa forma, os crescentes conflitos exigem que deixem de ser meros 

aplicadores da lei, cabendo-lhes, sobretudo, formular o ato-regra a ser aplicado ao caso 

concreto, como forma real (e não utópica) de concretização de sua autonomia 

                                                 
1 CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. Direito Constitucional Marítimo , Curitiba: Juruá, 2011. p. 32. 
2 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Pensando o Ensino do Direito no Século XXI. Diretrizes curriculares, 
projeto pedagógico e outras questões pertinentes. Florianópolis:.: Boiteux, 2005. p. 41. 
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profissional, dentro da moldura legislativa traçada pelos princípios constitucionais, o 

que exige capacitação profissional de qualidade e diferenciada. 

Essa novel concepção propõe um modelo para o processo de seleção ao 

ingresso na carreira da magistratura, entre os quais: 

 
(...) que os candidatos sejam capacitados tecnicamente, dotados de 
uma visão mais ampla, e não apenas legalista, para que possam 
participar ativamente do processo social global, deixando de ser meros 
técnicos ligados exclusivamente às atividades forenses. Modificaram-
se as exigências com relação à prática profissional do jurista, mas o 
ensino do Direito não acompanhou essa evolução. Continua inerte, 
estacionado na era da dogmática, não tendo, em muitas situações, 
superado o Século XIX, ainda reproduzindo a ideia de que a simples 
positivação dos ideais do liberalismo é suficiente para gerar a 
democracia e que o positivismo é o modelo epistemológico adequado 
para a produção do conhecimento jurídico.3 
 

Verifica-se, portanto, que, em face da importância do ambiente institucional 

para que proporcionem prestação com segurança jurídica e eficiência, os magistrados 

fluminenses e capixabas enfrentarão novos desafios decorrentes das demandas inerentes 

à exploração do pré-sal e do comércio internacional brasileiro. 

Assim, sustenta-se, com base nos argumentos anteriormente destacados, a 

existência de um problema: o hiato, para não dizer abismo, entre a formação dos 

candidatos às carreiras das magistraturas federal da 2ª. Região, estaduais do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, bem como o conteúdo das provas dos citados concursos, e a 

expertise necessária a lidar de modo eficaz com os problemas do pré-sal, da atividade 

portuária e aduaneira, vez que relevantes para o comércio internacional. 

Algumas indagações, dessa maneira, são pertinentes: 

a) Os membros do Poder Judiciário que atuam no Estado do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo nos âmbitos federal e estadual estão dotados de capacidade técnica para 

enfrentar os novos desafios erigidos das complexas relações econômicas advindas do 

dinamismo do comércio internacional, incrementado pelas novas descobertas 

petrolíferas (pré-sal) e da consequente cadeia logística? 

b) Os currículos das escolas de formação de magistrados, bem como as 

provas do concurso, possuem disciplinas e conteúdos adequados às demandas do pré-

sal, do comércio internacional, notadamente relacionadas com as atividades portuária e 

aduaneira? 

                                                 
3 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 34. 
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Sabe-se que as atuais Faculdades de Direito, com seus modelos 

educacionais de base cartesiana e positivista, não preparam os operadores do direito 

para essa nova realidade, especialmente para a magistratura e advocacia. Tampouco 

capacita os candidatos a aprovação em concursos para ingresso na carreira da 

magistratura, os quais apenas avaliam os conhecimentos jurídicos do candidato, sem 

aferir a vocação, o interesse, bem como a capacidade específica para judicar4. 

A magistratura fluminense, por exemplo, adverte Moszkowicz,5 apresenta 

um significativo déficit quanto ao preenchimento de seus quadros. Desde a Constituição 

Federal de 1934, há exigência de realização de concurso público para o ingresso na 

carreira da magistratura, o que, aliás, caracteriza-se pela aprovação de bacharéis em 

Direito em concurso de provas e títulos que exige dos candidatos tão somente 

conhecimentos teóricos e específicos de direito positivo. 

Não havia, por parte do Estado brasileiro, preocupação com a formação do 

magistrado, haja vista que, em tese, partia-se do pressuposto de que tal servidor recebera 

boa formação da universidade que cursara, e fora selecionado, por meio de concurso 

público de provas e títulos, entre os melhores candidatos à carreira.6 

Por sua vez, é digno de nota mencionar que o Poder Judiciário, desde as 

décadas de 80 e 90, tem-se preocupado com o modelo de seleção e formação de juízes e 

passou a investir em escolas de especialização de magistrados.7 

A Constituição Federal de 1988 previu a elaboração de lei complementar 

dispondo sobre o Estatuto da Magistratura e acrescentou que essa lei deveria observar, 

entre outros princípios, a previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de 

magistrados como pré-requisitos para ingresso e promoção na carreira.8 

Portanto, a importância da existência das Escolas de Magistratura foi 

reconhecida pelo Poder Judiciário como forma de complemento da educação necessária 

ao exercício da atividade jurisdicional, possibilitando um acompanhamento daquele 

recém-ingressado na carreira.9 

                                                 
4 FGV – Fundação Getúlio Vargas. A reforma do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
FGV, 2005. p. 161. 
5 MOSZKOWICZ, Monique Geller. O papel das Escolas de Magistratura na Seleção e Formação do Magistrado 
Contemporâneo. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7798/DMPPJ%20-
%20MONIQUE%20GELLER.pdf?sequence=1>. Acesso em 14 set 2011. 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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A Reforma do Poder Judiciário, introduzida pela Emenda Constitucional n° 

45/04, também sinalizou para a necessidade de formação continuada como meio de 

capacitação e avaliação dos juízes. Desse modo, as escolas de magistratura existentes no 

Brasil passaram a ministrar cursos teóricos e de atualização, com a finalidade de suprir 

deficiências da graduação em Direito.10 

Tal política, inclusive, tem propiciado cursos de preparação à carreira da 

magistratura, ligados a tribunais, organizados de forma a servir como ferramenta de 

atualização do  ensinado nos cursos jurídicos, ou até mesmo para preencher o déficit de 

conhecimentos elementares de Direito.11 

Esse cenário tem exigido eficiência e maior expertise dos magistrados no 

trato com a temática, principalmente em face da complexidade das relações econômicas 

que têm demandado microssistemas jurídicos que são fontes de disciplinas jurídicas 

pouco difundidas em Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito12 no Brasil 

como, por exemplo, Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito Econômico, Direito 

Internacional Público e Privado, Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito 

Marítimo, Direito da Navegação Marítima, Direito Portuário, Direito Aduaneiro e 

Direito Ambiental Marítimo. 

Esses institutos refletem o arcaico modelo individualista de ensino jurídico 

ministrado nas universidades brasileiras que, inclusive, compromete o ensino das 

Escolas de Magistratura Federal e Estadual, bem como o conteúdo programático das 

provas de ingresso à carreira, que nunca ou pouco abordam questões envolvendo tais 

disciplinas, causando insegurança jurídica,13 ante a imprevisibilidade das decisões 

judiciais no trato com esses ramos do Direito. 

Em face de tais problemas, a hipótese da pesquisa é que a análise dos 

conteúdos das disciplinas das Escolas de Magistrados Federal e Estadual do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, bem como das provas de ingresso a tais carreiras, contribui 

para melhorar a prestação jurisdicional diante dos novos desafios do pré-sal e do 

comércio internacional. 

                                                 
10 MOSZKOWICZ, Monique Geller. op. cit. 
11 Idem. 
12 Nesse caso, deve-se mencionar a iniciativa do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da 
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), conceito 5 da CAPES, que possui Grupo de Pesquisa registrado no CNPq. 
O citado grupo é coordenado pelo Prof. Dr. Osvaldo Agripino de Castro e tem suas atividades voltadas para a 
pesquisa, o ensino e extensão de tais disciplinas, especialmente Direito Marítimo, Direito Portuário e Direito 
Regulatório dos Transportes e Portos. (sobre o tema: <http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=583& 
VID=default&SID=854978887639364&S=1&A=close&C=22744>) 
13  CASALI. Guilherme Machado. O Conceito de Segurança Jurídica. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/guilherme_machado_casali.pdf>. Acesso em 5 maio 2011. 
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Diante da hipótese acima, o objetivo geral desta pesquisa é contribuir para a 

eficiência da prestação jurisdicional dos magistrados que atuam no Estado do Rio de 

Janeiro, diante dos novos desafios que terão em face do comércio internacional e do 

pré-sal. 

Para atingir o escopo acima, os objetivos específicos da pesquisa são: 

a) discorrer sobre os conceitos jurídicos e disciplinas necessários para lidar 

com o comércio internacional e o pré-sal, bem como princípios e metodologia para 

desenvolver a pesquisa; 

b) abordar as principais disciplinas relevantes ao ambiente institucional do 

pré-sal e do comércio internacional; 

c) analisar os conteúdos das disciplinas ministradas nas Escolas de 

Magistratura Estadual do Rio de Janeiro e Federal da 2ª Região, bem como as provas 

para ingresso nas carreiras de magistratura federal e estadual do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, a fim de verificar se os mesmos estão adequados às novas demandas do 

pré-sal e do aumento do comércio internacional brasileiro. 

Desse modo, o Capítulo 1 trata dos conceitos, princípios e metodologia para 

atingir o objetivo geral da pesquisa. O Capítulo 2 ocupa-se da abordagem das 

disciplinas relevantes para uma eficiente prestação jurisdicional do pré-sal e do 

comércio internacional. Em seguida, o Capítulo 3 trata de analisar o conteúdo das 

disciplinas ministradas nas Escolas de Magistratura Estadual do Rio de Janeiro e 

Federal da 2ª Região, bem como as provas para ingresso à carreira da magistratura 

federal e estadual do Rio de Janeiro e Espírito Santo, no que tange à existência de 

disciplinas como Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito Econômico, Direito 

Internacional Público e Privado, Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito 

Marítimo, Direito da Navegação, Direito Portuário, Direito Aduaneiro e Direito 

Ambiental. 

Por fim, serão feitas algumas considerações e apresentadas as referências da 

pesquisa. 



2 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS: METODOLOGIA, CONCEITOS E 

PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

A globalização14, nas palavras de Santos15, constitui o ápice do processo de 

internacionalização, decorrente de um novo sistema de técnicas (presidido pelas 

técnicas da informação, que une as demais e assegura-lhe uma presença planetária) e de 

um mercado global. 

Convém esclarecer, antes de tudo, que por globalização se compreende um 

fenômeno complexo e multidimensional assentado numa rede de relações e de 

interdependências estabelecidas entre diferentes contextos sociais e/ou regiões do 

mundo, com manifestações em mais variados níveis. É um processo de intensificação 

das relações sociais com implicações diretas não só na economia, mas também nas 

políticas, nas culturas, na educação, no conhecimento e nas pessoas, em nível mundial.16 

Esse movimento, como se apontou, não apenas econômico, como também 

político e social, superando fronteiras, ocasionou a internacionalização dos problemas, 

provocando uma espécie de substituição das certezas pelas incertezas. Diferentemente 

do que ocorria em tempos vetustos, em que ao aplicador do Direito exigia-se tão 

somente a estrita obediência à lei para solucionar conflitos, tal modelo sobrepõe-se, 

hodiernamente, a discursos ideológicos até aqui tradicionais para alguns e clássicos para 

outros. 

Ante as vicissitudes provocadas pelo fenômeno apontado, a 

contextualização do cenário relacionado ao ambiente institucional do comércio 

internacional e do pré-sal torna-se  importante ferramenta para o estudo dos problemas 

jurídicos e sociais. 

Assim, no presente capítulo, é relevante discorrer sobre os tópicos 

conceituais utilizados neste estudo. 
                                                 
14 Chama-se globalização, ou “mundialização”, o crescimento da interdependência de todos os povos e 
países da superfície terrestre. A globalização está associada a uma aceleração do tempo. Um dos aspectos 
mais importantes dessa globalização é a expansão das empresas multinacionais. Com a crise do mundo 
socialista no final dos anos 80, a globalização expandiu-se ainda mais. Com a abertura desses países ex-
socialistas para a economia de mercado e para o capitalismo, a globalização atingiu todo o planeta. 
15 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 22-23. 
16 CONSELHO Local de Acção Social de Macedo de Cavaleiros. 2ª Plano de Desenvolvimento Social 
2006-2008. Globalização ou Globalidade?. Disponível em: 
<http://195.245.197.216/CLAS/Todos/DOCS_enviados//405/2.%20Plano%20de%20Desenvolvimento%2
0Social/2.%20Plano%20de%20Desenvolvimento%20Social%20%202006-
2008/1.%20Globaliza%E7%E3o%20ou%20Globalidade.pdf. >. Acesso em 27 ago 2011. 
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2.1 METODOLOGIA 

 

No Brasil, principalmente após as recentes descobertas, em seu domínio 

marítimo, de reservas petrolíferas nas grandes profundidades oceânicas, vive-se um 

momento de expressivo crescimento econômico, com boas perspectivas para curto, 

médio e longo prazos. 

Nesse cenário positivo, contudo, persiste a preocupação quanto à segurança 

jurídica, ante o déficit do Poder Judiciário no trato com os microssistemas jurídicos 

surgidos a partir das apontadas descobertas petrolíferas, questão relevante para o 

ambiente dos negócios relacionados com o comércio internacional. 

Assim, algumas indagações devem ser feitas, entre as quais: o Poder 

Judiciário está dotado de capacidade técnica para enfrentar os novos desafios que estão 

surgindo das complexas relações econômicas advindas do dinamismo do comércio 

internacional? 

Na busca de respostas, o tipo de pesquisa aqui adotado é a bibliográfico-

documental. Os dados foram coletados de material bibliográfico (Horácio Wanderlei 

Rodrigues, Cláudio Araújo Pinho e Paulo Cézar Ribeiro Lima), da análise do conteúdo 

das disciplinas ministradas nos cursos de especialização da Escola da Magistratura 

Federal da 2ª. Região e das Escolas da Magistratura do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

das provas do processo de seleção à carreira de Juiz Federal e Juiz Estadual do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, bem como de informações disponíveis na internet sobre o 

tema. 

Privilegiar-se-á o método indutivo, identificando-se a necessidade de uma 

formação multidisciplinar e apontando-se o papel da Escola de Magistratura na seleção 

e formação do magistrado com uma visão de mundo integradora, conjuntiva e holística, 

livre do conhecimento sufocado pelos ritos e entraves burocráticos. 

Pretende-se, assim, contribuir para o debate sobre o modelo de magistratura 

que se deseja e do novo padrão de juiz, que poderá contribuir como parâmetro na 

formação dos magistrados do Século XXI. 
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2.2 CONCEITOS RELEVANTES 

 

2.2.1 Comércio Internacional 

 

O início do processo de globalização, em que pese sua massificação na 

mídia, não é um fenômeno derivado de história recente, mas:  

 
oriundo da expansão marítimo-comercial nos Séculos XV e XVI, com 
o Mercantilismo. Os europeus colonizaram a América e, 
posteriormente, a África e a Ásia, desenvolvendo um comércio 
mundial que os beneficiava.17 
 

No entanto, a industrialização europeia nos Séculos XVIII e XIX foi o 

fenômeno responsável para que os países buscassem novos mercados consumidores, 

diante da produção em grande escala, substituindo o exclusivismo mercantil pela 

política do liberalismo econômico, fazendo surgir o comércio internacional.18 

Após a Segunda Grande Guerra, essas relações comerciais internacionais 

sofreram considerável mudança, resultando na preponderância da economia sobre a 

política. De tal maneira que a guerra entre os países passou a não ser mais com armas e 

poderio militar, mas por intermédio de armas econômicas e comerciais, tais como a 

superioridade e o bem social econômicos.19 

O pós-guerra, inevitavelmente, formou um novo contexto geopolítico, de 

modo que a interdependência dos países tornou-se realidade. É constatável, sendo isso 

truísmo derivado da observação cotidiana, que nenhuma nação vive hoje afastada dos 

dinâmicos acontecimentos que ocorrem ao redor do mundo.20 

Fenômeno marcante das últimas décadas, conta Amaral, foi o expressivo 

aprofundamento do intercâmbio mercantil, por decorrência da liberalização do comércio 

de mercadorias levada a efeito a partir do final da Segunda Guerra, fruto das 

negociações arquitetadas, primeiro, no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(GATT) e, depois, por meio da Organização Mundial do Comércio (OMC).21 

                                                 
17 HISTÓRIA do mundo. Neocolonialismo: história do neocolonialismo. Disponível em: 
<http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/neocolonialismo.htm>. Acesso em 14 ago 
2011. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Idem. 
21  AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. Direito do Comércio Internacional na Era da 
Globalização: Liberalização e Integração Econômica. Disponível em: 
<http://www.multieditoras.com.br/produto/PDF/500608.pdf>. Acesso em 14 ago 2011. 
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No passado, os mercantilistas firmavam a riqueza no ouro e os fisiocratas na 

terra. Por sua vez, os liberais, a partir de Adam Smith - que lançou as bases teóricas do 

capitalismo - fizeram-na depender do trabalho humano e de sua divisão, possibilitando a 

produção em vários lugares, na medida das facilidades existentes para sua criação.22 

A ideia da ampliação territorial dos mercados e a eliminação das barreiras 

ao livre trânsito dos fatores de produção (na época, pessoas e capital), o direito à 

aquisição de bens e serviços sem restrições quanto à sua origem e também a outorga de 

extensiva liberdade de admissão e estabelecimento encontraram robusto fundamento no 

regime federal norte-americano, criado pelos constituintes da Filadélfia e introduzido na 

Constituição Americana de 1787.23 

Atribuiu-se, em parte substancial, o grande domínio dos Estados Unidos, em 

nível mundial, no final do Século XIX e ao longo do século seguinte, a sua grandeza 

continental e à inexistência de barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio 

doméstico, potencializado, também, pelos avanços tecnológicos propiciados pela 

Revolução Industrial.24 

Historicamente, o Brasil manteve relação comercial intensa com Portugal, 

que estabeleceu o pacto colonial, monopolizando o comércio no país, e assim foi até 

1808.25 

Com a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil, 

motivada pelo avanço das tropas de Napoleão em direção a Lisboa, houve a abertura 

dos portos brasileiros às nações amigas (principalmente à Grã-Bretanha), promulgada 

por meio de uma Carta Régia, pelo príncipe regente, D. João, em 28 de janeiro de 1808. 

O decreto foi assinado quatro dias após a chegada da família real e da corte portuguesa à 

cidade de Salvador, na Capitania da Bahia de Todos os Santos.26 

Antes da abertura dos portos, os produtos que saíam do Brasil passavam, 

obrigatoriamente, pela alfândega em Portugal, assim como os produtos importados a 

serem enviados para a colônia. O pacto colonial garantia a Portugal o monopólio do 

comércio exterior da colônia. Nada se comprava ou se vendia na colônia, sem passar 

antes pela ex-metrópole.27 

                                                 
22 AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. op. cit. p. 51. 
23 Idem. p. 52. 
24 Idem. 
25 PACIEVITCH, Thais. Abertura dos Portos. Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia-do-
brasil/abertura-dos-portos/>. Acesso em 15 ago 2011. 
26 Idem. 
27 Idem. 
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No fim do Século XIX e início do XX, acreditando, como muitos, que a 

derrubada das barreiras ao tráfego comercial entre os países era imprescindível ao 

desenvolvimento econômico e social, o Brasil estabeleceu uma relação de aproximação 

com os Estados Unidos, que tinham a intenção de aumentar seu comércio com países da 

América Latina, como forma de garantir uma área de influência em sua região, 

propondo grandes acordos comerciais, inclusive, em alguns deles, tornando-se o 

principal parceiro comercial. 

A partir da segunda metade do Século XX, seguindo-se à frutuosa 

experiência da Comunidade Econômica Europeia, tem-se assistido a incrível avanço no 

campo da integração regional. O Brasil criou, juntamente com Argentina, Paraguai e 

Uruguai, o Mercosul, ou seja, uma estratégia de comércio regionalizada, acreditando 

que a economia internacional não mais se enfrenta a partir de países individualizados, 

porém alavancada pelos blocos econômicos que os congregam. 

Assim, o Brasil, neste mundo complexo e interdependente, quando se trata 

da globalização, diz Castro Júnior28, pode ser considerado um dos países baleia, ou 

monster country, que atua no cenário das Relações Internacionais em contexto 

geopolítico mais amplo, ou seja, a América Latina. Esses processos de integração 

econômica sub-regional, primeiramente o Mercosul (Mercado Comum do Sul), muito 

contribuirão para reforçar a estabilidade democrática no continente, aumentar a 

interdependência recíproca de suas economias e  realçar a capacidade de barganha da 

América Latina no cenário mundial. 

Neste contexto, Dos Santos leciona que: 

 
O Comércio Internacional tem assumido suma importância nos dias de 
hoje, como principal instrumento de movimento de mercadorias, em 
nível global, e como grande responsável pelo desenvolvimento 
econômico internacional atualmente (...)29 
 

O comércio internacional é algo que surge a partir dos primeiros traços de 

civilização entre os homens, funcionando como instrumento de troca de bens e serviços 

através de fronteiras internacionais ou territórios, ou seja, para além dos espaços 

delimitados pelos Estados, incidentes sobre todos os acontecimenos que abarcam 

                                                 
28 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Regulatório e Inovação nos Transportes e Portos 
nos Estados Unidos e no Brasil. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. p. 44-45. 
29 DOS SANTOS, Diogo Antonio Correa. A Bitributação Internacional e as Cláusulas Tributárias em 
Contratos Internacionais do Comércio. In: SCHAEFER MARTINS, Juliano Cardoso; CASTRO JÚNIOR, 
Osvaldo Agripino de. Direito e Comércio Internacional. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2010. p. 
190.  
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intercâmbios visíveis ou invisíveis manifestados pelos mecanismos da compra e venda 

de mercadorias, transferência de tecnologia, etc., possibilitando a consecução de lucros 

e vantagens para as partes intervenientes. 

 

2.2.2 Pré-Sal 

 

Para maior incremento desse comércio internacional na modernidade surgiu 

o pré-sal, denominação dada às reservas de hidrocarbonetos em rochas calcárias 

encontradas abaixo de uma profunda camada de sal no subsolo marítimo, também 

chamada de subsal.30 

A descoberta de petróleo na camada pré-sal, localizada na plataforma 

continental das Regiões Sudeste e Sul, representa um marco singular na história da 

indústria petrolífera brasileira, resultado de um processo de anos de esforços da 

Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Araújo Pinho31, em breve mergulho na gênese histórica do petróleo, leciona 

que a primeira notícia registrada a respeito da descoberta dessa substância oleosa deu-se 

nos idos de 1859, em um poço de petróleo (perfurado especificamente para esse fim) 

nos Estados Unidos da América – Pensilvânia – em uma região de pequena 

profundidade (21m). À frente desse projeto, estava Edwin L. Drake, que, à época, 

utilizou a mesma tecnologia de perfuração para as minas de sal. 

No Brasil, conta Rainer Sousa que a existência do petróleo já era computada 

durante os tempos do regime imperial.32 Nessa época, o Marquês de Olinda cedeu a José 

Barros de Pimentel o direito de realizar a extração de betume nas margens do rio Maraú, 

na Bahia.33 Até as primeiras décadas do Século XX, alguns estudiosos e exploradores 

                                                 
30 AUGUSTO, Diego. Pré-Sal. Disponível em: <http://novaguata1.blogspot.com/2009/09/pre-sal.html>. 
Acesso em 2 jun 2011. 
31 ARAÚJO PINHO, Cláudio. Pré-sal: História, Doutrina e Comentários às Leis, São Paulo: Legal, 2010. 
p. 7. 
32 A primeira notícia da busca de petróleo no Brasil é contada por Maurício Vaitsman ao relatar que “em 
1859 um oficial da marinha mercante portuguesa, o Sr. Capitão José Antônio do Nascimento, tendo 
verificado a existência de turfa no sítio onde hoje se encontra a usina João Branco, em Maraú, no Estado 
da Bahia, dirigiu-se ao então Governo Imperial, dele suplicando e obtendo o privilégio para a exploração 
daquele combustível. Tal privilégio depois foi transferido ao Sr. Eduardo Pelew Wilson que, por sua vez, 
o pôs nas mãos de John Grant & Comp. (VAITSMAN, Maurício. O Petróleo no Império e na 
República. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. p. 5) 
33 O ciclo do petróleo no Brasil teve início no final do Século XIX, quando aconteceram as primeiras 
buscas por esse minério no subsolo brasileiro. O primeiro vestígio de petróleo foi encontrado no 
município de Bofete, Estado de São Paulo; no entanto, a extração do recurso encontrado era inviável. 
A primeira jazida de petróleo – viável economicamente – foi descoberta em 1939, no município de 
Lobato, mediações do Recôncavo Baiano, da qual foi retirado petróleo de boa qualidade e propício à 
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anônimos tentaram perfurar alguns poços de petróleo sem obter êxito. Contudo, em 

1930, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio de Basto mudou essa situação.34 

Com base no relato de populares, teve a informação de que os moradores de 

Lobato, bairro suburbano de Salvador, utilizavam uma “lama preta” como combustível 

de suas lamparinas. Instigado por tal notícia, realizou testes e experimentos que 

comprovaram a existência de petróleo nessa localidade. Contudo, não possuía contatos 

influentes que pudessem investir em sua descoberta. Persistente, em 1932, conseguiu 

entregar ao presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava a sua descoberta.35 

Nessa mesma década, a descoberta de importante riqueza foi cercada por 

uma série de medidas institucionais do governo brasileiro. Em 1938, a discussão sobre o 

uso e a exploração dos recursos do nosso subsolo viabilizou a criação do Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP). Em suas primeiras ações, o conselho determinou várias 

diretrizes com respeito ao Petróleo e determinou que as jazidas pertencessem à União. 

No ano seguinte, o primeiro poço de petróleo foi encontrado no bairro de Lobato.36 

Logo em seguida, novas prospecções governamentais saíram em busca de 

outros campos de petróleo ao longo do território brasileiro. No ano de 1941, o governo 

anunciou o estabelecimento do campo de exploração petrolífera de Candeias, Bahia. 

Apesar das descobertas em pequena escala, o surgimento dessa nova riqueza incentivou, 

em 1953, a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação 

da empresa estatal “Petróleo Brasileiro S.A.”, mais conhecida como Petrobrás, a atual 

Petrobras.37 

Na década de 1960, novas medidas ampliaram o grau de atuação da 

Petrobras na economia brasileira. No ano de 1968, a empresa passou a desenvolver um 

projeto de extração iniciando a exploração de petróleo em águas profundas. Após as 

primeiras descobertas, outras prospecções ampliaram significativamente a produção 

petrolífera brasileira. Em 1974, ocorreu a descoberta de poços na Bacia de Campos, a 

maior reserva de petróleo do país.38 

Com o passar do tempo, o Brasil tornou-se uma das únicas nações a 

dominar a tecnologia de exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. 
                                                                                                                                               
comercialização. (FREITAS, Eduardo de. O Petróleo no Brasil. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/brasil/o-petroleo-no-brasil.htm>. Acesso em 5 dez 2011) 
34  SOUSA, Rainer. História do Petróleo no Brasil. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/brasil/historia-do-petroleo-no-brasil.htm>. Acesso em 9 set 2011. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 Idem. 
38 Idem. 
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Em 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma lei39 

aprovou a extinção do monopólio estatal sobre a exploração petrolífera e permitiu que 

empresas do setor privado também pudessem competir na atividade. Tal medida visava 

a ampliar as possibilidades de uso dessa riqueza.40 

Em 2003, segundo Rainer, a descoberta de outras bacias estabeleceu um 

novo período da atividade petrolífera no Brasil. A capacidade de produção de petróleo 

passou a suprir mais de 90% da demanda por essa fonte de energia e seus derivados no 

país. Em 2006, esse volume de produção atingiu patamares ainda mais elevados e 

conseguiu superar, pela primeira vez, o valor da demanda total de nossa economia. A 

conquista da autossuficiência permitiu o desenvolvimento da economia e o aumento das 

vagas de emprego.41 

No ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo 

campo de exploração petrolífera na chamada camada pré-sal. Essas reservas de petróleo 

são encontradas a três mil metros de profundidade e apresentam imensos poços de 

petróleo em excelente estado de conservação. Inclusive, se as estimativas realmente 

estiverem corretas, essa nova frente de exploração será capaz de dobrar o volume de 

produção de óleo e gás combustível do Brasil.42 

Especialistas na matéria acreditam que a camada pré-sal possui grandes 

reservatórios de óleo leve (de melhor qualidade, produtora de petróleo mais fino). De 

acordo com os resultados obtidos pelas perfurações de poços, as rochas do pré-sal se 

estendem por 800 (oitocentos) quilômetros do litoral brasileiro, desde Santa Catarina até 

o Espírito Santo, e chegam a atingir 200 (duzentos) quilômetros de largura.43 

Dados históricos44  apontam que a origem do pré-sal se deu 

aproximadamente entre 300 (trezentos) e 200 (duzentos) milhões de anos, quando 

existia apenas um ambiente lacustre em uma pequena faixa de mar, a denominada 

Pangeia. Esse continente, há cerca de 200 (duzentos) milhões de anos, subdividiu-se em 

outros dois continentes: Laurásia e Gondwana. 

                                                 
39 Em 1995, a EC n. 9/95 tornou  flexível a consecução do monopólio da União, que  era designado 
exclusivamente para a Petrobras. 
A promulgação da Lei n. 9.948/97 insere o regime regulatório para todo o Setor Petrolífero no Brasil, do 
upstream ao downstream, com a criação da Agência Nacional do Petróleo – ANP e o Conselho Nacional 
de Política Energética - CNPE (ARAÚJO PINHO, Cláudio. op. cit. p. 21) 
40 SOUSA, Rainer. op. cit. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 TRINDADE, Lucas Akio Iza. Pré-Sal. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/49501440/Trabalho-
de-Conclusao-de-Curso-Pre-Sal>. Acesso em 4 jul 2011. 
44 Idem. 
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Há aproximadamente 140 (cento e quarenta) milhões de anos, teve início o 

processo de separação entre as duas placas tectônicas sobre as quais estão os continentes 

que formavam o Gondwana (que seria o antigo supercontinente formado pelas 

Américas e África), e atualmente os distintos continentes da África e América do Sul. 

No local em que ocorreu o afastamento da África e América do Sul, formou-se o que é 

hoje o Atlântico Sul.45 

Segundo o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara 

dos Deputados46, a descoberta do pré-sal já começa a oferecer desafios técnicos nunca 

antes vistos no setor. Para transformar essas impressionantes reservas petrolíferas em 

riqueza explorada, será necessário superar diversas barreiras técnicas, entre as quais se 

pode citar a exigência de equipamentos de exploração que suportem elevadas pressões e 

dutos capazes de suportar altas temperaturas. Além disso, espessas camadas de sal terão 

de ser perfuradas. Os desafios logísticos também serão grandes, pois as descobertas 

podem estar localizadas a mais de 300 km de distância da costa. 

Em suma, a descoberta da camada pré-sal é um marco na atividade 

petrolífera brasileira, mas ainda instiga várias indagações, que somente serão 

respondidas na medida em que esse novo campo de exploração for devidamente 

conhecido. 

Por sua vez, esse novo cenário econômico demandará regulação e solução 

de conflitos extrajudiciais e judiciais que exigirão expertise dos operadores do direito, 

inclusive dos magistrados, especialmente os que atuam nos Estados do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo. 

 

2.3 PRINCÍPIOS JURÍDICOS INERENTES AO PRÉ-SAL E AO COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 

 

Princípios são proposições básicas, fundamentais, que condicionam todo o 

sistema. Abrem o ordenamento jurídico a uma relação dialética com o fato social para a 

interconexão com o chamado Direito vivo. 

Buscando a relação dialética entre o ordenamento jurídico e o extraordinário 

fato da descoberta de jazidas de petróleo na camada pré-sal, os princípios iura novit 

                                                 
45 Idem. 
46 BRASIL. Câmara dos Deputados. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/a-camara/altosestudos/pdf/Livro-pre-sal.pdf>. Acesso em 5 set 2011. 
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curia (o juiz deve conhecer o Direito) e constitucionais da eficiência, dignidade humana 

no plano econômico-social, segurança jurídica, autonomia da vontade e defesa do meio 

ambiente assumem relevante papel na harmonização e orientação das diretrizes político-

econômica para a transformação dessa riqueza natural em benefício das gerações atuais 

e futuras, sobretudo defendendo uma ordem mais justa e capaz de reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 

 

2.3.1 Iura Novit Curia 

 

O Direito brasileiro filiou-se à Escola da Civil Law, de origem romano-

germânica, pela qual a lei é fonte primaria do sistema jurídico, não se olvidando, porém, 

que tal assertiva tem caminhado para certa mitigação frente às mudanças ocorridas em 

nosso ordenamento, mormente a efetivada pela Emenda Constitucional n° 45, que 

incluiu, em nossa Carta Magna, o Art. 103-A, delineando o instituto da súmula 

vinculante, instrumento afeto a Common Law. 

Nessa perspectiva, leciona Diniz47, que a característica principal de uma lei 

é sua obrigatoriedade48, e, uma vez em vigor, torna-se obrigatória a todos. De acordo 

com o art. 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ninguém se escusa 

de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 

O dispositivo em comento alcança a ignorantia legis neminem excusat, 

tendo por finalidade, assim, garantir a eficácia da lei, que estaria comprometida caso se 

admitisse a alegação da ignorância de sua vigência. 

Como conseqüência, não se faz necessário, em regra, provar em juízo a 

existência da norma jurídica invocada, ou seja, o autor da demanda não precisa dizer ao 

juiz (porque não faz parte da sua causa de pedir) qual a norma abstrata, a norma 

genérica, a regra do direito positivo que, associada ao fato, fez surgir para ele o direito 

                                                 
47 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado: contém notas à LICC. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 22. 
48 Apesar de todos terem a obrigação de cumprir a lei, não se deve olvidar que nem todos a conhecem. 
Três teorias procuram justificar porque mesmo não conhecendo a lei a pessoa está obrigada a cumpri-la. 
A primeira é a teoria da presunção legal. Por essa teoria, presume-se que a lei, depois de publicada, é 
conhecida de todos, portanto obrigatória, o que é uma inverdade. A segunda é a teoria da ficção. Por essa 
teoria, pressupõe-se que lei publicada torna-se conhecida de todos, muito embora tal não aconteça. A 
terceira teoria é a da necessidade social. Para essa teoria a lei é obrigatória a todos por uma necessidade 
de interesse público, sob pena de serem inviáveis a convivência em sociedade e a ordem jurídica. Essa é a 
teoria mais aceita. 
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subjetivo que afirma titularizar, pois se parte do pressuposto de que o juiz conhece o 

Direito (iura novit curia). 

O princípio iura novit cúria, segundo Siqueira49, traduz-se no dever de o 

juiz conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Conforme ensina 

Calmon de Passos,50 ao juiz cabe conhecer o nomen iuris dado ao conjunto formado 

pelo direito subjetivo do autor da demanda e respectivo direito subjetivo de demandar. 

Ao juiz devem ser apresentados o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido, (conforme dispõe o artigo 282, inciso III, do Código de Processo Civil de 

1973), de forma clara, precisa, exaustiva e concisa. Aliás, da análise dos requisitos da 

petição inicial constantes no Código, observa-se que não é necessário ao autor indicar o 

dispositivo legal (nomen iuris) que caracterizaria sua pretensão, e isso decorre do 

princípio iura novit curia. Pontes de Miranda51 faz a seguinte afirmação: “Não se exige 

a referência a determinado texto de lei. Iura novit curia!”52. 

O aforismo iura novit curia remonta ao Direito Romano e, daquela época, 

traz a carga com a qual se nos apresenta atualmente: as partes devem preocupar-se em 

provar os fatos alegados de acordo com os fundamentos jurídicos do pedido; ao juiz 

cabe, a partir do que ficou provado, aplicar o Direito, ou seja, subsumir ao caso concreto 

a norma ou as normas  jurídicas mais adequadas53. 

Assim, a atividade de subsunção feita pelo juiz decorre (também) do 

aforismo iura novit curia, haja vista que o magistrado terá de adaptar a norma jurídica 

abstrata à situação de fato. Conforme nos ensina Carrara54 a atividade subsuntiva não é 

simples, os casos concretos sempre estão envolvidos em circunstâncias sem relevância 

jurídica e de valoração distinta, de forma que o juiz tem de analisar cada circunstância 

precisamente a fim de que não incorra em injustiças. Além disso, a subsunção 

geralmente não é de apenas um dispositivo legal ao caso concreto, mas de vários 

dispositivos legais sobre o mesmo caso concreto55. 

                                                 
49 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. Que é Iura Novit Curia?. Revista Urutágua - Revista 
Acadêmica Multidisciplinar. Disponível em: <http://www.urutagua.uem.br/012/12siqueira.htm>. Acesso 
em 5 jan 2012. 
50 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III – arts. 270 a 
331. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 189. 
51 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, t. IV – arts. 
282 a 443. 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 17. 
52 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. op. cit. 
53 Idem. 
54 CARRARA, Francesco. Como aplicar e interpretar as leis. Joaquim Campos de Miranda (trad). Belo 
Horizonte: Líder, 2003. p. 77. 
55 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. op. cit. 
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O fundamento do aforismo está no modo como se compõe a relação 

processual, ou seja, a relação entre o Estado-juiz e as partes. Na lição de Carnelutti, a 

noção de parte é o resultado de uma divisão: “Os litigantes são partes porque estão 

divididos. Se vivessem em paz, formariam uma unidade”. 56  Já o Estado-juiz, 

representado pela pessoa física juiz, é aquele que tem juízo: “diz-se que têm juízo os 

que sabem julgar”.57 

Dessa forma, se ao autor cabe apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos 

do pedido, nada mais salutar que o juiz dê o juízo sobre os fatos provados, julgando 

favorável, ou não, a ação em relação ao autor.58 

Calmon de Passos avisa que “a tipificação dos fatos pelo autor é 

irrelevante”.59 O autor deve apresentar e provar os fatos formulando corretamente seu 

pedido, sem preocupar-se com a tipificação legal, haja vista que, se não formular seu 

pedido de maneira correta, será prejudicado, porque, pelo princípio da adstrição, o juiz 

vincula-se ao pedido formulado, não podendo corrigi-lo de ofício. Ao que complementa 

Goldschmidt: “Os defeitos da contribuição dos fundamentos de Direito devem ser 

subsanados pelo juiz em conformidade com os dois aforismos: iura novit curia e da 

mihi factum, dabo tibi ius [dá-me os fatos, que lhe darei o direito]”.60 

Por fim, vale lembrar as palavras do jurista italiano Calamandrei: “O 

tradicional aforismo iura novit curia não tem nenhum valor prático se não se 

acompanhar deste outro: mores novit curia”61. Ou seja: “Não basta que os magistrados 

conheçam com perfeição as leis tais como são escritas; seria necessário que 

conhecessem igualmente a sociedade em que essas leis devem viver”62. 

 

2.3.2 Eficiência 

 

O princípio da eficiência apareceu no ordenamento jurídico desde o 

Decreto-lei n. 200/67, quando submeteu toda atividade pública ao controle de resultado 

                                                 
56 CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Hebe Caletti Marenco (trad). 2. ed. Campinas: 
Minelli, 2004. p. 56 e 44. 
57 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. op. cit. 
58 Idem. 
59 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III – arts. 270 a 
331. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 190. 
60 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo civil. Hiltomar Martins Oliveira (trad). Belo 
Horizonte: Líder, 2002. p. 90-91. 
61 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Eduardo Brandão (trad). São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 183. 
62 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. op. cit. 
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(artigos 13 e 25, inciso V), fortaleceu o sistema de mérito (artigo 25, inciso VII), 

sujeitou a Administração Indireta a supervisão ministerial quanto à eficiência 

administrativa (artigo 26, inciso III) e recomendou a demissão ou dispensa do servidor 

comprovadamente ineficiente ou desidioso (artigo 100).63 

A Emenda Constitucional n. 19/1988 inovou o ordenamento jurídico 

brasileiro, ao incluir, de maneira expressa, no caput do artigo 37, a eficiência como 

princípio norteador de todas as ações da Administração Pública. 

Destaca Leal, ao aprofundar suas investigações sobre o tema, que, com a 

nova redação dada ao apontado dispositivo, passa a ser dever de todos os órgãos do 

Estado atender ao princípio da eficiência na sua gestão. A partir desse momento, passou 

a ser dever do jurista interpretar qual seu real significado, esclarecendo sua exata 

dimensão. Isso se fez necessário, porque os avanços das ciências fornecem definições 

precisas para os termos e, nem sempre, o constituinte utiliza as palavras com o conceito 

científico.64 

Segue o mestre doutrinando que o conceito de eficiência pode ser visto sob 

vários aspectos, dependendo da ciência que o estuda. Para a Administração, por 

exemplo, eficiência é uma proporção entre os insumos e os resultados alcançados e está 

diretamente vinculada aos gastos e ao bom uso dos recursos. Para Saddi é “quanto se 

gasta para produzir”.65 Por isso, evidencia-se que a eficiência não pode ser medida em 

termos de números absolutos66. 

Para chegar ao resultado, é necessário observar sempre uma proporção entre 

dois programas ou atividades, ou duas séries distintas do mesmo programa, fazendo-se 

um paralelo entre os gastos e os resultados alcançados. Diz-se que um programa é mais 

ou menos eficiente pelos resultados obtidos e deve existir sempre uma comparação entre 

um e outro67. 

Registra-se a maior facilidade no trato desse assunto no setor privado, tendo 

em vista o referencial lucro. Assim, pode-se dizer que uma empresa atinge elevado grau 

                                                 
63  VASCONCELOS, Agno. Princípio da Eficiência na Gestão Pública. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/articles/14519/1/O-PRINCIPIO-DA-EFICIENCIA-NA-GESTAO-
PUBLICA/pagina1.html>. Acesso em 13 Set 2011. 
64 LEAL, Jorge Luiz dos Santos. Operações Justiça Rápida Itinerante e de Execução Penal em 
Rondônia: a Modernização da Justiça como Fator Promotor da Eficiência do Poder Judiciário de 
Rondônia, 2011. p. 67-70. 
65 SADDI, Jairo. Poder Judiciário: Reforma ou Ruptura? Uma agenda para o próximo Presidente. 
Disponível em: <http://www.dcomercio.com.br/especiais/outros/digesto/digesto_21_especial/05.htm>. 
Acesso em 13 Set 2011. 
66 LEAL, Jorge Luiz dos Santos. op. cit. p. 67-70. 
67 Idem. 
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de eficiência quando consegue obter maior lucro com menores despesas ou com as 

mesmas despesas anteriores. Note-se que, nesse caso, ainda permanece a necessidade de 

medir-se maior ou menor eficiência com maior ou menor lucro entre programas, 

projetos ou atividades anteriores68. 

Outra questão abordada pelo autor, com apoio nas lições de Simon69, é que 

eficiência é “a relação entre o que é conseguido e o que pode ser conseguido”, e utiliza a 

expressão “percentagem de eficiência de um empregado”. Como crítica a essa definição 

pode-se considerar que a eficiência seria conseguida a qualquer custo com a diminuição 

da despesa. A maximização do lucro, em outras palavras, levaria ao capitalismo 

selvagem, tão criticado por todos70. 

O mesmo Simon, segundo Leal, fornece uma resposta convincente: 

 
As críticas ao conceito de eficiência como guia para a Administração 
têm sido freqüentes e ruidosas. Algumas delas não dizem respeito ao 
nosso estudo, pois se resumem a definir o termo de forma diferente da 
que propusemos. Nessa categoria devemos incluir aquelas que 
consideram a eficiência como sinônimo de economia ou diminuição 
de despesas. De acordo com o nosso modo de ver, o termo eficiência 
não significa que uma pequena despesa, ou uma grande despesa, seja 
desejável per se. O que dissemos foi que, se dois resultados podem ser 
obtidos com a mesma despesa, deve-se preferir sempre o maior 
resultado. Duas despesas de diferentes magnitudes, só podem, 
geralmente ser comparadas se forem transformadas em custos de 
oportunidade, isto é, se forem expressas em termos de resultados 
alternativos.71 
 

Na administração pública o conceito de eficiência é mais difícil de ser 

alcançado porque não há o lucro como referencial, vez que pode ser aferido apenas 

pelos critério ético e da equidade, conceitos vinculados. Para tanto, há necessidade de 

aferirem-se, em que pese a escolha de algum critério subjetivo, os resultados alcançados 

que, pela própria natureza do serviço público, não poderão ser relacionados ao lucro72. 

Leal73 com apud em Matias-Pereira, anota que o conceito de eficiência tem 

origem nas áreas da administração e da economia74: 

 

                                                 
68 LEAL, Jorge Luiz dos Santos. op. cit. p. 67-70. 
69 SIMON, H. A. Comportamento Administrativo: Estudo dos Processos Decisórios nas Organizações 
Administrativas. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1970. p. 189. 
70 LEAL, Jorge Luiz dos Santos. op. cit. p. 67-70. 
71 Idem. 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 Idem. 
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Eficiência. Refere-se ao esforço holístico da organização no que se 
refere ao emprego e otimização dos recursos, comparando-o com os 
resultados obtidos. Uma organização é eficiente quando otimiza a 
relação custo/produto. A eficiência está relacionada ao grau de 
adequação com que os recursos disponíveis ou mobilizados por uma 
organização são por ela utilizados para alcançar seus objetivos e 
metas. Essa adequação se refere aos recursos financeiros, aos meios, 
métodos e procedimentos utilizados pela organização para realizar 
seus objetivos. Esse princípio de redução dos custos da Administração 
Pública se deve aos requisitos de natureza ética, que preconizam uma 
nova conduta dos administradores em sua relação com o dinheiro 
público; e à necessidade de o Estado manejar de forma competente os 
recursos do erário público, na busca de maximizar os resultados na 
aplicação desses recursos e, dessa forma, eliminar os desperdícios.75 
 

É possível, assim, concluir das lições acima que a eficiência, como 

princípio, basicamente apresenta dois importantes aspectos: o primeiro diz respeito ao 

modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de 

suas atribuições, para lograr os melhores resultados; o segundo ao modo de organizar, 

estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de 

alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público76. 

A importante lição que se extrai da colacionada doutrinação é que o 

princípio da eficiência tem sido entendido como exigência positiva de que todo 

comportamento estatal se opere por meios os mais aptos possíveis a desencadear 

resultados satisfatórios. Mas não se pode negar que a eficiência no setor público é uma 

exigência da nova tendência mundial em atender “os interesses coletivos” de forma 

célere e com resultados efetivos. Busca-se um Estado que planeje, desenvolva e execute 

suas funções de forma eficaz e com mais efetividade, fazendo uso de novas técnicas e 

hábitos que visem a resultados perenes e satisfatórios. 

Castro Júnior77, com apud em Furubtn e Richiter, faz uma abordagem 

interessante da eficiência como forma de garantir o uso de soluções razoáveis para os 

problemas econômicos da sociedade. Uma economia seria eficiente se contemplasse 

tendências para eliminar os altos custos dos produtores, forçasse o movimento de 

recursos nas direções desejadas dos consumidores, gerasse uma aceitável distribuição de 

renda e mantivesse o pleno emprego, entre outras conquistas. Enfim, o sistema eficiente 

seria aquele capaz de criar condições institucionais, por meio dos sistemas judicial, 

                                                 
75 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 235. 
76 LEAL, Jorge Luiz dos Santos. op. cit. p. 67-70. 
77  CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Teoria e Prática do Direito Comparado e 
Desenvolvimento: Estados Unidos x Brasil. Florianópolis: Boiteux, 2002. p. 126-127. 
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jurídico, educacional e administrativo, entre outros, que promovessem o crescimento 

econômico, interpretado como um desenvolvimento gerador do bem-estar social. 

Nesse sentido, a abordagem aqui perseguida para a concreção do princípio 

da eficiência, está relacionada com as reservas petrolíferas (pré-sal), recém-descobertas 

na costa brasileira que se, de um lado abrem um leque enorme de oportunidades, dado o 

potencial de volume de recursos financeiros que podem gerar, de outro, irão requerer 

uma administração eficiente, a fim de que se torne possível transformar essa riqueza 

natural em benefício das gerações atuais e futuras. 

Perseguindo o apontado objetivo, vale trazer à reflexão algumas 

considerações levantadas pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - 

IEDI que na pesquisa chamada “Experiências Internacionais na Gestão de Recursos 

Provenientes da Exploração do Petróleo”, chegou a algumas conclusões que, no 

mínimo, passam ao largo da eficiência, por não apresentar um bom desempenho no que 

se refere ao crescimento econômico e muito menos no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável em boa parte dos países onde tais recursos se verificaram 

abundantes. Assim, uma das principais razões apontadas para o fenômeno é a chamada 

“dutch disease” - “doença holandesa”78  ou “maldição dos recursos naturais”79 , 

referindo-se à descoberta de importante jazida de gás natural na Holanda, na década de 

196080. 

O encolhimento desses setores, por sua vez, principalmente ao afetar a 

indústria, apresentaria efeitos secundários importantes, como a perda de know-how e da 

capacidade de inovação tecnológica81. 

As consideráveis investigações empíricas matizadas pelo IEDI, não se pode 

olvidar, despertam profundas reflexões e desconfianças por parte da sociedade carioca 

no que diz respeito à responsável utilização e eficiente exploração das reservas de 

                                                 
78 A denominação surgiu dos fatores adversos da apreciação da taxa de câmbio da Holanda, posterior à 
descoberta de reservas de gás natural no Mar do Norte. Segundo a abordagem do “Dutch Disease”, o 
aumento da exportação de recursos não renováveis aprecia o câmbio, influenciando a competitividade dos 
demais produtos comercializáveis. 
79 O conceito de “doença holandesa” costuma estar associado aos fenômenos de apreciação da taxa de 
câmbio real e de redução da participação do setor manufatureiro no Produto Interno Bruto (PIB), 
especialmente no que diz respeito aos setores de bens comercializáveis, ou seja, da desindustrialização. 
Aspectos como corrupção, rent seeking, educação e capacidade de inovação são abordados sob o conceito 
de “maldição dos recursos naturais”. Entretanto, como enfatiza Gylfason (2001), esse último conceito 
pode ser visto apenas como uma forma ampliada, incorporando sintomas adicionais à doença holandesa. 
80 IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Estudo sobre o Pré-Sal. Disponível 
em: <http://www.apn.org.br/apn/images/stories/documentos/estudos-sobre-o-presal.pdf>. Acesso em 20 
set 2011. 
81 Idem. p. 61-62. 
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petróleo recém-descobertas na camada pré-sal, como forma de garantia ao suprimento 

de energia necessário ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar da população 

fluminense. Ressalte-se que esse quadro impõe um grande e singular desafio ao Poder 

Judiciário fluminense no que diz respeito a seu posicionamento ante as complexas 

questões que começaram a surgir ligadas à temática do pré-sal.82 

Já se pode adiantar que um desses grandes desafios, aponta o IEDI, como 

não poderia deixar de ser, verifica-se no plano nacional, mais precisamente no que diz 

respeito às descobertas na área geológica denominada pré-sal, que apontam para um 

novo paradigma de exploração e produção, cujos desdobramentos e impactos 

econômicos para o país requerem cuidadosa análise83. 

Confirmados os volumes encontrados, as recentes descobertas irão 

demandar a reorientação das diretrizes de política energética no Brasil. As políticas 

energéticas implicam decisões e ações e têm a função não só de responder a questões 

conjunturais, como também a de estruturar o futuro de um país ou uma região. Nesse 

sentido, pode ser definida como uma intervenção estratégica do Estado, que envolve um 

conjunto de instrumentos e instituições,84  e, por sua vez, o ensino jurídico dos 

magistrados. 

É importante notar que a magnitude das descobertas efetuadas revela que as 

decisões governamentais, visando a maximizar os benefícios oriundos do setor de 

petróleo e de gás, deverão contemplar aspectos que vão além do setor energético. Tais 

descobertas demandarão alterações no marco regulatório e institucional que preside a 

indústria brasileira de petróleo. Em particular, a arrecadação fiscal advinda da produção 

esperada das jazidas recém-descobertas emerge como um ponto central a ser 

observado85. 

Assim, a questão fundamental não se resume à escolha rígida e 

hierarquizada de objetivos, mas à clareza de que existem trade-offs internos ao conjunto 

de políticas públicas que têm de ser claramente reconhecidos para serem administrados 

e reduzidos ao longo do tempo, de modo a garantir a sustentabilidade desse conjunto de 

políticas86. 

                                                 
82 IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Estudo sobre o Pré-Sal. Disponível 
em: <http://www.apn.org.br/apn/images/stories/documentos/estudos-sobre-o-presal.pdf>. Acesso em 20 
set 2011. p. 61-62. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
86 Idem. 
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Com as novas descobertas, as políticas de incremento da oferta de petróleo 

devem considerar formalmente o equilíbrio entre as condições prioritárias de 

suprimento do mercado doméstico e a demanda externa. Desse modo, o Brasil encontra-

se numa posição extraordinariamente privilegiada com relação à garantia das condições 

de abastecimento energético e aos desafios colocados para sua posição futura de 

exportador líquido de petróleo87. Não se pode, contudo, dizer o mesmo, em relação à 

formação dos magistrados brasileiros diante dessa nova realidade, como adiante será 

abordado. 

É importante recordar que a abundância de petróleo constitui-se em fator 

potencial de geração de riqueza. Entretanto, trata-se de um recurso esgotável, e o ritmo 

de aproveitamento das jazidas é uma variável-chave. Igualmente importantes são o 

regime fiscal que incide sobre tal bem e os efeitos gerados pela produção de petróleo 

sobre a economia como um todo88. 

Experiências malsucedidas em diferentes países com relação ao uso de 

mecanismos de controle deficientes dessas duas variáveis-chave não são raras. Os 

efeitos perversos podem  traduzir-se no esgotamento precoce das reservas e/ou tornar 

dependente demais do setor petróleo a economia de um país, acarretando perda de 

competitividade e/ou atrofia dos demais setores econômicos (“doença holandesa” ou 

“maldição do petróleo”)89. 

É, assim, fundamental ao Brasil aproveitar as oportunidades oferecidas por 

tão extraordinária dotação de recursos energéticos para estudar as melhores alternativas 

que possibilitem a maximização dos benefícios econômicos de sua produção. Essa 

tarefa implica, sobretudo, a necessidade de repensar-se, de forma inovadora, a 

adequação do marco regulatório e das participações governamentais às novas condições 

de contorno da indústria do petróleo90. 

Outro desses grandes desafios a ser enfrentado pelo Poder Judiciário, bem 

mais sensível, diz respeito à corrupção em escala que assombra a classe política 

brasileira (“maldição política”) e compromete significativamente o dogma 

                                                 
87 IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Estudo sobre o Pré-Sal. Disponível 
em: <http://www.apn.org.br/apn/images/stories/documentos/estudos-sobre-o-presal.pdf>. Acesso em 20 
set 2011. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem. 
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constitucional da eficiência, ante a possível irresponsabilidade na má utilização e 

exploração das reservas do pré-sal91. 

O mais grave é que isso pode ocorrer com a corroboração da própria Lei do 

Petróleo (Lei n. 9.478/97 – apelidada de Lei da Traição Nacional”) que não estabeleceu 

um direcionamento para a aplicação dos recursos provindos do pré-sal, fazendo com 

que haja ainda muita falta de transparência no que tange a esse mister92. 

Ao analisar o tema anterior, Nogueira e Ramos chamam atenção para o fato 

de que, com a homologação da nova Lei do Petróleo (Lei n. 9.478/97), houve ampliação 

da alíquota básica dos royalties de 5% para 10% (ANP, 2008), fato que na última 

década acentuou o debate sobre a distribuição e o uso dos recursos provindos da 

exploração de petróleo e gás repassados aos estados e municípios brasileiros93. 

Para se ter uma ideia do montante de recursos, em 2008, a Petrobras e as 

cinco empresas produtoras multinacionais de petróleo instaladas no país repassaram ao 

setor público cerca de R$ 22,6 bilhões em royalties e participações especiais94. 

O total repassado equivale a mais que o dobro do total investido pago pelo 

governo federal no ano de 2007, avaliado em R$ 8,9 bilhões, conforme declarado no 

site transparência Brasil. Em uma estimativa modesta, o total dos royalties pode atingir, 

no final da próxima década, a algo em torno de R$ 50 bilhões, conforme previsão da 

Petrobras de dobrar a atual produção de petróleo e gás95. 

No entanto, Nogueira & Ramos, com apoio nas lições de Afonso e 

Gobetti96 , lamentavelmente apontam que esses recursos têm sido mal utilizados, 

principalmente pelos municípios que são os maiores produtores e, consequentemente, os 

mais beneficiados pelo fundo97. 

De acordo com os autores, tais municípios gastam a maior parte dos 

royalties em despesas correntes, em especial em pagamento de salários. Além do mais, 

verificou-se que são os que mais gastam com as Câmaras Municipais, fatos que ferem o 

                                                 
91 IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Estudo sobre o Pré-Sal. Disponível 
em: <http://www.apn.org.br/apn/images/stories/documentos/estudos-sobre-o-presal.pdf>. Acesso em 20 
set 2011. p. 92. 
92 Idem.  
93 NOGUEIRA, Lauro César Bezerra; RAMOS, Francisco Souza. Uma Proposta de Distribuição dos 
Royalties do Petróleo Introduzindo Critérios de Eficiência: uma abordagem DEA. Disponível em: 
<http://www.mesteco.ufba.br/scripts/arquivos/1342011115242.pdf>. Acesso em 18 out 2011. 
94 NOGUEIRA, Lauro César Bezerra; RAMOS, Francisco Souza. op. cit. p. 298. 
95 Idem. 
96 AFONSO, J. R. R; GOBETTI, S. W. Rendas do Petróleo no Brasil: alguns aspectos fiscais e 
federativos. Revista do BNDES. Disponível em: <http://www.mesteco.ufba.br/scripts/arquivos/ 
1342011115242.pdf>. Acesso em 18 out 2011. 
97 NOGUEIRA, Lauro César Bezerra; RAMOS, Francisco Souza. op. cit. p. 299. 
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pressuposto central para criação do fundo social, no qual a gestão pública deve 

direcionar o uso dos recursos de forma a impedir que somente a sociedade presente 

usufrua dos benefícios gerados98. 

Por outro lado, verificou-se que os gastos com ensino fundamental e saúde 

são muito próximos aos municípios não beneficiados, e, em alguns casos, chegam a ser 

inferiores. Outro aspecto constatado é que os investimentos em gestão ambiental 

também são insignificantes entre todos os municípios, o que descarta o argumento de 

que tais recursos servem para diminuir o impacto gerado pela exploração e produção de 

petróleo e gás99. 

Ainda com apoio nas lições de Almeida100, concluem Nogueira & Ramos 

que erro não está no montante recebido pelos municípios produtores, mas sim na forma 

como são gastos esses recursos, pois, desde que se vincule o recebimento a 

investimentos em recursos humanos, eles surtiriam efeitos positivos tanto para as 

gerações presente e, principalmente, futura101. 

Trata-se, portanto, de um novo cenário e com potencial de inúmeras e 

complexas demandas jurídicas. Assim, outro problema verificável diz respeito à 

ausência de um Judiciário independente para tomar determinadas decisões ante os 

diversos desafios no exercício da profissão forense, até mesmo por conta da ausência de 

uma jurisprudência estável, uniforme e previsível, bem como por conta da carência de 

regras claras e transparentes, o que, como consequência, poderá comprometer a 

eficiência da economia que, provavelmente, seria reduzida por conta do consumo direto 

de escassos recursos. 

Um exemplo do que aqui hipoteticamente se ventila é que litígios 

envolvendo setor de petróleo e gás requerem advogados, tempo e atenção das partes e, 

principalmente, um Judiciário com eficiência e magistrados capacitados. Tratam-se de 

serviços muito especializados, o que exigirá da sociedade gastos de recursos 

consideráveis para formar juízes, advogados e outros quadros envolvidos na solução dos 

conflitos. 

Um dos grandes desafios dos membros do Poder Judiciário, neste início de 

Século XXI, portanto, é deixarem de ser apenas meros aplicadores da lei e, passarem, 

                                                 
98 NOGUEIRA, Lauro César Bezerra; RAMOS, Francisco Souza. op. cit. p. 299. 
99 Idem. 
100  ALMEIDA, E. Contas Abertas. Disponível em: <http://www.mesteco.ufba.br/scripts/arquivos/ 
1342011115242.pdf>. Acesso em 18 out 2011. 
101 NOGUEIRA, Lauro César Bezerra; RAMOS, Francisco Souza. op. cit. p. 299. 
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sobretudo, a formular normas claras e estáveis a serem aplicadas ao caso concreto, 

como forma de concretização de sua autonomia profissional e independência em relação 

ao Executivo. 

Obviamente, isso deve ocorrer dentro da moldura legislativa traçada pelos 

princípios constitucionais, com escopo de obter-se a maior realização prática possível 

das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o 

próprio Estado, especialmente de índole financeira, como para a liberdade dos cidadãos. 

Castelar, em cirúrgica investigação da relação entre o Direito, Economia, 

com ênfase no princípio da eficiência, traduz em palavras o que se espera de um Poder 

Judiciário preparado para solucionar essas novas demandas: 

 
(...) a reforma do Judiciário deve ocupar um papel de destaque na 
nova rodada de reformas que se faz necessária para dotar as 
economias em desenvolvimento e em transição de instituições que 
sustentem o bom funcionamento do mercado. De fato, se um bom 
Judiciário é importante para o adequado funcionamento de 
qualquer economia, mais ainda o é para uma que acaba de passar 
pelas reformas que foram adotadas no Brasil e na maior parte do 
mundo não desenvolvido na última década. Isto porque, com a 
privatização, o fim de monopólios e controles de preços e a abertura 
comercial muitas transações antes realizadas dentro do aparelho de 
Estado, ou coordenadas por ele, passaram a ser feitas no mercado. 
Sem o apoio de um bom Judiciário, essas transações podem 
simplesmente não ocorrer, ou se dar de forma ineficiente, exigindo 
que as reformas sejam revertidas. 
Assim, o Judiciário é uma das instituições mais fundamentais para o 
sucesso do novo modelo de desenvolvimento que vem sendo adotado 
no Brasil e na maior parte da América Latina, pelo seu papel em 
garantir direitos de propriedade e fazer cumprir contratos. Não é de 
surpreender, portanto, que há vários anos o Congresso Nacional venha 
discutindo reformas que possam tornar o Judiciário brasileiro mais 
ágil e eficiente. O que se verifica, não obstante, é que apenas 
recentemente se começou a analisar e compreender as relações entre o 
funcionamento da justiça e o desempenho da economia, seja em 
termos dos canais através dos quais essa influi no crescimento, seja 
em relação às magnitudes envolvidas. Nota-se, assim, que até aqui o 
debate sobre a reforma do Judiciário ficou restrito, essencialmente, 
aos operadores do Direito – magistrados, advogados, promotores e 
procuradores – a despeito da importância que essa terá para a 
economia. (grifos nossos) 102 
 

                                                 
102 PINHEIRO, Armando Castelar. Direito e Economia num Mundo Globalizado: cooperação ou 
confronto? Disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/ 
direito_e_economia_num_mundo_globalizado.pdf>. Acesso em 19 maio 2011. 



 37

A conclusão em relação ao princípio da eficiência é de que não adianta 

haver normas jurídicas avançadas se os operadores do direito são pouco eficientes para 

subsumi-las ao caso concreto apresentado. 

Em suma, pensar em solucionar os problemas que afligem o Poder 

Judiciário contemporâneo, limitando-se a dotá-lo de novas Leis e deixar de discutir e 

promover modificações no ensino jurídico, ou mesmo no ensino fundamental, só 

retardará, mais uma vez, as imprescindíveis alterações na estrutura do Estado. 

Daí, acertadamente pondera Rodrigues, ao afirmar que: 

 
(...) a falência do Estado é também a falência do próprio Direito, e 
vice-versa. Essa identidade entre Direito e Estado é reproduzida 
epistemologicamente pelo positivismo e está presente no senso 
comum teórico dos juristas e no próprio imaginário social.103 
 

Segue o doutrinador explicando que o ensinado hoje é um Direito 

contextualmente construído a partir de crenças e posições político-ideológicas neutras e 

descomprometidas com a justiça e a democracia. Assim, para que se possa ter um 

ensino transformador, é necessário que esse Direito deixe de ser um aparelho ideológico 

do Estado – mera instância reprodutora – e transforme-se em uma instância orgânica de 

construção de um novo imaginário criativo, comprometido com os valores da maioria 

da população. Sua vinculação maior deve ser com a sociedade e não com os interesses 

dos grupos que detêm o poder do Estado104. 

Em resumo, para Rodrigues o ensino do Direito deve, sobretudo, buscar a 

construção de um novo imaginário comprometido com a democracia, a ética, a justiça 

social e a construção de uma sociedade solidária, devendo a solidariedade funcionar 

como princípio fundamental deste novo século105. 

 

2.3.3 Dignidade da Pessoa Humana 

 

Entre os fundamentos do Estado brasileiro, anota Novelino merecer estudo 

mais aprofundado a dignidade da pessoa humana, núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo. É ela o valor supremo que irá informar a criação, 

                                                 
103 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 37-38. 
104 Idem. 
105 Idem. p. 38. 
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interpretação e aplicação de toda a ordem normativa constitucional, sobretudo o sistema 

de direitos fundamentais106. 

O reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana pelas 

Constituições em diversos países ocidentais tiveram um vertiginoso aumento após a 2ª 

Guerra Mundial, como forma de reação às práticas ocorridas durante o nazi-fascismo e 

contra o aviltamento dessa dignidade praticado pelas ditaduras ao redor do mundo107. 

A escravidão, a tortura, e, derradeiramente, as terríveis experiências com 

seres humanos feitas pelos nazistas fizeram despertar a consciência sobre a necessidade 

de proteção da pessoa com o intuito de evitar sua redução à condição de mero objeto108. 

Mais tarde, a partir do início da década de 90, com a queda do comunismo, 

diversos países do Leste europeu também passaram a consagrar a dignidade da pessoa 

humana em seu texto constitucional109. 

A positivação da dignidade da pessoa humana em foro constitucional faz 

com que ela deixe de ser apenas um valor moral para converter-se, definitivamente, em 

um valor tipicamente jurídico, passando a revestir-se de normatividade110. 

Uma das consequências de sua consagração é o reconhecimento de a pessoa 

não ser simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas, ao contrário, constituir-se em 

seu objetivo supremo.  Na relação entre o indivíduo e o Estado, deve haver sempre a 

presunção a favor do ser humano e de sua personalidade, vez que o Estado existe para o 

ser humano e não esse para o Estado111. 

Tal consagração impõe não só o reconhecimento de que o indivíduo deve 

servir de “limite e fundamento do domínio político da República”, mas também a 

necessidade da observância desse valor como elemento informador do conteúdo da 

Constituição e de todo o ordenamento jurídico, o que significa dizer que, na criação, 

interpretação e aplicação das normas, deve-se buscar sempre a promoção das condições 

e a remoção dos obstáculos para que a dignidade seja respeitada112. 

Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana impõe-se como referência 

para os demais valores proclamados pela Lei Maior, atuando como importante diretriz 

hermenêutica cujos efeitos se estendem por todo o ordenamento. Mesmo quando 
                                                 
106  NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional – LFG. Disponível em: <http://pt.scribd.com/ 
dinhamg/d/60740569/101-Dignidade-da-pessoa-humana>. Acesso em 19 maio 2011. 
107 Idem. p. 93. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Idem. 
111 Idem. p. 93-94. 
112 Idem. p. 94. 
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desnecessário o desenvolvimento desse princípio, por ser possível recorrer a um direito 

fundamental específico, ainda assim deve-se levá-lo em conta como parâmetro 

valorativo113. 

Observando a dignidade humana em outro prisma, é possível concluir que, 

sem acesso a alguns bens e utilidades básicos, o indivíduo não poderá ter uma vida 

digna, tampouco desenvolver plenamente sua personalidade. Por isso, a proteção à 

dignidade exige não apenas uma abstenção do Estado, mas, em alguns casos, uma 

atuação positiva no sentido de fornecer bens indispensáveis para que os indivíduos 

menos favorecidos possam viver dignamente. Esse conjunto de bens e utilidades (saúde, 

moradia, educação fundamental, etc.) imprescindíveis a uma vida digna, vem sendo 

denominado de “mínimo existencial”114. 

A ideia do mínimo existencial (ou de núcleo da dignidade humana) tem sido 

proposta como forma de superação de várias dificuldades inerentes à dignidade humana, 

na medida em que procura representar um subconjunto, dentro dos direitos sociais, 

econômicos e culturais, menor (minimizando o problema dos custos), mais preciso 

(procurando superar a imprecisão dos princípios) e, mais importante, efetivamente 

exigível do Estado115. 

Portanto, a obrigação de o Estado proteger a dignidade humana engloba não 

apenas a expectativa do indivíduo de não ser tratado de forma arbitrária, mas também a 

de que o Estado garanta, cada vez mais, sua existência material. Tal acepção, ligada ao 

valor igualdade, possui um caráter positivo, por exigir prestações materiais e jurídicas 

por parte do Estado116. 

Nesse sentido, arremata Kildare Gonçalves, que tal princípio:  

 
significa não só um reconhecimento do valor do homem em sua 
dimensão de liberdade, como também de que o próprio Estado se 
constrói com base nesse princípio. O termo dignidade designa o 
respeito que merece qualquer pessoa.117 
 

Vale, no entanto, chamar atenção para o fato de que tal princípio abrange 

não somente os direitos individuais, mas também os de natureza econômica e social. A 

Constituição Federal de 1988 garante a ordem econômica quando diz que ela está 

                                                 
113 NOVELINO, Marcelo. op. cit. p. 94. 
114 Idem. 
115 Idem. 
116 Idem. 
117 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional Didático. 8. ed. Belo Horizonte: DelRey, 
2002. p. 245. 
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fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 

existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social (artigo 170)118. 

Lembram ainda Karoline Lins Câmara Marinho e Vladimir da Rocha 

França, de modo não expresso, contudo não irrelevante, que se pode abstrair um 

mandamento do mesmo artigo 170 da Constituição, o qual intenciona a tutela da 

sociedade em detrimento das leis do mercado capitalista, com o fito de evitar algumas 

práticas nocivas aos direitos protegidos pela Constituição119. 

Também no mesmo artigo, podem ser encontrados os princípios norteadores 

da ordem econômica no Brasil, entre eles, o princípio da soberania nacional, o da defesa 

da propriedade privada, o da busca pelo pleno emprego, o do tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte, o da redução das desigualdades sociais e regionais, o da 

livre concorrência, o da defesa do consumidor e o da defesa do meio ambiente120. 

Fica, assim, patente que o constituinte, por meio dos princípios elencados, 

manteve em voga a questão da manutenção da ordem econômica nos trilhos do fim 

maior do Estado: busca do bem comum e da justiça social. A ordem econômica, na 

apertada síntese de Grau121, pode ser conceituada como o conjunto de normas que 

institucionaliza determinada ordem econômica (mundo do ser)122. 

Em suma, a ordem econômica fundamenta-se na conservação do domínio 

econômico capitalista, isto é, nesse aspecto ela é dirigista. Contudo, seu maior primado 

é a defesa de uma ordem justa capaz de amenizar as desigualdades sociais e regionais, 

mormente seu objetivo fundamental, constante do artigo 3º, inciso III, além de orientar-

se pelos princípios elencados no artigo 170, caput e incisos. Sob tais parâmetros, toda e 

qualquer ação, seja do Estado, seja de particulares, deve prezar a estrita observância 

desses princípios123. 

A Constituição garante a ordem social com base no primado do trabalho e, 

como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais (artigo 193). Isso vem ainda reforçado no 

artigo 5º, inciso III (ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante); no inciso X (são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

                                                 
118 CARVALHO, Kildare Gonçalves. op. cit. p. 245. 
119 MARINHO, Karoline Lins Câmara; FRANÇA, Vladimir da Rocha. Tributação como Instrumento 
de Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/09_93.pdf>. Acesso em 21 Ago 2011. 
120 MARINHO, Karoline Lins Câmara; FRANÇA, Vladimir da Rocha. op. cit. p. 7276. 
121 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
72. 
122 MARINHO, Karoline Lins Câmara; FRANÇA, Vladimir da Rocha. op. cit. p. 7277. 
123 Idem. 
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imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação); artigo 7º (direitos sociais dos trabalhadores). 

Sedimentada nos argumentos supradestacados, interessante reflexão, de 

cunho econômico, jurídico e social, relacionada à concreção do princípio da dignidade 

econômico-social envolvendo as reservas de petróleo na camada pré-sal e que, 

certamente, merecerá cuidadosa atenção do Poder Judiciário ante a polêmica 

repercussão já causada no plano político-social, diz respeito à distribuição dos royalties 

e à responsabilidade pelos possíveis impactos ambientais que a exploração desse 

petróleo possa causar. 

Nota-se assim que, antes mesmo de estabelecerem-se a quantidade exata de 

petróleo na camada pré-sal, os impactos ambientais, além das regras para a exploração 

desse petróleo, a distribuição dos royalties vem causando acirradas celeumas, sendo, 

inclusive, um dos assuntos mais discutidos em relação ao pré-sal. 

De qualquer sorte, apesar de alvissareiro, o anúncio das novas descobertas 

de petróleo requer cautela devido às barreiras tecnológicas a serem superadas, bem 

como às fontes de incerteza, tanto no plano geológico, quanto no plano institucional-

regulatório. A evolução das decisões governamentais referentes a esses aspectos 

influenciará o processo de cobrança de royalties e outras participações governamentais. 

Essas questões merecem investigação cuidadosa e não será tratada de 

maneira exaustiva nessa pesquisa que, de forma introdutória, pretende lançar algumas 

luzes sobre a temática e sua relação com o princípio da dignidade humana 

socioeconômica. Busca-se, assim, trazer à reflexão uma questão bastante atual, como 

forma de fomentar discussões e possíveis respostas de como o Poder Judiciário vê essas 

novas questões que estão surgindo, atestando sua capacidade prática e intelectiva 

relativa à dimensão econômico-jurídico-social proporcionada pelo pré-sal, que, 

inevitavelmente, lhe serão submetidas no exercício forense. 

No Brasil, de acordo com a legislação, o valor arrecadado pelos royalties do 

petróleo é dividido entre a União, os estados-membros e os municípios produtores, 

prevalecendo o critério de arrecadação baseado no princípio da localização geográfica 

das jazidas de petróleo e de gás natural. 

As empresas petrolíferas, de forma geral, pagam 10% do valor de cada 

barril extraído pelo direito de explorar o produto. Hoje em dia, esses 10% dos royalties 

do petróleo são divididos na forma da Tabela 1 apresentada abaixo: 
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Tabela 1 - Distribuição de Participações Governamentais 
 

Beneficiários Royalties 
Estados produtores 22,5% 
Municípios produtores 30% 
União 47,5% 

 

Fonte: apontamento genérico da leitura da legislação. 
 

A justificativa para essa divisão é de que os royalties são uma espécie de 

compensação às administrações locais, pelo fato de o recurso ser finito. Além disso, 

essas localidades, em tese, têm mais gastos com infraestrutura e prevenção de 

acidentes124. 

Alicerçado em tais fundamentos, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 

Cabral, em verdadeira operação de guerra, já prepara todo seu poderio bélico-político 

contra o posicionamento de que os royalties pertencem a todos os estados e municípios 

do país. Para isso, inclusive, emitiu nota que não deixa dúvidas: “É um princípio 

constitucional: estados e municípios produtores têm ‘direito adquirido’ sobre royalties 

dos campos já licitados. Não admitimos que isso seja violado”125. 

No entanto, e aqui se iniciam as celeumas, alegando que o petróleo é uma 

riqueza nacional (dignidade humana na vertente garantia de natureza econômica e 

social), uma Proposta de Lei do Deputado Federal Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)126 

determina que os royalties - espécie de compensação financeira paga pelos exploradores 

- devem ser distribuídos de “forma equânime” entre todos os estados e municípios do 

país, como forma de assegurar o “equilíbrio federativo”127 (ver Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Proposta da Emenda Ibsen 
 

Beneficiários Royalties 
Todos os Estados 30% 
Todos os Municípios 30% 
União 40% 

 
Fonte: apontamento genérico da leitura da legislação. 

                                                 
124  PEIXOTO, Fabrícia. Entenda a Polêmica sobre a Distribuição dos Royalties do Petróleo. 
Disponível em: <http://diariodopresal.wordpress.com/category/petroleo/maldicao-do-petroleo>. Acesso 
em 9 set 2011. 
125 REVISTA Carta Capital. Pré-Sal: O Impasse dos Royalties, de 5 out 2011, ano XVII, n. 666, p. 58. 
126 PEIXOTO, Fabrícia. op. cit. 
127 REVISTA Carta Capital. Pré-Sal: O Impasse dos Royalties, de 5 out 2011, ano XVII, n. 666, p. 58. 
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Ressalte-se que a Proposta de emenda dos nobres deputados foi além da 

camada pré-sal e estendeu a nova distribuição de royalties às bacias tradicionais, 

incluindo as já licitadas128, o que, inclusive, mereceu forte crítica: “Campos já licitados, 

já leiloados, não podem ter as regras mudadas, porque isso fere os princípios jurídicos, 

muda cláusulas de situações já consagradas”129, disse o senador Francisco Dornelles 

(PP-RJ). 

Essa nova divisão dos royalties, ao que parece, tem como um dos seus 

suportes o resgate à injusta trajetória econômica a que foram por muitos anos relegados 

algumas regiões brasileiras, entre elas o Norte e o Nordeste, proporcionando uma fase 

de articulação comercial, com vários determinantes, que vai dar lugar à constituição e 

fortalecimento do mercado interno brasileiro, antes um mercado fragmentado, formado 

por regiões exportadoras que possuíam mais vínculos com os grandes mercados 

internacionais. 

Sobre o tema, Alceu Moreira, Deputado pelo PMDB/RS ─ Presidente da 

Frente do Pré-sal, criou polêmica no sentido de que os recursos naturais provenientes da 

Plataforma Continental são “bens da União”, conforme redação proposta pelo artigo 20, 

inciso V, da Constituição Federal, e, portanto, não existe estado e/ou município 

produtor. O contrato de concessão de exploração e produção de petróleo e gás natural é 

firmado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Petróleo (ANP), e as 

companhias de petróleo. Nenhum estado e/ou município é parte no contrato130. 

O contrato de concessão determina o valor da alíquota dos royalties e não a 

forma de distribuir sua arrecadação. Os critérios de distribuição dos recursos 

arrecadados com royalties e Participações Especiais são definidos em Lei. Não se pode, 

portanto, falar em quebra de contrato131. 

Royalties, segundo o deputado, não têm nada a ver com reparação de dano 

ambiental. A Constituição determina que aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado (artigo 225, §2º). Os royalties são uma 

                                                 
128 PEIXOTO, Fabrícia. op. cit. 
129DORNELLES, Francisco. Mudar atuais contratos de petróleo levará Rio de Janeiro à falência.  
Disponível em: 
<http://www.dornelles.com.br/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=113>. 
Acesso em 9 set 2011. 
130  MOREIRA, Alceu. Por que Privilégios na Distribuição dos Royalties?. Disponível em: 
<http://www.revistavoto.com.br/site/noticias_detalhe.php?id=2752&t=Por_que_privilegios_na_distribuic
ao_dos_royalties>. Acesso em 9 set 2011. 
131 MOREIRA, Alceu. op. cit. 
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compensação financeira pela produção de petróleo e gás natural (recursos não 

renováveis). Portanto, os estados/municípios atualmente privilegiados não podem usar o 

argumento de compensação ambiental, porque o recurso não se refere a tal fato132. 

Em síntese, delimitando o campo de incidência da controvérsia inerente ao 

tema, pode-se concluir que duas são as correntes de pensamento contrapondo-se, 

envolvendo discussão sobre a distribuição dos royalties, a saber: 

 
a) de um lado, nós temos a primeira corrente de pensamento 
capitaneada pelos legítimos representantes dos Estados e Municípios 
produtores que defende tese no sentido de que os mesmos não devam 
abrir mão dos bilhões de reais que afirmam ter direito, sob o 
fundamento de que os royalties, por força do princípio da localização 
geográfica das jazidas de petróleo e de gás natural, pertencem a eles 
(CF/88, artigo 20, §1º), e mais, em caso de acidente de grande porte 
que cause danos ambientais que afetem o equilíbrio ecológico e, 
consequentemente, a qualidade de vida das comunidades locais que 
dependem dos serviços ambientais (abastecimento de água, pesca, 
turismo, etc.) fornecidos pelos recursos naturais disponíveis, 
certamente, a responsabilidade seria dos Estados e Municípios 
produtores (CF/88, artigo 37, §6º). 
Defendem ainda o “direito adquirido” sobre os campos de petróleo já 
negociados e licitados, inclusive, sustentando que não se podem 
mudar as regras no meio do jogo; e mais, que uma decisão político-
legislativa pela distribuição indistinta das participações 
governamentais advindas da exploração do petróleo a Estados e 
Municípios produtores e não-produtores, sem ter em consideração a 
situação particular vivenciada por Estados e Municípios produtores, 
ainda que resulte de posição majoritária construída no Congresso 
Nacional, significaria uma ruptura com a tradição jurídica brasileira de 
remunerar, com esses recursos, os riscos e custos inerentes à 
atividade, que apenas são assumidos pelos Estados e Municípios que 
tem contato direto com a exploração desse recurso natural. E por isso 
é marcada pelo estigma da inconstitucionalidade, por ofensa ao 
disposto no próprio §1º do artigo 20 da Carta da República, ao 
princípio da isonomia (art. 5º, caput), ao princípio federativo (art. 1º e 
art. 60, §4º, I) e ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput e 
inciso XXXVI). 
b) de outro lado, nós temos uma segunda corrente de pensamento que 
advoga tese no sentido de que os Estados e Municípios não produtores 
se sentem no direito de receber parte dos recursos provenientes do 
pré-sal, sob o fundamento de que se trata de “bens da União” os 
recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 
exclusiva, assim como os recursos minerais, inclusive do subsolo 
(CF/88, artigo 20, inciso V e VIII), e, portanto, devem ser distribuídos 
‘equanimemente’ entre os 27 Estados e os 5.565 Municípios 
brasileiros como forma de assegurar o “equilíbrio federativo” e 
dignidade humana socioeconômica. 
Defendem ainda que a vigente Constituição prevê que Estados e 
Municípios têm direito a usufruir das participações governamentais na 

                                                 
132 MOREIRA, Alceu. op. cit. 
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exploração deste patrimônio da União, seja na modalidade de 
‘participação nos resultados’, seja mediante ‘compensação financeira 
pela exploração’. Royalties, para esta corrente de pensamento, nada 
tem a ver com reparação de dano ambiental. A Constituição determina 
que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado (artigo 225, §2º). Os royalties são uma 
compensação financeira pela produção de petróleo e gás natural 
(recursos não renováveis). Portanto, os Estados/Municípios 
atualmente privilegiados não podem usar o argumento de 
compensação ambiental porque o recurso não se refere a este fato.133 
 

A segunda corrente de pensamento tem argumentos bastante sólidos e 

sedutores, principalmente se se levarem em conta pesquisas empíricas da lavra do IEDI 

(2008), fundada em Indicador Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre os 

anos de 2000 e 2005, bem como o crescimento da arrecadação de royalties, que 

apontam, não obstante o crescimento registrado dos royalties no destacado período, que 

os efeitos sobre o IFDM foram modestos na maioria dos municípios produtores, sendo 

mesmo negativos em alguns deles134. 

Isso revela que os municípios ainda estão longe de absorver o potencial 

desses recursos em matéria de programas de geração de emprego e renda, saúde e 

educação – as variáveis privilegiadas no IFDM (ver Tabela III; destacamos apenas 

alguns municípios). 

 

                                                 
133 MOREIRA, Alceu. op. cit. 
134 Segundo Afonso e Gobetti (2009), os exemplos mais contundentes do mau uso desses recursos são de 
municípios  maiores produtores e, consequentemente,  mais beneficiados pelo fundo. De acordo com os 
autores, esses Municípios gastam a maior parte dos royalties em despesas correntes, em especial no 
pagamento de salários.   Além do mais, verificou-se que são os que mais gastam com as Câmaras 
Municipais, fatos que ferem o pressuposto central para a criação do fundo social, no qual a gestão pública 
deve direcionar o uso dos recursos de forma a impedir que somente a sociedade presente usufrua dos 
benefícios gerados. 
Por outro lado, verificou-se que os gastos com ensino fundamental e saúde são muito próximos aos 
municípios que não são beneficiados, e em alguns casos chegam a serem inferiores. Outro aspecto 
constatado é que os investimentos em gestão ambiental também são insignificantes, entre todos os 
municípios, o que descarta o argumento de que tais recursos servem para diminuir o impacto gerado pela 
exploração e produção de petróleo e gás. 
Conforme aponta Almeida (2009), o erro não esta no montante recebido pelos Municípios produtores, 
mas sim na forma como é gasto, pois, desde que se vincule o recebimento a investimentos em recurso 
humanos, eles surtiriam efeitos positivos tanto para geração presente, como principalmente para futuras 
gerações (Disponível em: <http://www.mesteco.ufba.br/scripts/arquivos/1342011115242.pdf>. Acesso 
em 17 set 2011) 



 46

Tabela 3 – IFDM 
 

Ranking Estadual IFDM e Royalties nos Municípios do RJ (2000 e 2005) Crescimento Absoluto Taxa de Crescimento 

2000 2005 Município 
IFDM 
2000 

IFDM 
2005 

2000 
R$ 

milhões 

2005 
 R$ 

milhões 
∆ IFDM  

∆ Royalties 
(R$ 

milhões) 

IFDM 
2000 - 2005 

Royalties 
2000 - 2005 

73º 14º Angra dos Reis 0,5905 0,7627 2,84 20,93 0,17 18,08 29,2% 635,8% 
40º 6º Rio das Ostras 0,6366 0,8002 36,51 119,39 0,16 82,88 25,7% 227,0% 
91º 41º Saquarema 0,5355 0,6927 2,05 4,81 0,16 2,75 29,4% 134,1% 
62º 15º Italva 0,6127 0,7626 1,46 3,30 0,15 1,85 24,5% 126,8% 
79º 33º Carapebus 0,5740 0,7041 9,98 25,72 0,13 15,74 22,7% 157,7% 
21º 7º Volta Redonda 0,6722 0,7995 1,57 5,36 0,13 3,78 18,9% 240,6% 
66º 21º Mangaratiba 0,6090 0,7362 0,85 9,92 0,13 9,07 20,9% 1.070,7% 
83º 42º Iguaba Grande 0,5651 0,6916 1,32 3,45 0,13 2,13 22,4% 160,8% 
32º 20º Rio Bonito 0,6509 0,7372 2,05 4,81 0,09 2,75 13,2% 134,1% 
7º 4º Rio de Janeiro 0,7271 0,8174 2,86 45,04 0,09 42,18 12,4% 1.476,0% 
89º 79º Queimados 0,5445 0,6251 0,00 5,68 0,08 5,68 14,8%  
69º 39º Araruama 0,6034 0,6932 2,25 5,41 0,09 3,15 14,9% 140,1% 
49º 18º Teresópolis 0,6296 0,7450 2,52 5,86 0,12 3,34 18,3% 132,8% 
61º 24º São Fidélis 0,6160 0,7259 1,99 4,51 0,11 2,52 17,8% 126,8% 
81º 57º Duas Barras 0,5671 0,6739 1,32 3,15 0,11 1,83 18,8% 138,1% 
56º 25º Cabo Frio 0,6209 0,7257 23,37 101,76 0,10 78,39 16,9% 335,4% 
50º 28º São Pedro da Aldeia 0,6287 0,7219 2,12 4,96 0,09 2,84 14,8% 133,9% 
1º 1º Macaé 0,7807 0,8729 67,46 264,82 0,09 197,36 11,8% 292,6% 
76º 77º Parati 0,5779 0,6281 0,00 5,89 0,05 5,89 8,7%  
17º 17º Campos dos Goytacazes 0,6835 0,7600 87,09 321,30 0,08 234,21 11,2% 268,9% 

 

Fonte: IEDI (http://www.apn.org.br/apn/images/stories/documentos/estudos-sobre-o-presal.pdf) 
 

 

Em que pese todo esse belo estudo direcionado à dignidade humana 

econômico-social e equilíbrio federativo como construção para justificar a distribuição 

equânime dos royalties, verdade é que o Supremo Tribunal Federal, no que tange ao 

regime jurídico a ser dispensado aos royalties, já teve a oportunidade de apreciar tal 

questão em alguns julgados, interpretando que a “compensação financeira”, prevista no 

artigo 20, §1º, da Constituição de 1988, tem natureza jurídica de “reparação” por uma 

perda ou dano causado ao ente federado, ou seja, o Supremo quedou-se à primeira 

corrente de pensamento135. 

O que se percebe da decisão do STF é que ela se apegou à interpretação 

literal do dispositivo da Constituição, pautando-se em critérios puramente semânticos, 

fundamentando que o legislador federal somente está autorizado a dispor sobre a forma 

como tais recursos serão distribuídos entre os estados e municípios produtores de 

petróleo. Não há, portanto, espaço, à luz do §1º do artigo 20 da Constituição, para que a 

União, por lei federal, distribua de forma indistinta esses recursos entre todos os estados 

e municípios que compõem a Federação. 

Tal corrente de pensamento, como se pode perceber, não refuta argumento 

segundo o qual é o petróleo propriedade da União (CRFB, art. 20, V e IX). No entanto, 

                                                 
135 Relator, Min. Sepúlveda Pertence, no julgamento do RE n. 228.800: “Essa compensação financeira há 
de ser entendida em seu sentido vulgar de mecanismo destinado a recompor uma perda, sendo, pois, essa 
perda, o pressuposto e a medida da obrigação do explorador. (...) A compensação financeira se vincula, 
a meu ver, não à exploração em si, mas aos problemas que gera”. 
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para essa corrente, tal tese, interpretada com rigor, “desnaturaria a vinculação das 

contraprestações financeiras devidas pela sua exploração a estados e municípios 

produtores.  

A propósito, cumpre destacar que o Supremo136 já assentou que, muito 

embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens 

da União, a participação no resultado de sua exploração e as compensações financeiras 

pelo exercício dessa atividade extrativista, de que trata o §1º do artigo 20 da 

Constituição, são receitas originárias dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios”.137 

Esse é hoje, portanto, o panorama da discussão envolvendo a distribuição 

dos royalties referentes ao petróleo da camada pré-sal. Em que pesem os precedentes 

pretorianos acima colacionados, não se pode olvidar e afirmar que hoje o Supremo 

decidiria matéria dessa envergadura na mesma linha de intelecção, principalmente face 

à nova composição de seus membros, bem como dos avançados estudos sobre a 

temática. 

 

2.3.4 Segurança Jurídica 

 

Seguindo no plano do direito comparado, a doutrina de Sarlet evidencia que 

tanto a Constituição Portuguesa (1976) quanto a Constituição Espanhola (1978) 

asseguram a todos um direito à liberdade pessoal e segurança (respectivamente, artigos 

                                                 
136  STF. MS n. 24.312/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. 
Julgamento: 19/02/2003. Publicação: DJ 19-12-2003. Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO 
CONCRETO. CABIMENTO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS 
NATURAL. PARTICIPAÇÃO, EM SEU RESULTADO, DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 
MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 20, §1º. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS ORIUNDOS DESTA EXPLORAÇÃO NO TERRITÓRIO FLUMINENSE. 1 - Não tendo 
sido atacada lei em tese, mas ato concreto do Tribunal de Contas da União que autoriza a realização de 
auditorias nos municípios e Estado do Rio de Janeiro, não tem aplicação a Súmula 266 do STF. 2 - 
Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União (CF, 
art. 20, V e IX), a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado 
da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes 
federativos (CF, art. 20, §1º). 3 - É inaplicável, ao caso, o disposto no art. 71, VI, da Carta Magna que se 
refere, especificamente, ao repasse efetuado pela União - mediante convênio, acordo ou ajuste - de 
recursos originariamente federais. 4 - Entendimento original da Relatora, em sentido contrário, 
abandonado para participar das razões prevalecentes. 5 - Segurança concedida e, ainda, declarada a 
inconstitucionalidade do arts. 1º, inc. XI e 198, inc. III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas da União, além do art. 25, parte final, do Decreto nº 1/1991. 
137 MADUREIRA, Claudio Penedo. Procurador - Chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas da 
PGE/ES. Disponível em: <http://www.gern.unb.br/recursos/cooperacao/Parecer_pr-sal_ES.pdf>. Acesso 
em 7 out 2011. 
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27/1 e 17.1), destacando-se que esse direito à segurança, além de ter sido consagrado 

juntamente com o direito geral de liberdade, encontra-se associado diretamente aos 

dispositivos sobre os limites da restrição da liberdade pessoal.138 

Ambas as Constituições voltam a referir-se à segurança no âmbito das 

disposições que versam sobre a ordem social, já que a Constituição Portuguesa 

reconhece, além do direito à segurança no emprego (artigo 53), que todos têm direito à 

segurança social (artigo 63/1) e a Espanhola, no âmbito dos seus princípios rectores de 

la política social y econômica dispõe, entre outras referências à segurança, que os 

poderes públicos devem assegurar a proteção social, econômica e jurídica da família 

(artigo 39.1).139 

A segurança jurídica encontra-se contemplada apenas no âmbito de algumas 

garantias contra a irretroatividade de determinados atos estatais, notadamente em 

matéria penal, mediante o reconhecimento do princípio de que ninguém poderá ser 

condenado por delito que não tenha sido previamente tipificado em lei (artigo 9º, da 

Convenção Americana, artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

bem como o artigo 11, da Declaração da ONU).140 

Tal ausência de previsão expressa de um direito à segurança jurídica ou 

mesmo da proteção de direitos adquiridos não constituiu, todavia, obstáculo ao 

reconhecimento de algumas manifestações do princípio da segurança jurídica no âmbito 

do direito convencional regional e na esfera da jurisprudência das instâncias judiciárias 

supranacionais, com destaque para o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias e 

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que aqui não será desenvolvido.141 

Ainda sob o contundente magistério Sarlet, no âmbito do pensamento 

constitucional contemporâneo, enraizou-se a ideia de que um autêntico Estado de 

Direito é sempre um Estado da segurança jurídica, já que, do contrário, poderia resultar 

em despotismo e toda a sorte de iniquidades.142 

Mencione-se que, inclusive, a doutrina constitucional contemporânea, de há 

muito e sem maior controvérsia no que diz respeito a esse ponto, tem considerado a 

                                                 
138 SARLET. Ingo Wolfgang. Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: Dignidade da 
Pessoa Humana, Direitos Fundamentais e Proibição de Retrocesso Social no Direito Constitucional 
Brasileiro. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 21, mar-maio 2010. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-21-MARCO-2010-INGO-SARLET.pdf>. Acesso em 21 
out 2011. 
139 SARLET. Ingo Wolfgang. op. cit. p. 4. 
140 Idem. 
141 Idem. p. 5. 
142 Idem. 
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segurança jurídica como expressão inarredável do Estado de Direito, de tal modo que 

ela passou a ter o status de subprincípio concretizador do princípio fundamental e 

estruturante do Estado de Direito. Assim, além de assumir a condição de direito 

fundamental da pessoa humana, a segurança jurídica constitui simultaneamente 

princípio fundamental da ordem jurídica estatal e, para além desta, da própria ordem 

jurídica internacional.143 

Ao mergulhar no exame da ordem jurídica brasileira, o convincente autor 

informa-nos que a Constituição de 1988, após mencionar a segurança como valor 

fundamental no seu preâmbulo, incluiu a segurança no seleto elenco dos direitos 

“invioláveis”, arrolados no caput do artigo 5º, ao lado dos direitos à vida, liberdade, 

igualdade e propriedade.144 

Embora o constituinte não se tenha referido expressamente à segurança 

jurídica, tal direito (em algumas de suas manifestações mais relevantes) acabou sendo 

contemplado em diversos dispositivos constitucionais, a começar pelo princípio da 

legalidade e do correspondente direito de não ser obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, inciso II), passando pela expressa 

proteção do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito (artigo 5º, 

inciso XXXVI), bem como pelo princípio da legalidade e anterioridade em matéria 

penal (de acordo com o artigo 5º, inciso XXXIX, não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal) e da irretroatividade da lei penal 

desfavorável (artigo 5º, inciso XL), até chegar às demais garantias processuais (penais e 

civis), como é o caso da individualização e limitação das penas (artigo 5º, incisos XLV 

a XLVIII), das restrições à extradição (artigo 5º, incisos LI e LII) e das garantias do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV), 

apenas para referir algumas das mais relevantes, limitando-se aos exemplos extraídos do 

artigo 5º, que, num sentido amplo, também guardam conexão com a noção de segurança 

jurídica.145 

Em que pese ter a Constituição deixado de referir-se expressamente à 

segurança jurídica, desde janeiro de 1999, lembra Ferraz, tal princípio ganhou 

fundamento legal com a edição da Lei n. 9.784/99, que regulou o processo 

                                                 
143 SARLET. Ingo Wolfgang. op. cit. p. 5. 
144 Idem. p. 5-6. 
145 Idem. p. 6. 
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administrativo em âmbito federal e trouxe importantes disposições a serem observadas 

pela Administração Pública Direta e Indireta146. 

Segundo Ferraz, no que toca aos princípios, referida lei seguiu a trilha das 

legislações administrativas nacionais mais recentes (v.g., Lei n. 8.666/93, Lei n. 

8.987/95), destacando – embora isso fosse desnecessário – sua importância para o 

âmbito de aplicação, ao preceituar no art. 2º, caput, “A Administração Pública 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência” 147. 

Conclui o doutrinador: 

 
Como se vê, o dispositivo albergou o princípio da segurança jurídica 
como norma cogente (nem precisava dizer) a ser seguida pela 
Administração Pública Federal na resolução de suas questões 
diuturnas. A alusão – calha esclarecer – comporta tanto a perspectiva 
objetiva quanto a subjetiva do princípio148, é dizer: segurança jurídica 
stricto sensu e proteção à confiança legítima.149 
 

Em suma, dúvidas não restam de que se trata de um dos mais importantes 

princípios básicos sobre o qual se assenta o Estado Democrático de Direito. Afirma-se, 

acertadamente, que seu objetivo é facilitar e otimizar a coordenação das interações 

humanas reduzindo a incerteza que as cerca. 

Castro Júnior, pormenorizando tal pensamento, ressalta que: 

 
(...) a segurança jurídica constitui a garantia de que as normas e as 
regras que regulamentam o conjunto de atividades em determinado 
Estado serão cumpridos pelos agentes do Estado e entes privados que 
atuam nos seus limites. O Estado deve instituir órgãos especiais para a 
criação e implementação das referidas regras, pois é através delas que 
o Estado regula as relações entre as pessoas que dele fazem parte e, 
através dos tratados, com as de outros Estados. [...] Esse elemento 
fundamental está vinculado ao Estado de Direito e garante a iniciativa 

                                                 
146 FERRAZ, Luciano. Segurança Jurídica Positivada: Interpretação, Decadência e Prescritibilide. 
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 22, jun-ago 2010. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-22-JUNHO-2010-LUCIANO-FERRAZ.pdf>. Acesso 
em 23 out 2011. 
147 FERRAZ, Luciano. op. cit. p. 4. 
148 Nesse sentido afirmar Couto e Silva (2005, p. 3-4) ser a segurança jurídica compreendida em duas 
dimensões: a objetiva e a subjetiva. A primeira evolvendo a questão dos limites à retroatividade dos atos 
do Estado até mesmo quanto estes qualifiquem como atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção 
ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada; ao passo que a outra, de natureza subjetiva, 
concerne à proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, 
nos mais diferentes aspectos de sua atuação. 
149 FERRAZ, Luciano. op. cit. p. 4. 
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empresarial, estimulando os investimentos públicos e privados na 
economia.150 
 

Transportando essas noções conceituais para o âmbito da pesquisa, a 

abordagem que aqui se persegue para a concreção do princípio da segurança jurídica, 

está relacionada às recentes descobertas petrolíferas na área geológica denominada pré-

sal, apontando para um novo paradigma de exploração e produção que implicará 

desdobramentos e impactos econômicos para o país. 

Dentro do contexto acima destacado, importante reflexão envolvendo 

segurança jurídica e riquezas proporcionadas pelas reservas pré-sal, a qual merece 

destaque aqui, diz respeito ao excesso da burocratização estatal. O mau funcionamento 

do Poder Judiciário, a morosidade, a parcialidade dos juízes ao prolatarem suas 

decisões, a falta de previsibilidade, certeza, estabilidade das normas jurídicas e das 

políticas públicas são fatores que geram insegurança jurídica e contribuem para a 

descrença nas instituições do sistema judicial, bem como para o baixo desenvolvimento 

e crescimento da economia brasileira. 

Nesse vértice, o autor acima sustenta que:  

 
o sistema judicial encontra-se numa crise paradigmática, uma vez que 
o existente não mais consegue responder às demandas da sociedade. 
Momento em que se oportuna a criação de um modelo mais eficiente 
para superar a crise de legitimidade que se está a vivenciar.151 
 

Em seguida, Castro Júnior sustenta que o: 

 
(...) sistema judicial brasileiro está inserido na falta de engenhosidade 
institucional, decorrente do paroquialismo acadêmico e político, que 
não tem enfrentado o problema numa perspectiva histórico-
comparativa e interdisciplinar, dentre outras causas, e a falta de 
colaboração para colocar os agentes que nele atuam em condições 
isonômicas de competitividade com outros países em uma economia 
globalizada, que se torna cada vez mais eficiente, através de sistema 
judicial que dê segurança aos cidadãos e em defesa dos interesses 
nacionais, através, por exemplo, da efetividade da regulação da 
atividade econômica, do combate aos monopólios e carteis, no 
processo de globalização, onde os grandes grupos econômicos, cada 
vez mais, ousam e competem na defesa dos seus interesses.152 
 

Na mesma linha, Castelar leciona que o bom ou mau funcionamento do 

Poder Judiciário pode influir significativamente no desempenho da Economia. É que 

                                                 
150 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e Desenvolvimento – Estudo 
Comparado para a Reforma do Sistema Judicial. Brasília: OAB, 2004, p. 45-46. 
151 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. op. cit. p. 31. 
152 Idem. 
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Economia e Direito interagem de tal modo que é possível apontar, dentro dessa relação, 

ser o Judiciário um dos fundamentais atores para o sucesso do novo modelo de 

desenvolvimento que se vem procurando adotar no Brasil, bem como na maior parte da 

América Latina. No entanto, para que isso se efetive, é necessário que a estrutura 

judicial e jurídica incorporem valores democráticos e de justiça que sejam capazes de 

garantir a paz, a harmonia e a convivência nos conflitos entre grupos, nos espaços da 

Economia153. 

Nesse sentido, a segurança jurídica pressupõe não só um ordenamento 

positivo de normas estáveis, certas, previsíveis e calculáveis, como também uma 

atuação judicial que preze por essa estabilidade do Direito criado. Dessa forma, é 

necessário que as normas sejam respeitadas pelo Judiciário quando as interpreta e 

quando as aplica.  

O Judiciário deve agir de forma imparcial, fiel e informada durante o 

processo de aplicação da lei; construir de maneira consistente a norma, pela publicação 

de sentenças e acórdãos uniformes ao longo do tempo; prezar também pela coerência na 

interpretação e aplicação das normas pelos diferentes tribunais (uniformidade de 

decisões vertical e horizontal) e, por fim, realizar um controle do arbítrio estatal, 

freando os atos da Administração Pública que visem a modificar atos passados. Só 

assim os agentes econômicos poderão observar as normas jurídicas com a certeza de 

que, se seguirem os deveres impostos pelo ordenamento, irão travar relações jurídicas 

válidas e plenamente eficazes154. 

O custo esperado de recorrer ao Judiciário (ou a outras formas de resolução 

de disputas) não depende apenas das taxas pagas à Justiça, mas também das despesas 

incorridas durante o processo de litígio, da probabilidade de vencer-se (probabilidade 

que pode ela própria depender do quanto é gasto) e de como os custos do litígio são 

distribuídos entre quem ganha e quem perde a causa. Custas judiciais elevadas, 

advogados caros e um sistema judicial com problemas de corrupção tendem a encorajar 

as partes a usar mecanismos alternativos de resolução de disputas ou simplesmente a 

não iniciar um litígio155. 

As decisões são previsíveis quando a variância ex-ante do ganho líquido de 

custos é pequena. Note-se que essa variância é formada tanto pela variância do resultado 

                                                 
153 PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit.  
154 Idem. 
155 Idem. 
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em si (i.e., perde ou ganha), como do tempo necessário para alcançar-se uma decisão. 

Ambas representam fatores indesejáveis e atuam para desencorajar o recurso ao 

Judiciário. A previsibilidade é alta quando a capacidade de vencer-se aproxima-se de 

zero ou um e a variância do tempo gasto para tomar-se a decisão é pequena.  

Os tribunais podem ser imprevisíveis porque as leis e/ou contratos são 

escritos precariamente, porque os juízes são incompetentes ou mal informados, ou 

porque as partes mostram-se inseguras em relação ao tempo que será necessário 

aguardar até que uma decisão seja tomada. Métodos alternativos de resolução de 

conflitos podem ser preferidos, consequentemente, não só porque são mais rápidos, mas 

também porque os árbitros podem estar mais bem preparados para interpretar a questão 

em disputa156. 

Um sistema de resolução de conflitos caracteriza-se como justo quando a 

probabilidade de vitória é próxima a um para o lado certo e a zero para o lado errado. A 

parcialidade é claramente ruim e difere da imprevisibilidade porque distorce o sentido 

da justiça de uma forma intencional e determinista. Os tribunais podem ser tendenciosos 

devido à corrupção, por serem politizados (favorecendo a certas classes de litigantes, 

como membros da elite, trabalhadores, devedores, residentes, etc.), ou por não gozarem 

de independência frente ao Estado, curvando-se à vontade dele quando o governo é 

parte na disputa. A importância da imparcialidade de um sistema judicial que funcione 

adequadamente, registra Castelar157, é assim assinalada por North: 

 
De fato, a dificuldade em se criar um sistema judicial dotado de 
relativa imparcialidade, que garanta o cumprimento dos acordos, tem-
se mostrado um impedimento crítico no caminho do desenvolvimento 
econômico. No mundo ocidental, a evolução dos tribunais, dos 
sistemas legais e de um sistema judicial relativamente imparcial tem 
desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento de um 
complexo sistema de contratos capaz de se estender no tempo e no 
espaço, um requisito essencial para a especialização econômica.158 
 

Pode haver, assim, uma tensão entre conciliar justiça e eficiência, quando se 

procura, ao mesmo tempo, alcançar decisões rápidas, bem informadas, que permitam 

amplo direito de defesa e, ao mesmo tempo, incorram em custos baixos159. 

                                                 
156 PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. 
157 Idem. 
158 NORTH, Douglass C., Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance, International 
Center for Economic Growth, Occasional Papers, n. 30, 1992, p. 8. 
159 PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. 
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Castelar destaca como fundamento de suas anotações pesquisa nacional 

junto a médios e grandes empresários, realizada pelo IDESP (Instituto de Estudos 

Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo), mostrando que, no Brasil, a morosidade 

é o principal problema do Judiciário (Tabela V): 9 em cada 10 entrevistados 

consideraram a justiça ruim ou péssima nesse quesito. A avaliação é negativa também 

em relação aos custos de acesso, ainda que menos do que a respeito da agilidade, e 

levemente positiva em relação à imparcialidade das decisões judiciais. A duração média 

até uma decisão judicial dos litígios em que as empresas se viram envolvidas ilustra o 

problema da morosidade: 31 meses na Justiça do Trabalho, 38 meses na Justiça 

Estadual e 46 meses na Justiça Federal160. 

 

Tabela 4 - Opinião dos Empresários Quanto ao Desempenho do Judiciário Brasileiro 
 

 Agilidade Imparcialidade Custos 
 Frequência % Frequência % Frequência % 

Bom e Ótimo 7 1,2 157 26,1 90 15,0 
Regular 48 8,1 267 44,4 232 38.5 
Ruim e Péssimo 540 90,8 154 25,6 250 41,5 
Sem Opinião 0 0,0 24 4,0 30 5,0 
Total 595 100.0 602 100.0 602 100.0 

 
Fonte: PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. 

 

 

Ainda segundo Castelar, as empresas têm, porém, um relacionamento 

ambíguo com a lentidão da Justiça. Assim, nem sempre a demora em obter uma decisão 

é prejudicial às empresas: nas causas trabalhistas, um quarto delas apontaram que, pelo 

contrário, ela é benéfica, sendo que somente 44,2% dos entrevistados indicaram que a 

lentidão da Justiça do Trabalho é algo prejudicial. Isso decorre de muitas firmas se 

valerem da morosidade dos tribunais do trabalho para pressionarem os trabalhadores a 

aceitarem um arranjo negociado em disputas financeiras, o que ajuda a entender porque 

quase metade dos litígios na área trabalhista, de longe os mais freqüentes na vida das 

empresas, é concluída por acordo entre as partes, o que também não é incomum em 

causas comerciais (24% dos casos). Embora menos pronunciado, um resultado similar 

                                                 
160 PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. 
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foi observado nas questões relacionadas a tributos, direitos do consumidor e meio 

ambiente.161 

No Brasil, anota o autor, não é incomum as empresas recorrerem aos 

tribunais questionando a legalidade de impostos com o objetivo de adiar o seu 

pagamento. Somente no caso dos contratos (Direito Comercial), a morosidade Judiciária 

não é percebida como benéfica por uma proporção significativa dos entrevistados.162 

Além disso, considerando que na maior parte dos casos em que o setor 

público é uma parte envolve um número limitado de disputas – os 86.000 casos julgados 

pelo STF em 2000 diziam respeito a pouco mais de 100 temas diferentes – medidas que 

vinculem as decisões de tribunais inferiores às decisões, por exemplo, do STF, em casos 

anteriormente julgados, deveriam acelerar o trâmite de processos e reduzir o ganho 

daqueles que usam o sistema judiciário de má fé. A adoção de um instrumento como a 

súmula vinculante também tem a vantagem de dar igual tratamento ao contribuinte e ao 

fisco (aqui representando os demais contribuintes), ao contrário de remédios que 

limitam unilateralmente o mau uso do Judiciário por parte do Executivo.163 

 

Tabela 5 - Freqüência com que diferentes partes privadas recorrem à Justiça 
para postergar o cumprimento de obrigações, por área do Direito 
 

Esfera da Justiça 
Muito 

Freqüente 
Algo Freqüente 

Pouco 
Freqüente 

Nunca ou 
Quase Nunca 

Ocorre 

Não Sabe/ Sem 
Opinião 

Não Respondeu 

Trabalhista 25,4 18,6 20 18,8 12 5,3 
Tributária Federal 51,3 23,5 6,1 1,8 11,9 5,5 
Tributária Estadual 44,7 27,8 8,0 1,3 12,3 5,9 
Tributária Municipal 40,1 25,9 11,9 2,4 13,4 6,3 
Comercial 24,8 34,5 16,5 3,1 14,2 6,9 
ProprIEDIade Industrial 8,1 17,5 29,3 9,2 27,8 8,1 
Direitos do Consumidor 8,6 17,5 33,5 21,3 13,4 5,7 
Meio Ambiente 8,1 17,9 29,8 20,0 17,9 6,2 
Inquilinato 20,2 30,8 22,4 8,0 11,7 6,9 
Mercado de Crédito 32,7 27,5 13,8 3,8 15,9 6,3 

 
Fonte: PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. 

 

 

Por oportuno, vale encerrar essas reflexões envolvendo segurança jurídica e 

economia afirmando que o que aqui se procurou demonstrar é que todo comportamento 

estatal está vinculado, no mínimo, por uma série de princípios constitucionais que 
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inquestionavelmente refletem nas políticas públicas e econômicas, de modos a 

convencer e assegurar a sociedade de que não existe “espaço jurídico vazio” dentro do 

qual o Estado possa escolher livremente os fins a perseguir e os meios para alcançá-los. 

 

2.3.5 Defesa do Meio Ambiente 

 

A preocupação ambiental deixa de ser um alerta para as futuras gerações e 

passa a ser lema atual da humanidade, principalmente diante do novo marco econômico 

que começa a desenvolver-se, voltado para a atividade petrolífera, área de atuação 

comercial que muito interessa à economia brasileira, diante da relevância, para as 

nações, desse recurso mineral. 

Apesar de toda a importância alcançada por essa atividade econômica, ela 

situa-se no alvo das atividades que mais degradam o meio ambiente, sendo passível de 

muitas críticas por parte dos ambientalistas. 

Exatamente nesse contexto, surge o Direito Ambiental, de inegável vocação 

universalista, como uma resposta à necessidade, cada vez mais patente, de pôr um freio 

à devastação do ambiente em escala planetária, buscando soluções à sua preservação, 

para tê-lo como patrimônio da sociedade, imprescindível ao bem-estar do homem164. 

O meio ambiente, na lição de Oliveira Filho165 é a relação entre educação 

(preservação dele), saúde (saneamento básico, tratamento de água, poluição) e 

economia (produção de alimentos). 

A literatura, no entanto, aponta que essa tríplice relação ambiental, com o 

avanço das atividades humanas e da utilização dos recursos naturais, tem sido 

continuamente abalada por uma série de perturbações que vem alterando, degradando e 

destruindo os ecossistemas, levando, inclusive, à extinção de espécies e até mesmo de 

comunidades inteiras. Tais perturbações passam a ser consideradas como ameaças à 

biodiversidade166. 

No caso específico das atividades derivadas do setor petroleiro, anotam 

Garcia e La Rovere que as ameaças impostas à biodiversidade no bioma Zona Costeira e 

                                                 
164 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. Disponível em: 
<http://www.direitoambiental.adv.br/ambiental.qps/Ref/PAIA-6SRNQ8>. Acesso em 3 nov 2011. 
165 OLIVEIRA FILHO, Ari Alves de. Princípios de Produção Agrícola Agroecológica e Legislação 
Ambiental voltada a Recuperação da Biodiversidade Regional. Disponível em: 
<http://www4.fct.unesp.br/.../APOSTILA%20-%20LEGISLACAO%20AMB >. Acesso em 3 nov 2011. 
166 GARCIA, Katia Cristina; LA ROVERE, Emílio Lebre. Petróleo: Acidentes Ambientais e Riscos à 
Biodiversidade. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. p. 11. 
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Marinha estão relacionadas aos impactos ambientais do dia a dia das operações, bem 

como aos riscos de danos decorrentes de incidentes e acidentes de derramamento de 

hidrocarbonetos, principalmente óleo, tanto óleo cru (petróleo bruto) como também seus 

derivados (diesel, óleo combustível, etc.), de tal modo que as conseqüências ambientais 

desses acidentes podem afetar o equilíbrio ecológico e, consequentemente, a qualidade 

de vida das comunidades locais que dependem dos serviços ambientais (abastecimento 

de água, pesca, turismo etc.) fornecidos pelos recursos naturais disponíveis167. 

O Brasil, na corrida contra as ameaças impostas à biodiversidade no bioma 

Zona Costeira e Marinha, torna-se signatário dos principais tratados internacionais 

relacionados à biodiversidade. A entrada em vigor de cada um desses tratados ocorreu 

em diferentes momentos e contextos da história política ambiental do país e do 

mundo.168 

Garcia e La Rovere169 destacam que os primeiros dispositivos voltados à 

proteção ambiental no Brasil foram registrados ainda no período colonial, com o 

objetivo de controlar o manejo de recursos como madeira e a água. 

Em suma, além do arcabouço legal e constitucional, o Direito Ambiental 

também é orientado por vários princípios, sendo certo, porém, que dos princípios 

constitucionais ambientais, o de maior hierarquia é, sem dúvida, o de proteção ao meio 

ambiente. Tal princípio se situa na categoria dos princípios constitucionais gerais 

concretizadores do direito à vida. 

Conclui-se, assim, que as transformações sociais e econômicas, o 

dinamismo do comércio internacional, a descoberta de petróleo na camada pré-sal e a 

globalização têm contribuído significativamente para o processo de democratização e 

internacionalização do Direito. Esse cenário tem exigido novos instrumentos de solução 

dos conflitos e de controle social a serem observados pelos operadores do Direito. 

Com razão, microssistemas jurídicos que antes ficavam à margem das 

grades curriculares universitárias, começam a tomar proporções significativas para 

determinadas soluções de conflitos e controle social (especialmente no que diz respeito 

às demandas oriundas de questões envolvendo o comércio internacional e o pré-sal), 

bem como a despertar a atenção da comunidade científica. 
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168 Idem. 
169 Idem. p. 44. 



 58

Esse quadro desafiador tem fomentado as reformas desses currículos 

pedagógicos e da própria concepção atual da Ciência do Direito e, consequentemente, 

do próprio Direito, pois, como instância simbólica e material, é o instrumento de maior 

mediação das decisões políticas e econômicas do Brasil. 

Dessa maneira, é pertinente a lição de Rodrigues: 

 
Como se vê, a crise do Direito e do seu ensino no Brasil não é apenas 
interna. Em realidade, a sua crise está imersa na crise do próprio 
modelo político, econômico adotado, que busca concretizar as suas 
crenças e valores através da instância jurídica. Os problemas e crises 
do sistema trazem desdobramentos em todos os subsistemas, entre os 
quais encontram-se o educacional e o jurídico.170 
 

Assim, após a apresentação da conceituação básica e contextualização do 

tema, passa-se ao estudo das disciplinas relevantes ao ambiente institucional do 

comércio internacional e do pré-sal, numa perspectiva multidisciplinar. 

Tal análise é importante na medida em que contribui para a reforma do 

ensino do Direito, propondo-lhe uma visão voltada para a realidade social e para as 

novas necessidades do mercado de trabalho, que clama por modificações em sua 

estrutura axiológica. 

                                                 
170 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 36. 



3 DISCIPLINAS RELEVANTES PARA O AMBIENTE INSTITUCIO NAL DO 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E DO PRÉ-SAL NUMA PERSPECTIV A 

MULTIDISCIPLINAR 

Segundo Rodrigues:  

 
A forma mais eficaz de se construir um saber democrático sobre o 
Direito é fazê-lo através de uma ciência que esteja comprometida com 
a vida e a justiça social concreta e na qual não haja restrições à 
produção do conhecimento.171 
 

Para o autor, reestruturar o ensino jurídico é uma conditio sine qua non não 

só no que tange a modificações das grades curriculares universitárias, dotando-as de 

matérias multidisciplinares, mas, sobretudo, no que se relaciona a buscar-se um novo 

método de ensino estruturado a partir de: 

 
(...) métodos e paradigmas epistemológicos abertos, já que os saberes 
fechados, estanques, unívocos, são perigosos e autoritários, 
transformando-se o ensino a eles vinculado em um conjunto de atos de 
violência simbólica. Apenas o ato pedagógico ligado a uma visão 
plural do mundo e comprometido com a construção de uma sociedade 
mais justa pode recuperar um espaço livre, democrático e não 
autoritário para o ensino do Direito.172 
 

Dentro desse contexto, ocupar-se-á, no segundo capítulo, em discorrer sobre 

os conceitos e as disciplinas relevantes para o ambiente institucional do comércio entre 

as nações e do pré-sal. 

 

3.1 CONCEITOS RELEVANTES 

 

O Direito, como massificadamente se tem afirmado em ambiente 

doutrinário, vem a reboque de um fato social ou econômico que se estabelece no tempo 

e no espaço em dado momento histórico. Constata-se, ainda, que tal dado histórico se 

estabelece a partir de forças dialéticas que se consubstanciam a partir de determinadas 

condições históricas. 

                                                 
171 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 41. 
172 Idem. 
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Decerto que o conceito ulpiano “ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi 

jus”173 (onde está o homem, aí está à sociedade; onde está a sociedade, aí está o Direito) 

é perfeitamente aplicável nesse contexto. 

Reale, desde as primeiras edições de suas lições preliminares, endossa o 

elenco dos que vêem o Direito como realidade histórico-cultural, sob o ângulo da Teoria 

Tridimensional. Para ele, o Direito é uma ciência, com seus aspectos normativos 

(ordenamento), em cujo fenômeno jurídico adere-se um fato (de natureza diversificada: 

econômico, histórico, social, demográfico, de ordem técnica, geográfico, etc.) sobre o 

qual será feita uma análise axiológica, atribuindo-lhe um determinado valor de justiça, 

conferindo uma determinada significação a esse fato, orientando a ação dos homens no 

sentido de buscar um objetivo, criando-se a feição do Direito como fato, valor e 

norma174. 

Na mesma direção, a Escola Sociológica, que se propõe a perquirir a gênese 

do Direito, corrobora tal conceito, conforme se verifica das lições dos grandes 

jurisconsultos, dentre os quais se pode destacar Filho, para quem: 

 
O Direito é um fato social, e tem a sua origem nas inter-relações 
sociais. É um fenômeno social decorrente do próprio convívio do 
homem em sociedade. (...) Se o homem não vivesse em sociedade, 
jamais poderia germinar em sua consciência a ideia do Direito, pois o 
mundo do Direito é o das relações entre os homens. Direito é 
realidade da vida social e não da natureza física ou do mero psiquismo 
dos seres humanos. Em suma, não haveria o Direito sem sociedade.175 
 

Dessa forma, o fato social não se dissocia do trabalho humano, ou melhor, 

surge a partir dele. Nesse sentido, é possível afirmar que “o trabalho humano, a rigor, 

não é uma opção que os indivíduos possam fazer, mas uma necessidade de 

sobrevivência. E esta não opção exige dele, de um lado, o desenvolvimento de seu ser 

como tal (transformação do corpo e da inteligência), de outro, o desenvolvimento de 

tecnologias capazes de suprirem por seu trabalho aquelas necessidades176. 

Como essas necessidades só fazem crescer no processo mesmo de 

desenvolvimento de seu ser (querer e precisar de novos bens), de sua sobrevivência 

como espécie (o grupo humano cresce pela procriação) e das dificuldades encontradas 
                                                 
173 ROMANO, Santi. L`ordinamento giuridico. Firenze: Sansoni, 1945, p. 21. 
174 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 103. 
175 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Sociologia Jurídica. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. p. 16-17. 
176 Aula magna ministrada pelo Prof. Ms. José Manuel Sacadura Rocha, em 27 abr 2002, aos alunos de 
Direito da Universidade Bandeirante/SP - Uniban. Disponível em: 
<http://jmsrsc.sites.uol.com.br/Dir.htm>. Acesso em 3 ago 2011. 



 61

diante da natureza (para usufruir dela e das intempéries que lhe são próprias), então só 

existe uma alternativa para esse homem: criar e recriar permanentemente, de forma 

quantitativa, mas, sobretudo, de forma qualitativa, as condições de sua sobrevivência 

material, ao mesmo tempo intelectual e fisiológica. Novas necessidades geram novos 

problemas, que geram novas soluções, que geram novos problemas e assim 

infinitamente.177 

Assim, o Estado vê-se diante da necessidade de encontrar meios adequados 

para solucionar novos conflitos que se estabelecem neste dado momento histórico. 

Porém: 

 
Mesmo quando pretende ordenar o comportamento e convívios 
sociais, o Direito só poderá fazê-lo legitimamente, de verdade, a partir 
dessas condições concretas da produção da existência dos seres 
humanos, de suas formas específicas e históricas de produção e das 
relações sociais que delas derivam. Ao mesmo tempo, o faz através de 
um processo de compreensão e racionalidade derivado dessa mesma 
produção e suas relações, o que implica admitir logicamente que a 
filosofia que possa estar por trás do Direito como instituição, passou 
antes por uma concepção, seja ela qual for, advinda dessa 
infraestrutura socialmente produtiva.178 
 

Nesse sentido, afirma Reale que: 

 
O Estado apresenta uma face social, relativa à sua formação e ao seu 
desenvolvimento em razão de fatores sócio-econômicos; uma face 
jurídica, que é a que se relaciona com o Estado enquanto ordem 
jurídica; e uma face política, onde aparece o problema das finalidades 
do governo em razão dos diversos sistemas de cultura.179 
 

Compagina do mesmo pensamento Dallari, ao afirmar que: 

 
O Estado e o povo estão permanentemente implicados num processo 
de decisões políticas. Estas, quanto possível, devem ser enquadradas 
num sistema jurídico, suficientemente eficaz para conservação de uma 
ordem orientada para determinados fins, mas necessariamente 
flexível, para permitir o aparecimento e a integração de novos meios e 
para assegurar a reformulação da concepção dos objetivos 
fundamentais, quando isto for exigido pela alteração substancial das 
condições de vida social.180 
 

                                                 
177 ROCHA, José Manuel Sacadura. op. cit. 
178 Idem. 
179 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 2. ed. São Paulo: Martins, 1960. 
180 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
1995. 
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O terceiro milênio e a globalização, adverte Barros181 , aumentam 

extraordinariamente a relação entre o homem e o universo. Em conseqüência, o 

crescimento econômico pode representar uma ameaça ao meio ambiente. Nesse viés, o 

Brasil vive um momento de intensa transformação social, oriunda de duas décadas de 

reformas econômicas e avanços sociais e, consequentemente, necessitará adequar-se a 

essa infraestrutura socialmente produtiva. 

Verifica-se que a compreensão e a racionalidade de novos meios de 

produção demandam um novo olhar adequado ao atual cenário, inserto em um mundo 

globalizado e interdependente, para a crescente internacionalização do Direito. Isso nos 

leva à acertada afirmação de que “o atual momento do ensino do Direito exige um 

urgente repensar de suas diretrizes. A qualidade do conhecimento (re)produzido se 

encontra defasado em relação à realidade social e científica contemporânea”182. 

Nessa direção, balizada vozes começam a levantar defesa no sentido de que 

tais experiências só serão possíveis de serem alcançadas por meio de intercâmbios com 

outros grupos ou povos, principalmente valendo-se de uma dialética multicultural e 

estabelecendo-se um diálogo entre as vertentes jurídicas, política e sociológica. 

Fabriz, em contundente magistério, expõe que “existe uma cultura jurídica 

complexa, fomentada por uma realidade social inesgotável e contínua”. Essa realidade 

social, segundo ele, é marcada por processos interligados que envolvem os indivíduos, a 

sociedade, as instituições e os poderes, impondo aos fenômenos jurídicos um caráter 

plural e multidimensional183. 

Para que tal proposta, no entanto, realmente se torne efetiva, há que se 

adequar o ensino do Direito a tal contexto, retirando-o da estagnação dogmática, bem 

como colocando-o a serviço de atuações e atribuições que gerem resultados efetivos na 

realização da Justiça. 

Procurando dar sentido ao que se afirma, leciona Lyra Filho: 

 
Se o Direito é reduzido à pura legalidade, já representa a dominação 
ilegítima, por força desta mesma suposta identidade; e este ‘Direito’ 
passa, então, das normas estatais, castrado, morto e embalsamado, 
para o necrotério duma pseudociência, que os juristas conservadores, 
não à toa, chamam de ‘dogmática’. Uma ciência verdadeira, 
entretanto, não pode fundar-se em ‘dogmas’, que divinizam as normas 
do Estado, transformam essas práticas pseudocientíficas e degradam a 

                                                 
181 BARROS, José Fernando Cadeño de. Direito do Mar e do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.multieditoras.com.br/produto/PDF/500985.pdf.>. Acesso em 22 ago 2011. 
182 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 47. 
183 FABRIZ, Daury César. A Estética do Direito. Belo Horizonte: DelRey, 1999. p. 35. 
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procura do saber numa ladainha de capangas inconscientes e 
espertos.184 
 

Ainda dentro desse contexto, porém, em outro vértice, urge ressaltar que ao 

tempo em que a sociedade testemunha a falência do positivismo (irradiado por toda 

estrutura educacional jurídico-brasileira), como única proposta de pensar-se o Direito e 

a crescente demanda em prol da chamada interdisciplinaridade e seus impactos sobre o 

ensino jurídico, tal matéria, a partir de 1988, alçou foro e oxigênio constitucional. 

Rodrigues direciona sua doutrinação nessa linha de pensamento: 

 
Pode-se dizer, sem medo de errar, que a Ciência do Direito está, em 
muitos aspectos, mais de um Século atrasada em relação às demais 
ciências. Conhecimentos fundamentais produzidos pelas Teorias da 
Linguagem e do Conhecimento, pela Hermenêutica, pela Filosofia, 
pela Sociologia, pela Antropologia, pela Ciência Política, pela 
Economia, pela Psicologia e pela Psicanálise, entre outras, não foram 
ainda por ela adequadamente assimilados Pelo contrário, em muitos 
casos são simplesmente negados em nome da lei. Afinal, no Direito, 
com suas exceções, vige o princípio da verdade formal. 
E não são apenas os conhecimentos das ciências humanas. Muitos dos 
novos conhecimentos produzidos pelas demais ciências, inclusive das 
áreas tecnológica e médica, são simplesmente desconhecidos ou 
deixados de lado, como se nenhuma ou pouca importância tivessem, 
ou utilizados de uma forma simplista, sem reflexão. 
(...) 
A questão não é mais assumir esta ou aquela visão do Direito e do seu 
ensino como única viável, mas sim compreender que não é através do 
atual senso comum positivista hegemônico que se poderá repensá-lo e 
reestruturá-lo. É preciso que haja pelo menos a consciência de que o 
novo não nasce do velho, num processo de autogeração. É necessário 
construir alternativas que realmente busquem modificar as estruturas 
vigentes na teoria, na práxis e no ensino do Direito. Essa é a única 
forma de modificá-las, atacando diretamente as suas bases, 
revoluncionando-as.185 
 

Santos, em importante contribuição na seara educacional, defende que 

questão relevante a ser abordada refere-se à necessária revolução nas faculdades de 

Direito que, com a tentativa de eliminação de qualquer elemento extranormativo, 

criaram uma cultura de indiferença ou exterioridade do Direito diante das mudanças 

experimentadas pela sociedade186. 

De certo que tal política cultural induz o aluno a tornar-se mero receptor de 

informações e, repeti-la literalmente, demonstrará o aprendizado do conteúdo. Assim, 

                                                 
184 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 72. 
185 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 41. 
186 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: Cortez, 
2007. 
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ignora-se a leitura cruzada entre o ordenamento jurídico e as práticas e problemas 

sociais, encerrando o conhecimento nas leis e nos códigos. A transformação nas 

faculdades de Direito também passa pela formação dos professores que, com poucas 

exceções, não possuem adequada formação pedagógica, e são selecionados pelo critério 

da prática e experiência profissional. 

A renovação e a modernização dos cursos de Direito têm surgido nos níveis 

de pós-graduação, contudo, essas experiências, que resistem ao modelo hegemônico, 

não são socializadas e ficam restritas à própria instituição, verbi gratia, “o Direito 

achado na rua” – criado e desenvolvido pelo professor José Geraldo de Sousa Júnior na 

Universidade de Brasília. 

O referido autor entende, ainda, que a educação jurídica deve ser uma 

educação intercultural, interdisciplinar e profundamente imbuída da ideia de 

responsabilidade cidadã. Além disso, sustenta que as Escolas de Magistratura correm o 

risco de reproduzir e aprofundar os erros da graduação e propõe que, para algumas áreas 

do exercício judicial, não seja necessário uma formação jurídica de base (ex. na área de 

menores e família), sendo necessária uma formação complementar. 

Outra questão abordada pelo autor é a interdisciplinaridade, que se revela 

importante para o juiz poder decidir adequadamente sobre as novas questões complexas 

que exigem mais conhecimento de outras áreas, tornando familiar microssistemas, até 

então não familiares, nas arenas da educação jurídica brasileira como uma alternativa de 

classificação, categorização e nomeação de novos acontecimentos e ideias, 

possibilitando, assim, a compreensão e manipulação desses institutos a partir de 

conceitos, valores e teorias preexistentes e internalizados. 

A despeito de vozes dissonantes afirmarem que as instituições de ensino 

contemplam disciplinas afetas a esse novo modo de produção, há que se considerar que, 

modernamente, o “fenômeno da especialização” tem contribuído para um afastamento 

da visão holística. Os especialistas enfrentam dificuldades ao encarar questões mais 

pormenorizadas sobre determinada área de atuação do saber humano, uma vez que 

apenas o entendimento rudimentar lhes é acessível. 

De certa forma, isso tem levado a acertada conclusão de ser a especialização 

um dos fenômenos que têm contribuído para a crise do ensino do Direito no Brasil, na 

medida em que se verifica que cada especialização possui uma lente particular, através 

da qual contempla o estudo de sua disciplina, bem como um jargão próprio para discuti-

la, dificultando o acesso de não especialistas. 
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Nessa direção, tomado por um espírito de ousadia, é possível afirmar que tal 

orientação político-pedagógica torna-se insustentável no atual cenário. Ele aponta para 

um mundo globalizado e interdependente com crescente internacionalização do Direito 

e dos instrumentos de solução dos conflitos, onde novos instrumentos de controle 

social, cada vez mais complexos, têm surgido. Isso demonstra que a especialização tem 

corroborado para o engessamento do profissional do Direito e para a ineficiência das 

atuações e atribuições, bem como nos resultados da Justiça. 

Em interessante estudo de apresentação de considerações acerca de aspectos 

relevantes das principais escolas hermenêuticas que se sucederam ao longo dos dois 

últimos séculos, Rocha187, destaca que Ihering foi o primeiro a sustentar tese de que “o 

Direito se refere a um fim social, do qual recebe o seu conteúdo”188. Sua teoria 

encontra-se claramente exposta na obra “O Fim no Direito”, sendo que, logo no capítulo 

primeiro do aludido trabalho, ele assevera: 

 
Um ato de vontade sem causa final é um impossível tão absoluto 
como o movimento de uma pedra sem causa eficiente. Tal é a lei da 
causalidade: psicológica no primeiro caso, puramente mecânica no 
segundo. Para abreviar, chamarei desde logo a primeira lei de 
finalidade, para indicar assim, por seu mesmo nome, que a causa final 
é a única razão psicológica da vontade. Enquanto à lei de causalidade 
mecânica, o termo lei de causalidade bastará para designá-la daqui 
adiante. Esta lei, neste último sentido, pode explicar-se assim: nenhum 
acontecimento se produz no mundo físico sem um acontecimento 
anterior no qual encontra aquele sua causa. É a expressão habitual: 
não há efeito sem causa. A lei de finalidade diz: não há ação sem 
causa.189 
 

Nesse contexto, leciona o professor que o Direito já não se pode separar dos 

fins sociais que se buscam alcançar, com o que não se pode enclausurar o jurídico nos 

conceitos aplicados de forma lógico-subsuntiva. Como Larenz190, pode-se afirmar que, 

para Ihering, o Direito é “a norma coercitiva do Estado posta a serviço de um fim 

social”191. 

                                                 
187 ROCHA, Sergio André. Evolução Histórica da Teoria Hermenêutica: Do Formalismo do Século 
XVIII ao  Pós-Positivismo. Disponível em: <http://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/ 
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189 IHERING, Rudolf Von. El Fin en el Derecho. Leonardo Rodriguez (trad). Panplona: Analecta, 2005. 
p. 8. 
190 LARENZ, Karl. op. cit. p. 61. 
191 ROCHA, Sergio André. op. cit. p. 93. 
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Observe-se que Ihering não contesta a natureza do Direito como um 

conjunto de normas alicerçadas no poder coativo do Estado, pelo contrário, resume o 

Direito ao exercício da coação para a proteção dos fins sociais192. 

Nesse cenário, o próprio Ihering questiona: “Qual é, pois, o fim do Direito?” 

Ao que responde: “Vimos que o fim dos atos do ser animado reside na realização de 

suas condições de existência. Partindo dessa definição, podemos dizer que o Direito 

representa a forma de garantia das condições da vida da sociedade, assegurada pelo 

poder coativo do Estado”193. 

Como bem percebido por Recaséns Siches194, “segundo Ihering, o Direito 

não é a coisa mais alta que há no mundo, não é um fim em si mesmo. É somente um 

meio a serviço do fim. Este fim consiste na existência em sociedade”195. 

Heck196, um dos maiores críticos da jurisprudência dos conceitos, a qual 

acusava de haver limitado o papel do juiz a uma “pura atividade gnosiológica”, de modo 

que “a tarefa do juiz teria que se limitar a subsumir o caso ao conceito jurídico, 

negando-se-lhe toda atividade criadora do Direito”197. 

Parte Heck do entendimento de que a lei criada pelo legislador não 

consegue englobar toda a realidade social, de modo que caberia ao juiz, a partir de 

pontos de vistas teleológicos, criar a norma aplicável ao caso concreto. Conforme suas 

palavras, “o pensamento legislativo é necessariamente insuficiente, especialmente 

quando se trata da nova codificação de um grande âmbito de relações. Também a lei 

bem elaborada apresenta lacunas e contradições que exigem uma atividade 

complementadora”198. 

Seguindo essa linha de entendimentos, a interpretação jurídica deveria 

transcender o direito positivo, sendo integrada pela noção de interesse, corporificando a 

denominada jurisprudência dos interesses. Assim, para Heck:199 

 
[...] a característica peculiar dessa tendência consiste em que ela 
utiliza como conceitos metódicos auxiliares o conceito de interesse e a 
série de noções que estão com conexão com ele: estimação de 
interesses, situação de interesses, conteúdo de interesses, etc. 
Utilizam-se estes conceitos na análise dos problemas normativos, e na 

                                                 
192 ROCHA, Sergio André. op. cit. p. 93. 
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estruturação da reflexão desses conceitos auxiliares é ademais 
imprescindível para uma mais profunda penetração.200 
 

É assim que para Heck “toda decisão deve ser interpretada como uma 

delimitação de interesses contrapostos e como uma estimação desses interesses, 

conseguida mediante juízos e ideias de valor”.201 202 

Verifica-se, portanto, que, com a jurisprudência dos interesses, critica-se, de 

modo implacável, a ideia de que o Direito limita-se à legislação positivada e sua 

aplicação silogística aos casos concretos, inserindo no processo hermenêutico a 

consideração teleológica dos interesses em jogo.203 204 

Daí a ponderação de Larenz no sentido de que205: 

 
[...] Ao exortar o juiz a aplicar os juízos de valor contidos na lei com 
vista ao caso judicando, a jurisprudência dos interesses – embora não 
quebrasse verdadeiramente os limites do positivismo – teve uma 
atuação libertadora e fecunda sobre uma geração de juristas educada 
num pensamento formalista e no estrito positivismo legalista. E isto na 
medida tanto maior quanto aconselhou idêntico processo para o 
preenchimento das lacunas das leis, abrindo desta sorte ao juiz a 
possibilidade de desenvolver o direito não apenas na fidelidade à lei, 
mas de harmonia com as exigências da vida. [...].206 
 

Vê-se, portanto, conclui o mestre, que a jurisprudência dos interesses 

representa uma importante modificação na consideração do papel do intérprete, o qual 

passa a ter nos interesses outros horizontes além da letra do texto legal.207 

Em suma, vive-se num mundo de perplexidades, fruto da urgência de nossas 

muitas perguntas e da carência assustadora de respostas confiáveis para elas. No 

entanto, Rhode208 faz questão de lembrar que o vetusto Século XX produziu eventos 

extraordinários na teoria do conhecimento e nos paradigmas científicos. Seu início foi 

marcado pela invasão das desordens nas ciências ditas “duras” (ou ainda deterministas, 

termodinâmicas etc.) e a inclusão das noções de probabilidade, incerteza e risco em 

diversas disciplinas. O findar do último século assistiu ao definhamento do paradigma 
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cartesiano-newtoniano, substituído por uma visão de mundo integradora, conjuntiva e 

holística.209 

Dúvidas não restam que as destacadas dificuldades, inquestionavelmente, 

atingem os diversos atores os quais atuam neste determinado momento e contexto 

histórico, tais como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a 

Advocacia Privada, bem como elementos gravitacionais integrantes do complexo 

jurídico nacional. Ou seja, aquilo que se apontou “faz com que cada dia se exija desses 

profissionais do Direito uma visão mais ampla, e não apenas legalista, para que eles 

possam participar ativamente do processo social global, deixando de ser meros técnicos 

ligados exclusivamente às atividades forenses”210. 

De certa forma, embora de maneira bastante tímida, essa necessidade de 

uma visão mais ampla já vem sendo observada no ordenamento pátrio. Com razão, no 

âmbito do controle abstrato de constitucionalidade das leis, por exemplo, desenvolveu-

se a figura do amicus curiae (“amigo da corte”), previsto no artigo 7º, §2º, da Lei n. 

9.868/99, que possui o claro propósito de:  

 
pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Tribunal venha a 
tomar conhecimento, sempre que julgar relevante, dos elementos 
informativos e das razões constitucionais daqueles que, embora não 
tenham legitimidade para deflagrar o processo, sejam destinatários 
diretos ou mediatos da decisão a ser proferida.211 
 

O Direito positivo brasileiro, afirma Cyrino, realmente: 

 
(...) prevê uma importante forma de participação, a qual, apesar de sua 
relevância para que se alcancem os objetivos institucionais aqui 
defendidos, vem sendo timidamente utilizada. Referimo-nos ao 
parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/1997212, o qual gerou 
perplexidade na doutrina processualista, diante da necessidade trazida 
por tal norma de que se repensem institutos do direito processual 
como o interesse jurídico do terceiro interveniente.213 

                                                 
209  RHODE, Geraldo Mário. Mudança de Paradigma e Desenvolvimento Sustentado, em 
Desenvolvimento e Natureza. Estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 1995. p. 
41. 
210 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 34. 
211 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: Legitimidade Democrática e 
Instrumentos de Legitimação. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 159. 
212 Dispõe o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/1997. Verbis: As pessoas jurídicas de direito 
público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, 
intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de 
direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, 
recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. 
213 CYRINO, André Rodrigues. Separação de Poderes, Regulação e Controle Judicial: Por um Amicus 
Curiae Regulatório. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 20, nov-jan 2010, p. 21. 
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Prossegue o autor, reconhecendo que o citado dispositivo autoriza o 

ingresso de pessoas jurídicas de direito público da União em ações em que se discutam 

questões que possam ter impacto econômico e dispõe sobre verdadeira hipótese de 

atuação dos entes reguladores como amici curiae regulatórios, aptos a auxiliar o Poder 

Judiciário na tomada de decisão, pelo esclarecimento de questões técnicas e sistêmicas, 

próprias da regulação econômica214. 

Ainda com apoio nas lições de Stephen Breyer215, destaca a necessidade de 

as cortes fazerem melhor uso de expertos em casos de complexidade econômica. Tal 

possibilidade não deve ser levada burocraticamente, mas com seriedade e atenção do 

juiz, que deve esforçar-se para compreender os elementos trazidos por tais 

colaboradores judiciais216. 

Ora, diante do exposto, conclui o autor que: (i) a ideia de existência de 

órgãos técnicos e especializados é inseparável de uma concepção moderna de divisão de 

Poderes, a qual leva em conta os valores que informaram sua própria existência; (ii) o 

controle judicial é igualmente imprescindível a um Estado que se pretenda democrático 

e de direito; (iii) o Poder Judiciário não é um Hércules capaz de levar em consideração 

todos os inevitáveis elementos não jurídicos, altamente relevantes para a sua tomada de 

decisão, bem como lhe carece conhecimento para averiguar as consequências sistêmicas 

de sua decisão217. 

Nesse momento o Direito começa a compreender sua insuficiência e sua 

necessidade de constante aprimoramento. O momento é de constatação de que os ramos 

do Direito precisam necessariamente comunicar-se, precisam encontrar: 

 
a melhor ciência e o melhor caminho para dirimir problemas sociais, 
esses tão contributivos para um processo de desarmonia entre os 
cidadãos. Um passo importante dado pelo Direito no processo 
dialético da ciência do Direito se perfaz por meio dos 
microssistemas.218 
 

Esses microssistemas, ainda segundo o mencionado autor, vêm em direção 

oposta à codificação, uma vez que esta tem maior abrangência temática ao revés 

                                                 
214 CYRINO, André Rodrigues. op. cit. p. 21. 
215 BREYER, Stephen. Economic reasoning and judicial review. Disponível em: <http://www.aei-
brookings.org/admin/authorpdfs/page.php?id=840>. Acesso em 3 jul 2011. 
216 CYRINO, André Rodrigues. op. cit. p. 22. 
217 Idem. p. 24. 
218 BRETAS, Hugo Rios. Microssistemas e suas Interações: Em busca de uma Teoria Geral dos 
Microssistemas. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link= 
revista_artigos_leitura&artigo_id=9230>. Acesso em 31 ago 2011. 
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daqueles, que se apresentam preocupados com temas específicos. Nesse sentido, afirma: 

“Ao se inserir, ao se romper a ideia de codificação se tem o contexto da descodificação. 

Vale afirmar sai de cena os códigos de larga abrangência temática e dão espaço aos 

múltiplos microssistemas”.219 

Nesse ponto, há que se explicitar o impacto advindo das recém-descobertas 

reservas petrolíferas na camada pré-sal nos diversos ramos do Direito pátrio, em 

especial nos microssistemas jurídicos que se revelam como fontes jurídicas desses 

novos meios de produção. Trata-se de disciplinas jurídicas pouco difundidas em cursos 

de Direito no Brasil, como Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito Econômico, 

Direito Internacional Público e Privado, Exploração & Produção, Direito do Mar, 

Direito Marítimo, Direito da Navegação, Direito Portuário, Direito Aduaneiro e o 

Direito Ambiental. 

Decerto que o pré-sal está intimamente atrelado aos ramos tradicionais do 

Direito, tais como o Constitucional, o Administrativo, o Tributário, Direito Econômico, 

o Direito Internacional Público e Privado, entre outros, porém, trata-se de um tema 

multidisciplinar, já que envolve estudos das ciências tecnológicas e das ciências 

jurídicas em geral.  

Dessa forma, a pesquisa neste segundo capítulo objetiva analisar, ainda que 

de forma introdutória, os microssistemas jurídicos revelados como fontes jurídicas 

dessas disciplinas, dentre as quais: 

 

3.1.1 Direito do Petróleo, Gás e Energia 

 

Este é um dos ramos que certamente será impactado frontalmente por tal 

fenômeno. Segundo Elaine Ribeiro, a era pré-sal no Brasil traz inovações Jurídicas, 

cujas consequências são incomensuráveis para o Direito do Petróleo, Gás e Energia. Há 

uma invasão de alterações legislativas diante de tal descoberta, por isso o Direito não 

poderia ficar imune ou blindado a tal mudança de paradigma.220 

Nesse sentido, diversas modificações legislativas, em relação às normas 

relativas ao Petróleo, Gás e Energia, inserem-se no campo da criação dos contratos de 

partilha e das inovações trazidas no âmbito das reservas de gás natural, outro grande 

                                                 
219 BRETAS, Hugo Rios. op. cit. 
220 RIBEIRO, Elaine. Direito do Petróleo, Gás e Energia e seus aspectos Constitucionais. Disponível 
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Acesso em 22 ago 2011. 
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tesouro das jazidas brasileiras. Vale ressaltar que as reservas petrolíferas e de gás 

ampliaram-se vertiginosamente em 2010, segundo dados da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), o que, sem dúvida, incrementará a economia do Brasil e trará 

desenvolvimento para as diversas regiões brasileiras221. 

Dessa forma, tal impacto será sentido não só no espectro do Direito pátrio, 

mas, sobretudo, na área social. Assim, segundo a citada autora: “O que não se deve 

olvidar é que não adianta recolher bilhares de dólares para os cofres públicos e não 

proceder conseqüentemente à aplicação de tais recursos em educação, saúde, 

desenvolvimento dos municípios e estados”.222 

Ademais, o Direito do Petróleo e Gás, nas lições da autora: 

 
É uma disciplina jurídica do ramo do direito público, que tem como 
principal objetivo regulamentar de forma específica o uso de bens da 
União Federal, ou seja, dos hidrocarbonetos (petróleo, gás e 
derivados), por meio de regulamentação do tráfego e da exploração 
nacional em áreas marítimas e terrestres, de forma a permitir a 
soberania e jurisdição do Estado, que possui sua origem legal no 
artigo 20 da Constituição Federal de 1988.223 
 

Diante dessa conceituação, já se infere a necessidade de noções sobre 

diversas áreas do Direito e de áreas tecnológicas, holisticamente consideradas, a fim de 

ter-se uma visão ampla sobre o arcabouço legal que visa a reger o uso dos mares, dos 

recursos naturais e do meio ambiente nas atividades petrolíferas, de forma a prevenir e 

solucionar conflitos que certamente surgirão nesse segmento. 

Por isso, sendo um tema afeto à soberania nacional, que induz a 

interferência do Estado na ampla proteção de bens estratégicos para a ordem econômica, 

tal como o petróleo e gás, entende o ilustre professor Sylvio Motta224 que as reformas 

constitucionais tiveram como escopo adequar a ordem econômica mundial, reduzindo a 

atuação do Estado em setores considerados estratégicos, como as telecomunicações e o 

petróleo; com o objetivo de facilitar os investimentos estrangeiros no país, dando um 

novo tratamento às privatizações. 

Ainda segundo o professor, o Direito do Petróleo tem como objeto a 

regulamentação da exploração, exportação, produção, distribuição, transporte, 

                                                 
221 RIBEIRO, Elaine. op. cit.  
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223 Idem. 
224  MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da. Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e 1000 
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propriedade do petróleo, gás e derivados, cuja propriedade, no Brasil, diferentemente da 

legislação de países alienígenas, a Lei Constitucional reserva-a ao domínio público225. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação que regulamenta a 

propriedade de tais produtos dispõe que ela é privada. 

Tais questões notabilizam-se por sua relevância e complexidade, pois, por 

vezes, a extração de petróleo e gás encontra-se em área offshore226 , surgindo 

questionamentos sobre a propriedade de tais produtos. Assim, a propriedade poderia ser 

do Estado brasileiro, de um particular estrangeiro ou de um Estado estrangeiro, que 

eventualmente esteja explorando em uma localidade marítima. 

Sendo assim, a controvérsia envolve limites da propriedade estatal quando 

se encontram as áreas que serão exploradas. Dessa forma, embora as leis sobre o tema 

sejam variadas de acordo com a legislação específica de cada país, o conflito jurídico 

entre legislações nacional e internacional costuma ter como parâmetro o Direito do 

Petróleo e Gás227. 

Nesse ponto, vê-se, claramente, a intersecção entre vários ramos do Direito. 

 

3.1.2 Direito Econômico 

 

De acordo com Souza, Direito Econômico é o ramo do Direito que tem por 

objeto a ‘juridicização’, ou seja, o tratamento jurídico da política econômica e por 

sujeito, o agente que dela participe. Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo 

econômico que assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de 

acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica228. 

O Direito Econômico, diante desse novo cenário internacional que aponta 

para uma economia globalizada, merece uma releitura. Lembra Krempel que a 

globalização faz surgir uma nova ordem econômica estruturada em torno de outros 

centros de poder, destacando-se Estados Unidos, Europa e Japão, onde são estruturados 
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os principais blocos econômicos que buscam o desimpedimento da circulação de 

mercadorias e também de capitais229. 

A partir desse processo de integração econômica, diversos Estados 

agruparam-se e constituíram blocos econômicos, cujo principal objetivo seria viabilizar 

novas relações comerciais entre seus países membros. Nesse contexto, surgiram a União 

Européia, o MERCOSUL, o NAFTA, o Pacto Andino etc. Esses blocos destacam-se 

cada vez mais, proporcionando seu fortalecimento e a relação entre si230. 

Nesse cenário, Beltrão231 232 leciona que incorporar a globalização no 

ambiente dos mercados induz à necessidade da criação de novas categorias jurídicas e 

também de eficazes instrumentos legais que vislumbrem conservar a boa ordem nas 

relações internas e internacionais. 

Lembra o autor que acontecimentos fundamentais no século passado – a 

Primeira Guerra Mundial de 1914/18, a crise econômica de 1929, a Segunda Grande 

Guerra de 1939/45, e a crise do petróleo em 1974/78 – marcaram a superação do 

sistema capitalista anterior, com a conseqüente mutação de seus princípios diretores. 

Nesse contexto, surge o Direito Econômico como um direito novo em face de nova 

realidade estatal econômica, possuidor de características próprias e de alcance 

intervencionista declamado233. 

Ainda que não sob o manto de uma nova ramificação do Direito, ou apenas 

como  nova forma de atuação administrativa, inquestionável é a necessidade existencial 

do Direito para regular o mercado de forma eficiente, marcado pelas também 

inafastáveis consequências da globalização234. 

Afirma o autor que essa internacionalização em escala produziu novas 

formas de criminalidade e ilícitos em geral, que se caracterizam, fundamentalmente, por 

serem supranacionais, sem fronteiras limitadoras, distanciando-se nitidamente dos 

padrões de antijuridicidade que tinham sido, até então, objeto de consideração legal235. 

                                                 
229 KREMPEL, Angélica Aparecida Ferraz. Globalização Economica e Direito: Reflexos na Atuação 
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O autor segue sustentado nas lições de Campos236 que, nesta virada de 

século, em decorrência de pressões advindas de transformações nem sempre originada 

no interior de suas fronteiras, os Estados nacionais vêm sendo pressionados a adotar um 

novo padrão de atuação. Menos que um esvaziamento, essa tendência demanda do 

Estado transformações substantivas no elenco de suas competências237. 

No entanto, Beltrão conclui que essa nova disciplina do Direito Econômico 

global estará sempre subordinada ao modelo constitucional definido pelo Estado, 

reservatório último da orientação ética e política das sociedades democráticas modernas. 

Numa visão interdisciplinar, a economia não é – e não pode ser – um valor absoluto, 

pois, assim entendida, só conduziria ao aumento das desigualdades, da concorrência 

desleal e do fosso entre ricos e pobres. Assim, não é possível imaginar uma 

globalização somente guiada pelas leis de mercado ou que legitime apenas os interesses 

dos países mais poderosos238. 

 

3.1.3 Direito Internacional Público 

 

O Direito Internacional Público (DIP) é um fracionamento didático do 

Direito, orientador e regente das relações jurídicas entre os entes internacionais, aí 

incluídos os Estados soberanos, as organizações e outros atores internacionais239. 

Distingue-se do Direito Interno, que abrange as relações jurídicas nacionais. Também 

não se confunde com o Direito Internacional Privado, que regula as relações jurídicas 

entre particulares vinculados a entes internacionais distintos. 

Os Estados, que sempre tiveram sua soberania e independência em relação 

aos outros, passaram a fazer parte de “conjuntos de Estados”, com regras institucionais 

de convivência, as quais passaram a interferir na própria atuação internacional deles. 

Esse fenômeno foi impulsionado pelo evidente aumento do volume do 

comércio mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, sob a égide de um Acordo 

Comercial, o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), assinado em 1947, que 

serviu de base para a criação de um organismo internacional regulador das relações 
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comerciais entre países, a OMC (Organização Mundial do Comércio), que funciona 

desde 1995. 

Desde a segunda metade do Século XX, anota Beltrão, o Direito 

Internacional vem sofrendo grandes transformações, ampliando seu objeto e 

incorporando novos elementos no debate de seus institutos240 . Diante disso, o 

doutrinador sustenta que, na análise evolutiva do papel do Estado, diversas teorias 

foram forjadas para justificar cada modelo assumido historicamente pelas organizações 

estatais241. 

Atesta o reconhecimento inconteste de um Estado Regulador, ressaltando a 

importância de exposições referentes a modificação do papel estatal, algumas delas, 

inclusive, associadas à perspectiva dos avanços da globalização e das realidades 

advindas do plano internacional. Como o papel regulador do Estado encontra-se jungido 

a uma nova etapa do liberalismo, levantam-se indagações no sentido de não ser isso 

mera invenção dos neoliberais, que irradiariam as concepções do interesse das 

corporações supranacionais às diversas nações242. 

Apoiando-se nas lições de Manuel Castells, Beltrão firma que o “Estado 

continua sendo um elemento essencial de regulação econômica, de representação 

política e de solidariedade social”243, embora com uma forma de atuação capaz de 

incorporar todas as transformações trazidas por essa nova ordem internacional244. 

O autor salienta, alargando a noção da tradicional disciplina da guerra e da 

paz, que o Direito Internacional ganhou novos objetos no pós-guerra, tendo a doutrina 

especializada245  cuidado desses novos desafios, institutos e sujeitos da ordem 

internacional, sobremaneira neste mundo global em constante transformação246. 

Dentre esses novos institutos, ao destacar as lições de Thomas Buergenthal, 

Flávia Piovesan incorpora os Direitos Humanos como objeto de disciplina do Direito 
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Internacional, ao afirmar que “o moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é 

um fenômeno do pós-guerra”247. 

Tal entendimento é corroborado por Ricardo Lobo Torres, ao asseverar que: 

 
A Teoria dos Direitos Fundamentais vem se desenvolvendo 
extraordinariamente nos últimos anos, a coincidir com o crescimento 
do interesse universal pelos Direitos Humanos e com o resgate do 
tema pela Filosofia do Direito, pelo Direito Constitucional e pelo 
Direito Internacional.248 249 
 

De outro lado, no campo do Direito Administrativo Econômico, os efeitos 

da globalização vão ser mais sentidos do que em outras searas do ordenamento do 

Estado Democrático de Direito. Assim, não se pode ignorar o surgimento de um Direito 

Internacional da Integração, cujo impacto sobre a soberania das nações não é 

desprezível. A título de ilustração, deve-se mencionar a revolução sofrida pelo Direito 

Penal para dar conta de novas práticas criminais a partir da “economia-mundo dos 

Estados”250, para os quais uma visão interdisciplinar evidencia-se com força nesta 

atualidade, indispensável para compreender os fenômenos globalizantes251. 

Esse novo contexto, transborda novas relações complexas entre o capital e o 

trabalho. A revolução dos meios de produção e de transporte, o nascimento das 

empresas com investidores anônimos, as novas posições do mercado financeiro, a 

complicada interação dos fatores do mercado econômico, do trabalho e do mercado 

financeiro, dos preços, dos salários e das rendas, tudo isso vai exigir das normas 

jurídicas formulações que não aquelas do direito comum e provocar medidas de 

proteção, conferindo à norma legal o papel de instrumento de proteção da economia 

nacional e popular252. 

Ressalte-se, ainda, que as atividades transacionais utilizam comportamentos 

próprios, exigindo uma novel investigação jurídica. Nessa esteira, chama atenção para 

as lições de Tepedino, ao asseverar que: 

 
Hoje, os conglomerados empresariais transnacionais tornaram-se os 
protagonistas não estatais da vida econômica mundial, concentrando 
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um poder gigantesco. Tais empresas buscam planejar a sua atuação e 
disciplinar o seu relacionamento recíproco valendo-se de regras 
próprias de conduta, que não se confundem com as leis de qualquer 
Estado Nacional, mas que antes representam praxes aceitas pelos 
agentes do mercado em que atuam.253 254 
 

Enfatiza-se a importância do Estado como um agente na indução do 

desenvolvimento – como destaca a própria Constituição de 1988 –, ainda que certos 

poderes tenham sido enfraquecidos com a globalização. Paradoxalmente, a 

interconectividade desse mesmo sistema global aproxima e cria novas demandas, não 

comportando mais qualquer isolacionismo, seja externo, em relação a outras Nações, 

seja interno, em relação a suas próprias regiões255. 

Em suma, conclui-se que essa colaboração é determinante no processo de 

globalização e relevante para entender-se de forma abrangente o Estado e sua 

capacidade administrativa e reguladora que, a cada vez, envolve muito mais atores 

internos e de natureza transnacional na construção de sua governabilidade256. 

 

3.1.4 Direito Internacional Privado 

 

O Direito Internacional Privado (DIPRI), de acordo com Ledel, é o conjunto 

de normas ou princípios aplicados ou admitidos por cada Estado, destinadas a regular os 

direitos, atos ou fatos que tenham conexão internacional e se destinem a ter efeitos entre 

pessoas naturais ou jurídicas privadas ou a entidades públicas ou privadas no exercício 

de atividades jusprivatistas257. 

Não obstante o campo de interesse sejam os microssistemas jurídicos que 

surgem a partir desses novos meios de produção, bem como as disciplinas jurídicas 

pouco difundidas em cursos de Direito no Brasil, fontes jurídicas do fenômeno ‘pré-sal’, 

vale debruçar-se um pouco mais sobre o ramo tradicional do Direito Internacional 

Privado, haja vista o pré-sal envolver tema que versa sobre propriedade, que poderia ser 

do Estado brasileiro, de um particular estrangeiro ou de um Estado estrangeiro, 

eventualmente explorando em uma localidade marítima. 

                                                 
253 TEPEDINO, Gustavo. Constituição e Globalização. In: MELLO, Celso de Albuquerque (coord). 
Anuário : Direito e globalização. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 187. 
254 BELTRÃO, Irapuã Gonçalves de Lima. op. cit. 
255 Idem. 
256 Idem. 
257 LEDEL, Daiana Vasconcellos. Aspectos de Direito Internacional Privado do Trabalho. Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/5731>. Acesso em 4 ago 2011. 
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Assim, apesar da denominação, é um conjunto de normas de direito público 

e interno. Interno porque se compõe de normas que cada país adota voluntariamente, 

com fulcro na soberania, e público porque consiste em uma das espécies de normas de 

superdireito ou sobredireito, que não disciplinam diretamente o comportamento dos 

homens em sociedade, mas a aplicação de outras normas. Entende Dolinger que esse 

ramo da ciência jurídica trata, também, de nacionalidade, de condição jurídica do 

estrangeiro, do conflito de leis e do conflito de jurisdições258. 

Já Strenger, sustenta que a finalidade principal do Direito Internacional 

Privado seria a normatividade selecionadora para a aplicação da lei estrangeira, em 

determinado país, e da lei nacional desse país, a casos que comportem algum elemento 

de conexão com mais de uma legislação nacional, algum elemento de estraneidade259. 

Enfim, observa-se que o pré-sal pode trazer, ou por que não dizer, trará à 

tona, situações conflituosas em que seja necessária a aplicação de legislação estrangeira 

ou nacional a casos que guardem alguma conexão internacional, exigindo dos 

operadores do Direito uma preparação especializada suficiente para o enfrentamento de 

diversas situações jurídicas conectadas a mais de um sistema legal. 

Assim, no dizer de Lyra Filho: 

 
O alvo da educação atual deve ser a conquista do raciocínio jurídico, e 
não simplesmente o domínio do direito positivo e da doutrina jurídica; 
preparar o estudante para resolver problemas, fixar princípios através 
do exame de casos atuais, dando tratamento jurídico aos fenômenos 
sociais. Dessa forma poderemos ter advogados competentes, 
preparados para enfrentar até mesmo o imprevisível em face da 
rapidez com que as normas jurídicas tendem a se modificar, e a justiça 
poderá ser distribuída de forma mais eficiente, rápida e equilibrada.260 
 
 

3.1.5 Exploração & Produção 

 

Um importante microssistema jurídico que surge a partir do pré-sal é o 

regime Jurídico de Exploração & Produção (E&P), que, segundo lições de Oliveira, 

trata-se de um conjunto de normas, regras, princípios, diretrizes, que regem as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural num 

                                                 
258 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado : Parte Geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 
22-23. 
259 STRENGER, Irineu. Direito  Internacional Privado: Parte Geral. v. 1. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978. p. 45. 
260 LYRA FILHO, Roberto. op. cit. p. 36. 
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determinado local ou Estado261. O que se discute no Brasil, modernamente, é a 

implantação de um novo modelo, denominado marco regulatório do pré-sal. 

O petróleo é uma fonte de energia primária de baixíssima substituibilidade, 

apresentando fundamental importância estratégica para os países que são grandes 

importadores líquidos, e essa importância é tão alta quanto o grau de dependência de um 

país em relação a importações de óleo e seus derivados. 

Esse hidrocarboneto representa hoje cerca de 40% das necessidades 

energéticas mundiais, e os preços de outras fontes de energia, notadamente o gás 

natural, também dependem do preço do petróleo. O preço do barril tem efeitos muito 

relevantes na determinação do nível de atividade, de investimentos e de exportações dos 

países grandes produtores, especializados basicamente neste produto, a exemplo de 

Arábia Saudita e Venezuela, entre outros. 

As atividades de E&P262 são bastante complexas e caras, pondera Oliveira. 

Têm-se em geral duas fases: a de exploração e a de produção – as atividades (ou etapa) 

de desenvolvimento geralmente integram uma ou outra, no Brasil integra a fase de 

produção (artigo 24, Lei n. 9.478/97)263. 

O autor segue ensinando que a fase de exploração é aquela em que se 

pesquisa a existência ou não de óleo/gás numa determinada área. O risco é muito grande 

quando a área não é bem conhecida, como ocorre, ou ocorria, na maior parte do 

Brasil264. 

Por isso era comum ouvir-se que “Deve-se estender um tapete vermelho 

quando uma petrolífera estrangeira pretende explorar petróleo no seu país”. O custo é 

                                                 
261 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. O Novo Marco Regulatório das Atividades de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil. O caso pré-sal. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/14243>. Acesso em 4 ago 2011. 
262 O aprofundamento da fronteira exploratória de E&P no Brasil foi logrado a partir dos programas da 
Petrobras intitulados Procap. Os dois primeiros, Procap 1000 e Procap 2000, foram bem sucedidos na 
década de 90 em viabilizar a produção de petróleo em lâminas d’água de profundidade de 1000 e 2000 
metros, respectivamente. Atualmente, está em vigor o Procap 3000, que visa estender a fronteira de 
produção para os três mil metros de profundidade, novamente um recorde mundial. No caso do Brasil, o 
desenvolvimento tecnológico mais que compensou o aumento da dificuldade geológica das atividades de 
E&P em função do aprofundamento da fronteira exploratória, o que não aconteceu integralmente, por 
exemplo, nos EUA, pelo menos até o presente momento, conforme exposto no capítulo 1 (Almeida, 
2002). Em função desta primazia técnica, nos anos de 1991 e 2001 a Petrobras foi premiada na Offshore 
Technology Conference, realizada em Houston (Texas, EUA) (CANELAS, André Luís de Souza. 
Investimentos em Exploração e Produção após a Abertura da Indústria Petrolífera no Brasil: 
Impactos Econômicos. Disponível em: <http://www.prh21.ie.ufrj.br/pdfs/00007_investimentos_em_ 
exploracao_e_producao_apos_a_abertura_da_industria_petrolifera_no_brasil.pdf>. Acesso em 3 ago 
2011). 
263 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
264 Idem. 
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muito alto, dados os investimentos necessários especialmente em levantamentos 

sísmicos, sua interpretação e perfuração; além do fato de o lucro da petrolífera em caso 

de êxito poder ser dimensionado/restringido pelo Estado, por meio das participações 

governamentais e tributação265. 

Já a fase de exploração, tal como a de produção, tem prazo estabelecido, 

geralmente, em contrato. Advindo o termo final, sem que haja descoberta, a petrolífera 

deve devolver ao Estado a área sobre a qual desenvolveu a exploração. Note-se que 

também neste caso o Estado obtém ganho: todas as informações sobre o subsolo (dados 

geológicos) obtidas pela empresa são repassadas ao Estado, o que faz com que a área 

venha a ter um valor muito maior do que valia no início da sua exploração266. 

Segue o autor esclarecendo que no mundo são utilizados basicamente quatro 

modelos de regime de atividades de E&P: a concessão (license), acordo de 

participação, partilha de produção e o acordo de serviço (prestação de serviço)267. 

Não existe, segundo ele, utilização pura de um modelo, e costumam ter 

grande distinção de país para país. Ou seja, a concessão de um país pode ter 

características bastante diferentes da concessão de outro. A distinção entre os modelos é 

feita com a identificação de características chaves de cada um deles. Antes de se dizer 

qual é o modelo adotado por um determinado país é preciso que se esclareça qual é a 

característica que se considera marcante para, somente depois, chamar o modelo de 

concessão, de acordo de participação, de partilha de produção ou de acordo de 

serviço268. 

Não há concordância entre os estudiosos sobre as características essenciais 

de cada modelo, sendo comum o mesmo regime de E&P ser classificado de maneira 

diversa pelos autores. Não é recomendável, portanto, ater-se apenas à classificação feita, 

deve-se também ver quais as características essenciais do regime de E&P analisado269. 

Pode-se dizer que um regime de E&P é de concessão – em inglês license, 

que não se confunde com a licença do Direito Administrativo pátrio – quando conferem 

as petrolíferas o direito de exercer as atividades de exploração e produção sob uma 

determinada área ofertada pelo Estado, por um tempo determinado, sob seu próprio 

                                                 
265 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
266 Idem. 
267 Idem. 
268 Idem. 
269 Idem. 
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risco e, em caso de êxito, o óleo e o gás extraídos são de sua propriedade, bastando que 

paguem compensação financeira ao Estado270 271. 

Costuma-se classificar a concessão em Concessão Clássica ou Concessão 

Moderna. Aquela foi a primeira a ser usada e tinha áreas concedidas e o prazo das 

concessões eram muito extensos, não raro todo o território do país e prazos de 60 

(sessenta) anos, com royalties muito baixos e o mercado praticamente dominado por 

sete empresas privadas (The Seven Sisters)272. Já as concessões modernas têm áreas 

concedidas e prazo dos contratos bem menores, pagamento de royalties bem mais altos, 

estando a maior parte da produção de petróleo, hoje, nas mãos de estatais273. 

O modelo Acordo de Participação geralmente é utilizado dentro de outro 

modelo de regime de E&P, de maneira que acaba sendo considerado apenas um 

instrumento – v.g., um contrato de joint venture. Foi desenvolvido para substituir a 

concessão clássica e permitir a atuação de petrolíferas estrangeiras em países cuja 

legislação limitava ao Estado as atividades petrolíferas ou, ainda, para viabilizar a 

transferência de tecnologia e um controle maior do país anfitrião (host country) sobre as 

atividades de E&P. Os riscos da operação e os resultados são divididos entre a 

petrolífera estrangeira e o Estado, com o repasse da tecnologia empregada (joint venture 

ou equitaty joint venture)274. 

A Partilha de Produção (Production Sharing) também é um modelo usado 

para substituir a concessão, pelos mesmos motivos expostos no parágrafo anterior. É um 

regime de E&P largamente utilizado por Estados em desenvolvimento e que detêm 

grandes reservas de petróleo e gás. É usado por aqueles que querem ter um maior 

controle sobre a produção, estocagem e venda do petróleo, visando relações 

internacionais e desenvolvimento econômico do país. Mas se deve notar que estes fins 

também podem ser atingidos pelo modelo de concessão, por meio de elevação/redução 

do imposto de exportação sobre o petróleo e seus derivados, por aprovação ou não pelo 

                                                 
270 A Lei n. 9.478/99 (Lei do Petróleo) definiu o modelo de concessão adotado pelo Brasil no seu Art. 26. 
271 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
272 As Sete Irmãs eram a Royal Dutch Shell (atualmente chamada simplesmente Shell), a Anglo-Persian 
Oil Company - APOC (mais tarde, British Petroleum Amoco, ou BP Amoco; Atualmente usa as iniciais 
BP), a Standard Oil of New Jersey – Exxon (que se fundiu com a Mobil, atualmente, ExxonMobil, Esso 
no Brasil), a Standard Oil of New York – Socony (mais tarde, Mobil, que se fundiu com a Exxon, 
formando a ExxonMobil), a Texaco (posteriormente fundiu-se com a Chevron), a Standard Oil of 
Califórnia - Socal (posteriormente formou a Chevron, que incorporou a Gulf Oil e posteriormente se 
fundiu com a Texaco) e a Gulf Oil (absorvida pela Chevron). 
273 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
274 Idem. 
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Estado dos planos de exploração e de produção de petróleo das petrolíferas 

concessionárias etc.275. 

No modelo de partilha de produção uma empresa estatal ou um órgão 

público oferta área para que petrolífera explore sob mando de uma comissão 

operacional conjunta – nomeada pela estatal/órgão público e pela empresa 

exploradora276. 

Nos países que operam com a partilha de produção, normalmente a maioria 

dos membros dessa comissão operacional é indicada pela estatal/órgão público. Daí ser 

um modelo indicado apenas quando o país detém pessoal bastante qualificado no setor, 

sob pena de não conseguir gerir as atividades e ser ludibriado pelas petrolíferas quanto a 

custos de produção e valores das jazidas de petróleo e gás. A produção é partilhada – 

daí o nome do modelo. O Estado fica com óleo/gás in natura e atua diretamente na 

exploração e produção de petróleo e gás, não havendo necessidade de intervenção 

regulatória forte no setor para fins de evitar efeitos maléficos em outras áreas 

econômicas e nas relações internacionais277. 

A parte da produção que cabe ao Estado pode ser-lhe dada em dinheiro: a 

petrolífera pode ser autorizada a vender a parte do Estado ou a ficar com o óleo/gás e 

remunerar o Estado. Neste caso, verifica-se maior semelhança com o modelo de 

concessão – no qual a propriedade do óleo/gás prospectado é da petrolífera 

concessionária, que paga a compensação financeira ao Estado278. 

O modelo de partilha é recomendável para países que possuem baixa 

estabilidade institucional, que não possuem um sistema de leis sólido, principalmente 

quanto a tributação e a regulação de atividade petrolífera279. 

Por oportuno, quanto ao “acordo de serviço”, tem-se o Contrato Ordinário 

de Serviço, em que o Estado simplesmente contrata o serviço de uma petrolífera, 

assumindo todos os riscos da operação, bem como ficando com todo o óleo e gás em 

caso de êxito; e o Contrato de Serviço de Risco (Risk Service Contract), em que a 

petrolífera é contratada, mas opera sob seu próprio risco, só recebendo pagamento em 

caso de êxito (descoberta de óleo/gás)280. 

                                                 
275 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
276 Idem. 
277 Idem. 
278 Idem. 
279 Idem. 
280 Idem. 
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O pagamento neste caso, obviamente, é superior ao do outro tipo de 

contrato, e se dá em óleo/gás, em dinheiro ou em desconto para a compra do óleo 

produzido. Interessante notar que este modelo foi adotado pelo Brasil entre os anos 

1975 a 1988, dividindo espaço com o modelo de monopólio de E&P, sendo os contratos 

firmados pela Petrobrás com outras petrolíferas281 282. 

Enfim, esse importante microssistema comunica-se com outro importante 

ramo do Direito, qual seja, o Direito do Mar. 

 

3.1.6 Direito do Mar 

 

O mar, apoiando-nos nas doutas lições de Barros, é a via por excelência do 

comércio internacional, no qual se trocam as maiores massas de produtos brutos ou 

manufaturados, de maneira mais econômica, sendo por ele, inclusive, transportadas 

substâncias químicas tóxicas, não degradáveis biologicamente, como, por exemplo, as 

cargas de petróleo bruto283. 

O Direito do Mar tem como fonte maior a Convenção da ONU assinada em 

1982284, resultado de um longo processo de discussão iniciado em 1973, com a terceira 

Convenção da ONU sobre Direito do Mar285. 

Essa convenção entrou em vigor no Brasil a partir de 16 de novembro de 

1994, tendo sido promulgada pelo Decreto n. 99.165, de 12 de março de 1990. Antes 

                                                 
281 Foram assinados de, 1976 a 1988, 243 contratos de risco: 156 com 32 empresas estrangeiras e 87 com 
11 empresas brasileiras (CUNHA, Tadeu Andrade da. O Contrato com Cláusula de Risco para 
Exploração de Petróleo no Brasil. Revista de Informação Legislativo, ano 32, n. 127, jul-set 1995). A 
justificativa para a apresentação do modelo misto, sem a quebra do monopólio da Petrobrás, foi feito pelo 
próprio presidente da República à época, 1975, Ernesto Geisel, que havia, antes, sido presidente da 
Petrobrás. 
282 OLIVEIRA, Daniel Almeida de. op. cit. 
283 BARROS, José Fernando Cadeño de. Direito do Mar e do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.multieditoras.com.br/produto/PDF/500985.pdf>. Acesso em 22 ago 2011. 
284 O Direito Internacional do Mar, formado a partir de noções costumeiras posteriormente codificadas, 
encontra na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de Montego Bay, 1982, sua fonte 
principal. Pela agenda negociada para a 3a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
processo pelo qual foi elaborada a Convenção, a codificação deveria abarcar todas as questões atinentes 
aos espaços marítimos. A negociação demorou quase nove anos e o resultado final só pôde ser obtido por 
votação, ante a relutância de alguns Estados com certas disposições contidas no texto. Por força dessa 
oposição, a adesão mais ampla à Convenção só ocorreu depois de um novo acordo sobre a Autoridade e a 
Empresa, instituições criadas pelo tratado e cujas competências limitam a exploração pelos Estados dos 
fundos marinhos, reconhecidos como patrimônio comum da humanidade. Atualmente, 153 países 
ratificaram a Convenção sobre Direito do Mar. Importante papel teve também a jurisprudência 
internacional, ao decidir litígios sobre delimitação desses espaços e sobre os limites à jurisdição do 
Estado costeiro (UPI, André Lipp Pinto Basto. O Direito Internacional e as Zonas Costeiras. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/9959>. Acesso em 7 nov 2011) 
285 BARROS, José Fernando Cadeño de. Direito do Mar e do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://www.multieditoras.com.br/produto/PDF/500985.pdf>. Acesso em 22 ago 2011. 



 84

mesmo de a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) começar 

a ter vigência  no País, o governo brasileiro já promulgara a Lei n. 8.617, de 4 de janeiro 

de 1993, que dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 

exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras providências. Assim, a 

legislação brasileira adequou-se previamente às regras estabelecidas pela CNUDM286. 

Trata-se de um importante instrumento que delimita, na esfera internacional, 

a atuação do país no que se refere à tutela do mar, elevando o status do Direito do Mar, 

cujas normas, durante muito tempo, eram costumeiras, para um patamar em que surgem 

diversas iniciativas no sentido de codificá-las. Diversas Convenções e Tratados 

Internacionais buscaram sistematizar as normas sobre Direito do Mar. 

A Convenção conceitua diversos aspectos espaciais diretamente 

relacionados com os mares. Trata dos limites do mar territorial, das águas interiores, do 

alto-mar, reconhece e delimita o direito de passagem inocente287, além de introduzir um 

novo conceito: o de zona econômica exclusiva288, até então inexistente. Nessa faixa, 

embora o Estado costeiro não tenha jurisdição absoluta, tem o direito exclusivo de 

exploração dos recursos marinhos. 

A Convenção reduziu o Mar Territorial a 12 milhas marítimas (22 km). Em 

contrapartida, garantiu aos Estados costeiros a exploração econômica exclusiva numa 

área de 200 milhas marítimas (aproximadamente 370 km). O texto convencional define 

                                                 
286  GONÇALVES, Joanisval Brito. Direitos Brasileiros de Zona Econômica Exclusiva e de 
Plataforma Continental em Torno do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/conleg/artigos/direito/DireitosBrasileirosdeZona.pdf>. Acesso em 7 
nov 2011. 
287 O direito de passagem inocente consiste na permissão da passagem do navio por águas territoriais, 
com a condição de não ameaçar ou perturbar a paz, a boa ordem e a segurança do Estado costeiro (art. 
19). Trata-se, portanto, de um direito que cria uma situação intermediária entre a liberdade de navegação, 
princípio válido em alto-mar, e a jurisdição territorial plena. A título exemplificativo, podem-se arrolar 
algumas atividades não contidas no conceito de passagem inocente: pesca, exercícios militares e atos de 
propaganda atentatórios à segurança do Estado costeiro. Submarinos devem navegar à superfície com 
bandeira arvorada (art. 20). A passagem independe de autorização prévia. Isso vale mesmo para navios 
militares, embora alguns países não partilhem dessa interpretação e exijam autorização ou notificação 
nesses casos. O tráfego marítimo será regido pelas leis do Estado costeiro, que mantém a prerrogativa de 
legislar sobre proteção de cabos e dutos, conservação de recursos vivos do mar, prevenção da poluição, 
investigação científica, entre outros temas incluídos no art. 21. A permissão de passagem não dá direito à 
cobrança de taxas aos navios estrangeiros (art. 26) – UPI (BASTO, André Lipp Pinto. O Direito 
Internacional e as Zonas Costeiras. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/9959>. Acesso em 7 
nov 2011) 
288 De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, os países costeiros têm 
direito a declarar uma zona econômica exclusiva (ZEE) de espaço marítimo para além das suas águas 
territoriais, na qual têm prerrogativas na utilização dos recursos, tanto vivos como não vivos, e 
responsabilidade em sua gestão. 
A largura da ZEE não poderá estender-se além das 200 milhas marítimas (art. 57), salvo no caso em que a 
plataforma continental se estenda além das 200 milhas, o que dá o direito ao Estado costeiro de estender a 
sua ZEE a até 350 milhas (GONÇALVES, Joanisval Brito. op. cit.) 
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a Zona Econômica Exclusiva como a faixa adjacente ao mar territorial que se estende 

das 12 milhas até as 200 milhas marítimas289. 

A relação entre o Direito do Mar e as descobertas das reservas de petróleo 

na zona do pré-sal certamente se intensificará, principalmente no que diz respeito às 

normativas relativas à “Amazônia Azul”, aos reflexos da extensão da plataforma 

continental290 e às reservas do pré-sal. 

Segundo as lições de Eliane Octaviano Martins, o território marítimo 

brasileiro abrange as zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional, 

nomeadamente, as águas interiores, o mar territorial (MT), a zona contígua (ZC), a zona 

econômica exclusiva (ZEE) e a plataforma continental (PC)291. 

A área compreendida pela extensão do mar territorial brasileiro (12 milhas), 

somada à ZEE (188 milhas) e à extensão da plataforma continental, em decorrência de 

sua evidente riqueza e vastidão, é chamada de “Amazônia Azul”292. 

Se, por um lado, é inquestionável que o Brasil apresenta considerável 

relação de dependência com o mar, por outro se verifica que tal dependência certamente 

se intensificará face às recentes descobertas do pré-sal no Atlântico Sul, especialmente 

das reservas localizadas em zona marítima brasileira293, cujos limites e extensão, como 

já se apontou, são instituídos pela Lei n. 8.617/93, que segue os preceitos da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM III)294. 

Isso, de certa forma, motivou o governo brasileiro, com apoio no Decreto n. 

95.787/88 (atualizado pelo Decreto n. 98.145/89), a apresentar à Comissão para os 

Limites da Plataforma Continental (CLPC) da ONU o Plano de Levantamento da 

                                                 
289 SILVA, Fernando Quadros da. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Disponível em: 
<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/ConvMar.pdf>. Acesso em 7 nov 2011. 
290 Denomina-se plataforma continental a zona do fundo do mar contígua às terras emersas e que reputa 
como seu prolongamento. Os arts. 76 a 85 da CNUDM são dedicados à PC que corresponde a um Estado 
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Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) proposta de extensão de sua área marítima 

para além das 200 milhas de Plataforma Continental295. 

Essa medida se deu consoante o artigo 76 da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM III), seguindo os preceitos das Scientific and 

Techinical Guidelines (SGT), documento da ONU que regulamenta o destacado artigo, 

pleiteando o reconhecimento de seus direitos sobre mais de 900.000 km2, o que elevaria 

as dimensões do espaço marítimo brasileiro para 4,5 milhões de km2, aumentando em 

mais de 50% a área do território nacional296. 

Ocorre que, em abril de 2007, a Comissão para os Limites da Plataforma 

Continental (CLPC) emitiu um Relatório de Recomendações sugerindo que o Brasil 

apresentasse nova proposta com novos limites. Tal Relatório recomenda certo “recuo” 

na propositura brasileira em cerca de 20 a 35% da área originalmente pleiteada297. 

Diante desse novo cenário e, principalmente, com a evolução tecnológica 

que desvela outras perspectivas da exploração do leito e subsolo marítimos, as nações 

passam a considerar o mar como relevante fonte de riquezas e de fundamental 

importância estratégica como supridor de matéria-prima. Assim, o espaço marítimo 

consagra-se como um dos baluartes da economia internacional globalizada e, 

inexoravelmente, destaca o mar como imprescindível para o desenvolvimento e a 

sobrevivência das nações298. 

Em outro vértice, reflexão sobre esse importante microssistema que aguça a 

curiosidade e merece derradeiro enfrentamento nestas linhas, diz respeito à natureza 

jurídica do mar. Dentro desse contexto, vale chamar atenção para as lições de More299 

ao demonstrar que a resposta a essa questão não está no Direito, ou seja, no mundo 

jurídico, mas na própria essência da universalidade de coisas e bens que compõem o 

mar. 

O autor anota ser o mar fato, é mar além de normas de Direito e não deixará 

de ser mar ainda que diga o contrário a lei. Convence ser o mar um bem porque tem um 

valor que não se resume apenas ao Direito, um valor que extrapola os limites das leis, 
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da economia e da filosofia. A filosofia distingue entre coisas e bens. Gênero é a ideia 

geral que se obtém, considerando o que as diferentes espécies têm em comum300. 

Ao transportar esses conceitos para o mundo jurídico e considerar somente o 

universo dos objetos corpóreos em sua relação com o direito de propriedade, tem-se que 

coisa é gênero, bem é espécie. São bens todas as coisas sobre as quais podem recair 

direitos. À totalidade dos bens apreciáveis (jurídica, econômica e axiologicamente 

considerados) denominamos de patrimônio, que, para o Direito, passa a compor-se não 

somente de bens, mas também de deveres e obrigações. Assim, o mar não é simples 

coisa suscetível de ser apropriada, mas um bem objeto de direitos que integra um 

patrimônio sobre o qual incidem deveres e obrigações de todos os Estados da 

Comunidade Internacional301. 

Dentro dessa acepção, More propõe nova noção sobre a natureza jurídica do 

mar. Afirma que os romanos desconheciam o Direito Internacional. Os conceitos de res 

nullius e res communis omnium, como dicotomias do ius civile, que, de sua vez, ao lado 

do ius gentium, compunha o ius privatum, não foram concebidos para reger as relações 

de ius inter gentium. A inspiração de ambos os conceitos, ou dos tercium genus, 

proposto por Fauchille, talvez servisse para explicar as relações de Direito Internacional 

clássico que se estabeleceram ao longo dos séculos, reconhecidas como tal no início da 

Idade Moderna pela escolástica de Francisco de Vitória302. 

Ocorre que nem mesmo o Direito Internacional clássico pode responder à 

questão sobre a natureza jurídica do mar de modo satisfatório. A mais autorizada 

doutrina tem defendido, de forma majoritária, que o mar deve ser classificado quanto a 

sua natureza jurídica como res communis omnium, tal como fez Justiniano em suas 

Institutas303. 

Na evolução histórica do Direito do Mar, desde a law of nations até o direito 

internacional moderno, incontáveis regras consuetudinárias poderiam ser mencionadas 

especialmente com relação ao uso do mar, à navegação. O mar sempre foi usado pelos 

Estados como uma coisa, assim como todos os produtos que oferece. Passou à categoria 

de bem com o reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento econômico 

sustentável dos Estados, o que determinou a necessidade de fixação daquelas regras 
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costumeiras em regras convencionais, ora bilaterais, ora multilaterais, mas sempre em 

caráter regional304. 

A importância econômica do mar cresceu com a necessidade de expansão 

dos limites da economia interna dos Estados para uma economia internacional. Houve o 

incremento das navegações e o mar passou a ser uma das mais importantes vias de 

trânsito transcontinental, inicialmente entre a América e a Europa, e atualmente na 

integração de todo o planeta305. 

Com o boom do desenvolvimento econômico, os problemas relativos ao mar 

não mais se limitavam ao controle da pirataria, às soluções de controvérsias sobre 

colisões, à guerra. Em face do crescimento da população urbana, especialmente da 

população costeira, fomentado pela crescente industrialização, o mar se tornou alvo da 

pior herança do homem: a poluição306. 

Essa não conhece a distinção entre res communis e res nullius e afeta o meio 

ambiente marinho indiscriminadamente, ainda que em menor intensidade em alto-mar, 

fato que não se traduz em alento, já que grande parte das atividades extrativistas 

realizadas no mar ocorre em áreas costeiras307. 

A complexidade das novas relações econômicas, refletidas no mundo 

jurídico, tem retirado do Direito do Mar sua característica historicamente 

consuetudinária, afastando-o, de igual forma, da noção de Direito Marítimo. O Direito 

do Mar não tem origem somente em normas costumeiras que se cristalizaram em 

convenções. O Direito do Mar, no que se refere ao direito de preservação do mar contra 

a poluição, insere-se na categoria do direito internacional do meio ambiente, um direito 

fundado, originariamente, em disposições convencionais, inéditas como normas de 

direito costumeiro, mas que, de certa forma, também contribuem para a formação de 

costumes ambientais308. 

Dessa forma, a questão não mais se detém sobre a possibilidade de o mar ser 

ou não apropriado por um ou outro Estado, ainda que assim declare a Convenção de 

Viena sobre Direito do Mar, de 1982, mas sobre a disciplina de seu uso e percepção de 

recursos que a todos os Estados pertencem e que, por essa razão, devem ser 
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preservados. Mais ainda, devem ser preservados para a manutenção da qualidade de 

vida dos seres humanos e repensados em termos de um desenvolvimento sustentável309. 

Admitindo-se a conceituação do bem mar como um complexo de recursos 

que compõem o meio ambiente marinho, resta-nos somente identificar quais sejam 

esses recursos para, mais uma vez, demonstrar quão imprópria é a discussão doutrinária 

sobre res nullius e res communis omnium como determinantes da natureza jurídica do 

mar310. 

Com apoio nas lições de James A. Crutchfield311, More ensina que os 

recursos marinhos dividem-se em duas grandes categorias – os recursos minoritários e 

os majoritários – segundo seu grau de importância econômica. Os recursos minoritários 

são a energia (hidrelétrica) e a água dessalinizada; os recursos majoritários são a pesca, 

o petróleo, o gás natural e os minerais312. 

Ao contrário do que defende a doutrina da res communis omnium, os 

recursos que compõem o Mar podem ser explorados, portanto apropriados, desde que 

respeitados os limites de exercício de direitos impostos pela lei internacional. É nesse 

ponto que a posição do mestre toca a teoria da juridicidade do mar, de Gidel. Por outro 

lado, o mar também não é res nullius, uma vez que o Direito de apropriar-se da coisa 

está vinculado a um acordo com outros Estados. Se o direito de apropriação depende de 

uma relação subjacente, perde sua característica de autonomia em relação à coisa, 

desnaturando-a313. 

Posição mais moderna é aquela fundada em princípios consagrados pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, na Resolução n. 2.749 (XXV), de 17 de 

dezembro de 1970, na qual se declarou, inter alia, que os fundos marinhos e oceânicos e 

seu subsolo para além dos limites da jurisdição nacional, bem como os respectivos 

recursos, são considerados patrimônio comum da humanidade, importando que sua 

exploração deva beneficiar todos os Estados. Contudo, em termos de meio ambiente, o 

mar é muito mais que solo e subsolo314. 

A solução que o autor propõe para a questão está num tercium genus, que, 

apesar do latim, não está no Direito romano, mas no Direito Internacional convencional: 
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o mar é um conjunto de bens (direitos e obrigações) inapropriáveis em sua unidade, mas 

exploráveis de acordo com regras de Direito Internacional315. 

Se não nos servem os conceitos de res nullius e res communis omnium, a 

noção de patrimônio comum da humanidade, de sua vez, restringe sua aplicação a 

somente dois dos elementos que compõe o patrimônio marinho: solo e subsolo 

oceânicos. Daí o imperativo de um conceito que abranja estas duas características: a 

impossibilidade de apropriação por um único ente e a possibilidade de sua exploração. 

A res nullius é inapropriável; a res communis, inexplorável, pois não se prestam ao uso 

de alguém316. 

Em suma, é nesse cenário que o fenômeno pré-sal, dentro do contexto do 

Direito do Mar, evidencia-se como importante instrumento no que tange à soberania, 

jurisdição e possível extensão da plataforma continental brasileira. 

 

3.1.7 Direito Marítimo 

 

Outro ramo do Direito que sofrerá grande impacto advindo das descobertas 

recentes de reservas petrolíferas é o Direito Marítimo que, na breve conceituação de 

Ingrid Zanella, cuida-se de “um conjunto de normas jurídicas que regulamenta toda e 

qualquer atividade originada da utilização dos bens e meios para navegação e da 

exploração do Mar e das águas interiores, (...)”317. 

Trata-se de microssistema jurídico, que, dentro da clássica divisão do 

Direito em público e privado, encontra-se em seara controvertida entre interesse público 

e privado, ou seja, é um direito misto. Tal conceituação se dá, em especial no Brasil, 

tendo em vista que ora opera com normas de natureza pública (ex.: Regulamento 

Aduaneiro, Decreto n. 6759/2009), ora com as de natureza privada, como as que regem 

o comércio marítimo em geral318. 

Há, inclusive, doutrina que defenda a inexistência de um Direito Marítimo 

como ramo autônomo do Direito, consubstanciando-se apenas como um mero 

seguimento do Direito Civil (outrora Direito Comercial)319. 
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Por sua vez, o Direito da Navegação é um ramo essencialmente de ordem 

pública, que trata apenas do tráfego, visando à segurança de navegação e portos, bem 

como das vias navegáveis e no alto-mar; não trata, portanto, de regras atinentes ao 

comércio marítimo, de negócios jurídicos decorrentes da navegação, bem como dos 

contratos em geral320. 

O Direito Marítimo, este sim, tem o escopo de regular as relações oriundas a 

partir da embarcação, da movimentação de carga e pessoas em meio aquaviário. Ao 

contrário do Direito Portuário, que tem como objeto as relações jurídicas decorrentes da 

utilização dos portos, e do Direito do Trabalho Portuário, que regula os trabalhadores 

portuários, e do Direito Aduaneiro, que regula a atividade aduaneira. Assim sendo, o 

Direito Marítimo não se resume ao estudo jurídico das operações do transporte por mar, 

vez que cogita também das pessoas e dos bens que delas participam. 

Em que pese às polêmicas posições, predomina na doutrina pátria o 

entendimento internacional capitaneado pela Scuolla Del Diritto Della Navigazione, no 

sentido de que o Direito Marítimo é um ramo autônomo do Direito321. 

Com as descobertas das reservas de petróleo na zona do pré-sal, o Brasil 

será considerado a quarta maior reserva de petróleo do mundo e poderá se tornar uma 

grande potência mundial. Diante destas perspectivas, várias questões relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável e a segurança marítima assumem extrema relevância no 

contexto econômico e desenvolvimentista, com grande impacto no ambiente 

institucional legal. 

Vencida tal controvérsia, a matéria que aqui merece exame mais de perto 

diz respeito à relação entre o Direito Marítimo e as descobertas das reservas de petróleo 

na zona do pré-sal. Nesse cenário, no que tange ao sistema brasileiro, leciona Eliane 

Martins que a legislação pátria é considerada de vanguarda e recepciona as mais 

importantes convenções internacionais em matéria de segurança marítima. A legislação 

ambiental brasileira, em geral, contempla possibilidades de preservação da qualidade 

ambiental, prevendo instrumentos preventivos, corretivos e compensatórios relativos a 

conseqüências decorrentes de intervenções na base de recursos naturais e ambientais do 

país322. 
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O Brasil é membro do Conselho da Organização Marítima Internacional 

(OMI) e signatário das principais convenções mundiais que norteiam as regras de 

segurança marítima e de prevenção da poluição marinha, dentre as quais, destacam-se: 

 
1. Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos 
Causados por Poluição por Óleo, 1969 (Decreto Legislativo n. 74 de 
30/09/76); 
2. Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos 
Causados por Poluição por Óleo (International Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution Damage – CLC), Bruxelas, 1969, 
promulgada pelo Decreto n. 79.437 de 28/03/77; 
3. Convenção de Basiléia Sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, 1989, 
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 34 de 16/06/92 e promulgada 
pelo Decreto n. 875 de 19/07/93; 
4. Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil em Danos 
Causados por Poluição por Óleo (regulamentada pelo Decreto n. 
83.540, de 04/06/79); 
5. Convenção sobre Prevenção de Poluição Marinha por Alijamento 
de Resíduos e Outras Matérias (com emendas), Londres, Cidade do 
México, Moscou, Washington, 1972 (aprovada no Brasil pelo Decreto 
Legislativo n. 4/87 e promulgada pelo Decreto n. 2.508 de 04/05/98, 
com a adoção dos protocolos e de todos os anexos); 
6. Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por 
Navios (Marpol), Londres (OMI), 1973 (aprovada no Brasil pelo 
Decreto Legislativo n. 4/87 e promulgada pelo Decreto n. 2.508 de 
04/05/98, com a adoção dos protocolos e de todos os anexos); 
7. Protocolo de 1978, relativo à Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol), Londres (OMI), 
promulgada pelo Decreto n. 2.508/98, da mesma formaque o 
mencionado no item anterior (este protocolo e a convenção 
mencionada no item anterior são conhecidos como Convenção Marpol 
73/78, ou Convenção Marpol). 
8. Convenção Internacional sobre Preparo, Prevenção, Resposta e 
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, Londres (OMI), 30 de 
novembro de 1990 (Convenção OPRC, assinada pelo Brasil em 3 de 
abril de 1991 e promulgada pelo Decreto n. 2.870 de 10/12/98). 
Destacam-se, ainda, e especificamente a acidentes ambientais e 
derrames a Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais); a Lei n. 
9.966/00 (Lei do Óleo), regulamentada pelo Decreto n. 4.136/02; a Lei 
n. 9.537/97 (Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário – Lesta), 
regulamentada pelo Decreto n. 2.596/98 (RLesta) e as Normas da 
Autoridade Marítima (Normam) 1, 3, 4 (Port State Control), 6 e 20 
(água de lastro). Ademais, encontram-se em trâmite dois projetos de 
lei (PL) em trâmite, extremamente relevantes: n. 4.296/01 e PL n. 
6.770/02.323 
 

Em que pese a vanguarda da legislação brasileira, ao recepcionar as mais 

importantes convenções internacionais, ainda sim, destaca Eliane Martins, são as regras 
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europeias e norte-americanas, atinentes à segurança marítima e ao derramamento de 

petróleo, significativamente mais rígidas que as normas internacionais324. 

Segue a doutrinadora esclarecendo que, em decorrência desta rigidez 

normativa, as restrições de tráfego de navios na Uniao Europeia e nos Estados Unidos 

tendem a intensificar a utilização de navios antigos e sem casco duplo em outros países 

que possuam normas mais lenientes, como é o caso do Brasil, cuja normativa segue os 

padrões internacionais advindos, essencialmente, da Marpol, do Oilpoil e CLC/69. 

Embora a normativa brasileira seja considerada moderna, infere-se que leis que 

amparam penas severas são ineficazes se destituídas de mecanismos de fiscalização de 

seu cumprimento325. 

Em detrimento do panorama segurança marítima no Brasil, destaca-se a 

necessidade da revisão do sistema normativo nacional. Concomitantemente a isso, 

entende-se que é importante proceder à revisão da normativa relativa à segurança 

marítima, em essencial, a legislação relativa à poluição marinha por derramamento de 

petróleo e possível adoção de regras mais severas que as normas internacionais, com 

observância dos paradigmas dos sistemas da Uniao Europeia e dos Estados Unidos, 

assim como a legislação atinente à adoção de registro nacional e implementar 

mecanismos de incentivo à frota mercante nacional326. 

A autora conclui suas considerações propugnando ser indispensável, no país 

do pré-sal, a implementação de políticas e de planejamentos relacionados ao transporte 

marítimo de petróleo e derivados assim como revisão do quadro regulamentar. Deve-se, 

contudo, consolidar a premissa de que o que falta no sistema brasileiro, considerado de 

vanguarda, não é produção de legislação, mas sim sua efetiva aplicação. Evidencia-se, 

portanto, que o equilíbrio entre a estratégia para o desenvolvimento da indústria naval 

vis a vis a sustentabilidade, parece constituir o paradigma da síntese ideal da 

competitividade327. 

 

3.1.8 Direito da Navegação 

 

Por fim, tem-se o Direito da Navegação que, para  alguns é considerado 

mais amplo do que o Direito Marítimo, tendo em vista que, além de disciplinar a 
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navegação marítima, também o faz em relação à navegação aérea. Doutrina há, no 

entanto, no sentido de que o Direito Marítimo é mais amplo por tratar de normas 

contratuais e uma gama genérica de matérias relacionadas com o transporte marítimo, 

incorporando assim o Direito da Navegação328. 

Paiva, apoiando-se nas lições de Paul Reuter, professor de Direito 

Internacional Público, conceitua que: “o mar se define como o conjunto de espaços de 

água salgada em comunicação livre e natural”329. 

A partir da colacionada conceituação, mergulha o autor em breves 

considerações históricas para explicar que, desde os fenícios e gregos, os vikings e, 

posteriormente, os portugueses, genoveses, espanhóis, como também os piratas e 

corsários, o mar sempre serviu como meio de expansão territorial e populacional, de 

guerra e de paz, de comércio e de peregrinação, fundamental, portanto, para a evolução 

da sociedade humana330. 

No mesmo sentido, consigna que, durante o Século XX, foi o transporte 

aéreo um dos grandes responsáveis pelo insuperável progresso da raça humana, ainda 

que o avião também tenha sido usado como meio de destruição, como havia ocorrido 

antes com o navio331. 

Inobstante o grande avanço do comércio mundial por meio das companhias 

de navegação entre os Séculos XV e XVI, foi Jean-Marie Pardessus (1772-1853) quem 

propôs a discussão sobre a autonomia do Direito Marítimo. Também aqui, os dois 

ramos do chamado Direito da Navegação seguem em paralelo, pois se discute até hoje a 

autonomia - ou não - do Direito Aeronáutico, sendo que o Direito da Navegação 

apareceu na Scuola Napolitana del Diritto della Navigazzione332. 

Bastante óbvio que os dois meios de transporte (navio e avião) naveguem 

por “espaços em comunicação livre e natural”, e, como consequência, seus princípios de 

direito também sigam em paralelo. Nesse sentido, algumas jurisdições, notadamente a 

da própria Itália, conservam um só sistema legal para ambos os meios de transporte, o 

aquaviário e o aéreo333. 
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Aqui no Brasil, no entanto, normas sobre Direito Marítimo abrangem a à 

Marinha Mercante, à Polícia dos Portos, à organização e funcionamento dos Tribunais 

Marítimos, à liberdade dos mares, às que regem a armação e expedição de navios e às 

relações decorrentes dos fatos inerentes à navegação. 

Resta inegável ter a lei marítima servido de modelo à navegação aérea, o 

que acabou por levar autores mais conservadores a defender a unificação dos dois 

direitos em um só, o “Direito da Navegação”, mas doutrina há que defenda a autonomia 

de ambos os institutos. Tôrres, por exemplo, faz referência às intersecções disciplinares 

do Direito Marítimo, ao sustentar que: 

 
O Direito Marítimo, em função da sua complexidade e regulação feita 
por organismos internacionais, é uma disciplina jurídica que se 
relaciona como vários outras disciplinas, como Direito do Mar, que 
envolve casos envolvendo os Estados, julgados pelo Tribunal 
Internacional de Direito do Mar e a proteção das riquezas no domínio 
marítimo, Direito da Navegação Marítima, Direito Portuário, Direito 
da Concorrência, Direito Internacional Público, Direito Internacional 
Privado, na qual a ordem pública a fim de preservar a equidade nas 
relações contratuais de transporte internacional possui um relevante 
papel, Direito Ambiental, Direito Aduaneiro, Direito Civil, Direito 
Comercial, bem outros ramos do conhecimento, como Engenharia 
Naval, Meteorologia, Física, Oceanografia, dentre outras.334 
 

Em suma, no ordenamento jurídico pátrio, há lei específica para o Direito 

Aeronáutico (que é o Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei n. 7.565, de 19/12/1986). 

Assim, o Direito Aeronáutico é o complexo de normas jurídicas relativas “à navegação 

feita pelo ar” (Convenção de Montreal, relativa ao Transporte Aéreo Internacional).  No 

Brasil, tal direito é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o 

país seja parte, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pela legislação complementar. 

O Direito Marítimo, por sua vez, é o complexo de normas jurídicas relativas “à 

navegação feita sobre o mar”; no Brasil, por extensão, aplica-se também às navegações 

fluvial e lacustre. 

 

3.1.9 Direito Ambiental 

 

Outro importante microssistema jurídico que já está sendo impactado pelas 

recém-descobertas jazidas do pré-sal é o Direito Ambiental, pois, como cediço, “a 

                                                 
334 TÔRRES, Heleno Taveira. Regime Jurídico das Empresas de Transporte Aéreo e Marítimo e suas 
Implicações Fiscais. In: TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Comércio Internacional e Tributação. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 397. 
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agressão ao meio ambiente sempre foi uma constante na vida humana. Em maior ou 

menor grau, desde o surgimento do homem na terra, o meio ambiente vem sendo 

degradado”335. 

O Brasil, em função de sua vasta extensão territorial e, principalmente, pela 

enorme diversidade de ecossistemas que possui, é apontado como um dos principais 

atores mundiais com grande responsabilidade em tudo aquilo que diz respeito à defesa e 

proteção do meio ambiente, com ênfase nas questões pertinentes às florestas tropicais e 

à biodiversidade336. 

Em que pese a enorme diversidade de ecossistemas que compõem sua vasta 

extensão territorial, não se pode, no entanto, deixar de lado as necessidades urgentes que 

o país possui, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, voltado à 

implementação de políticas para elevação do nível de vida de sua população o que, e em 

razão disso, tem  acendido os holofotes e aumentado a pressão para a proteção das 

florestas tropicais e da biodiversidade, em virtude de interesses da comunidade 

internacional337. 

De qualquer forma, uma coisa é certa: é necessária a mobilização para o 

desenvolvimento de técnicas adequadas e instrumentos capazes de conciliar, dentro da 

realidade brasileira, os interesses da proteção ambiental e do desenvolvimento 

socioeconômico, concretizando e alcançando o desenvolvimento sustentável338. 

Com razão, questão relacionada ao pré-sal, que assume extrema relevância 

no contexto econômico acima destacado e que, aqui, merece curto enfrentamento, diz 

respeito ao desenvolvimento sustentável. 

Diante de tais perspectivas, em termos globais, consagra-se a premissa de 

que desenvolvimento sustentável enseja transportes seguros e sustentáveis, já que não 

pode a economia ser vista como um sistema dissociado do mundo da natureza, pois não 

existe atividade humana sem água, fotossíntese ou ação microbiana no solo339. 

Observa-se, desde logo, ante a singularidade do tema, que a relação entre 

transporte marítimo e desenvolvimento sustentável é múltipla e complexa. Isso tem 

levado alguns doutrinadores a propor um conceito de Direito Ambiental mais 

                                                 
335 LIBERATO, Ana Paula. Resumo de Direito Ambiental para Concursos: Proteção Internacional do 
Meio Ambiente. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 15. 
336 MARTINS, Eliane M. Octaviano. Direito Marítimo, Pré-Sal e Sustentabilidade. Disponível em: 
<http://www.diritto.it/docs/30955-direito-mar-timo-pr-sal-e-sustentabilidade#>. Acesso em 9 nov 2011. 
337 Idem. 
338 Idem. 
339 Idem. 
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abrangente, como, por exemplo, “o conjunto de normas jurídicas, técnicas, regras e 

princípios tendentes a assegurar o equilíbrio ecológico, o desenvolvimento sustentável, 

e a sadia qualidade de vida de toda a coletividade, e de todo o ecossistema”340. 

Trata-se, assim, de conceito em que se verifica grande preocupação 

relativamente ao impacto que a exploração do pré-sal poderá causar no meio ambiente. 

Tal preocupação intensificou-se, ainda mais, com a tragédia ocorrida no dia 20 de abril 

de 2010, quando uma forte explosão no Golfo do México, na plataforma Deepwater 

Horizon, da British Petroleum, configurou-se como um dos maiores derramamentos de 

óleo no mar da história, e o pior acidente ambiental causado por óleo nos Estados 

Unidos341. 

Esses problemas têm levado especialistas a destacar diversas deficiências 

significativas de controle e prevenção de acidentes que possam vir a ocorrer no mundo.  

O acidente na plataforma Deepwater Horizon serve de indicativo para possível revisão 

de normas e medidas consubstanciadas no princípio da precaução342, principalmente no 

caso brasileiro face à intensificação do transporte marítimo de petróleo e derivados 

extraídos da zona pré-sal. 

O princípio da precaução foi utilizado pela primeira vez no Direito 

Ambiental alemão (Vorsorgeprinzip), na década de 70 e, consoante seus preceitos, a 

precaução baseia-se na experiência em matérias técnicas e científicas. O Estado deve 

dotar-se de meios de prevenção de surgimento de danos, antes mesmo de existir certeza 

da existência de risco,  implementando sistema de pesquisa que detecte riscos para o 

ambiente. O princípio impõe às autoridades a obrigação de agir diante da ameaça de 

dano irreversível ao meio ambiente, mesmo que conhecimentos científicos até então 

acumulados não confirmem o risco343. 

Assim, muitas vozes têm-se levantado para externar a preocupação com o 

meio ambiente, principalmente diante do risco de um desastre. Nesse sentido, destaca 

Peixoto: 

 
Não restam dúvidas que o risco de acidentes, com maior potencial 
poluidor fica por conta do petróleo, é fato concreto e histórico. A 
União precisará trabalhar com o gerenciamento de riscos, 
desenvolvendo melhores campanhas de mitigação e, principalmente, 
avaliação de externalidades negativas, visando não socializar o dano. 

                                                 
340 LIBERATO, Ana Paula. op. cit. p. 15. 
341 MARTINS, Eliane M. Octaviano. op. cit. 
342 Idem. 
343 Idem. 
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A preocupação se configura bastante diferenciada e está na 
possibilidade de ocorrência de acidentes a cerca de 7.000 metros de 
profundidade. Não se conhece a real potencialidade de um dano nestas 
condições.344 
 

Na mesma linha, o autor sustenta que: 

 
(...) havendo um vazamento de óleo, em uma embarcação petroleira, 
causa grandes danos ao meio ambiente em uma baía. Como mitigar 
efeitos de um acidente, com potencial semelhante, em condição tão 
crítica? Baixa ou nenhuma visibilidade, alta pressão, flora e fauna 
marinhas praticamente desconhecidas nesta profundidade, 
impossibilidade de intervenção imediata dentre tantas outras pouco 
avaliadas. (...) Com tantos recursos sendo disputados, deve-se 
priorizar a criação de um Fundo para geração de novas tecnologias de 
segurança e mitigação para pré-sal. O Fundo poderia ser constituído 
de fontes diversas, como: recursos das sanções advindas do princípio 
poluidor-pagador; parcela dos tributos considerando a extrafiscalidade 
para nortear os objetivos pretendidos pela administração pública em 
conjunto com a sociedade, taxas, dentre outros.345 
 

Em suma, vê-se, claramente, que o pré-sal causará impacto em diversos 

setores da vida nacional. No entanto, não poderá estar desvinculado da tutela do meio 

ambiente. 

 

3.1.10 Direito Aduaneiro 

 

De forma correlata, tem-se o Direito Aduaneiro, cujo principal enfoque 

regulamentador é disciplinar a relação entre Estado e indivíduo decorrente do tráfego de 

bens e pessoas, com ou sem conotação comercial. 

A doutrina esclarece que o intercâmbio de bens e pessoas em uma sociedade 

globalizada culmina por gerar riqueza e desenvolvimento, o que pode comprometer a 

competitividade e a estabilidade das economias dos países ou blocos, caso não seja 

acompanhado com mecanismos adequados de controle. Como o comércio exterior vem 

ocupando lugar de destaque no cenário internacional, cresce a importância do controle 

aduaneiro, que deve ser efetuado com observância da legislação reguladora a matéria346. 

                                                 
344 PEIXOTO, Cássio dos Santos. O Pré-sal, Direito do Petróleo, Direito da Energia, Tutela do Meio 
Ambiente através da Tributação Adequada e Equilibrada (Parte 1). Disponível em: 
<http://noticias.ambientebrasil.com.br/artigos/2009/09/10/48140-o-pre-sal-direito-do-petroleo-direito-da-
energia-tutela-do-meio-ambiente-atraves-da-tributacao-adequada-e-equilibrada-parte-1.html>. Acesso em 
10 nov 2011. 
345 PEIXOTO, Cássio dos Santos. op. cit. 
346 TREVISAN, Rosaldo (org). Temas Atuais de Direito Aduaneiro. São Paulo: Lex, 2008. 
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O que anuncia a existência de uma ciência aduaneira em nosso ordenamento 

jurídico é a abundância de legislações, tais como, decretos-leis, leis ordinárias, normas 

constitucionais, instruções normativas, portarias, resoluções etc., regulamentando as 

situações fáticas surgidas nas operações de comércio com o estrangeiro347. 

Apesar dessa pluralidade normativa, evidencia-se um núcleo rígido na 

legislação aduaneira, que concentra os fundamentos necessários e os limites 

estabelecidos para o controle exercido pela autoridade aduaneira nas atividades de 

comércio exterior. O conhecimento de tal núcleo, firmado em normas de ordem legal, é 

pressuposto para a visualização sistematizada da legislação aduaneira348. 

A leitura das várias matérias que compõem essa legislação aduaneira 

evidencia o caráter multidisciplinar desse microssistema que envolve os mais diversos 

ramos do Direito, bem como de outras ciências, levando à conclusão de que o seu objeto 

visa ao resguardo dos múltiplos interesses públicos do Estado com a saúde, a segurança, 

o meio ambiente, a economia, a política e afins. 

Observa-se, em que pese o Brasil ser um dos poucos países (e o único 

Estado membro do MERCOSUL) que ainda não possui um Código Aduaneiro, ainda 

assim, vários são os fatores que apontam para a existência de um Direito Aduaneiro no 

país como ciência autônoma. Nos dias atuais, em que a evolução do comércio e a 

formação de novos blocos econômicos, bem como o volume de negociações 

internacionais, crescem assustadoramente, é relevante o surgimento de regramentos 

destinados às situações fáticas que nascem no cotidiano do intercâmbio comercial. 

Tais fatores têm feito com que a doutrina sustente que o Direito Aduaneiro é 

um conjunto de normas (uma vez que seus regramentos, como já apontado, advêm de 

Leis, Decretos-Leis, Portarias, etc.) e princípios (porque em sua seara é nítida a 

presença de princípios gerais do direito) que regulamentam juridicamente a política 

aduaneira, com a intervenção pública no intercâmbio internacional de mercadorias, 

formando um sistema que possibilita o controle e a criação de barreiras com finalidades 

públicas349. 

Apenas a título de exemplificação da importância desse ramo do Direito, 

relacionado com as descobertas das reservas de petróleo na camada pré-sal, há que se 

                                                 
347 TREVISAN, Rosaldo (org). op. cit. 
348 Idem. 
349 CARLUCI, José Lence. Uma Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Aduaneiras, 1997. In: 
FREITAS, Maxsoel Bastos de. O Direito Aduaneiro como Ramo Autônomo do Direito. Disponível 
em: <http://br.monografias.com/trabalhos-pdf903/o-direito-aduaneiro/o-direito-aduaneiro.pdf> Acesso 
em 9 nov 2011. 
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mencionar o Repetro, um Regime Aduaneiro Especial que permite a importação de 

equipamentos específicos, para serem utilizados diretamente nas atividades de pesquisa 

e lavra das jazidas de petróleo e gás natural350. 

Em termos mais objetivos, o Repetro é um benefício fiscal concedido às 

empresas contratadas, isentadas de impostos sobre bens e equipamentos importados que 

não tenham similar nacional. Quando as empresas prestadoras de serviços da indústria 

de petróleo e gás são contratadas, a petroleira transfere o direito para a contratada. Isso 

inclui desde sondas de perfuração em águas superprofundas até ferramentas como 

brocas de perfuração feitas de aços especiais, equipamentos usadas para sondagem e 

barcos para pesquisa sísmica351. 

O Repetro se aplica aos seguintes bens: i) embarcações destinadas às 

atividades de pesquisa e produção das jazidas de petróleo ou gás natural e as destinadas 

ao apoio e estocagem nas referidas atividades; ii) máquinas, aparelhos, instrumentos, 

ferramentas e equipamentos destinados às atividades de pesquisa e produção das jazidas 

de petróleo ou gás natural; iii) plataformas de perfuração e produção de petróleo ou gás 

natural, bem como as destinadas ao apoio nas referidas atividades; iv) veículos 

automóveis montados com máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas e 

equipamentos destinados às atividades de pesquisa e produção das jazidas de petróleo 

ou gás natural; e, v) estruturas especialmente concebidas para suportar plataformas. 

Esses bens são os comumente chamados pelos profissionais da área de bens 

principais352. 

O regime poderá ser aplicado, ainda, a máquinas, aparelhos, instrumentos, 

ferramentas, equipamentos e a outras partes ou peças, incluídos os sobressalentes, 

destinados a: i) garantir a operacionalidade dos bens admitidos no Repetro; ii) 

salvamento, prevenção de acidentes e combate a incêndios; e iii) proteção do meio-

ambiente. Esses bens são os comumente chamados pelos profissionais da área de bens 

acessórios ou secundários353. 

Trata-se, assim, como se observa, de importante ferramenta para a indústria 

do petróleo, uma vez que viabiliza os investimentos na atividade petrolífera em geral, 

                                                 
350  SANTOS, Carlos André dos. Regime Aduaneiro Especial do Repetro. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/19341/regime-aduaneiro-especial-do-repetro>. Acesso em 9 nov 2011. 
351 Idem. 
352 Idem. 
353 Idem. 
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como também estimula a indústria nacional, principalmente neste momento histórico, 

com a demanda decorrente do pré-sal354. 

 

3.1.11 Direito Portuário 

 

Na mesma esteira, apresenta-se, no ordenamento jurídico pátrio, o Direito 

Portuário, cujo objeto é o disciplinamento da exploração de portos, das operações, dos 

operadores, das instalações portuárias, da gestão da mão de obra de trabalho avulso, do 

trabalho portuário, e da administração dos portos que, historicamente, “sempre foram e 

continuam sendo poderosos fatores de inserção econômica dos países na vida 

internacional, além do seu papel estratégico no tópico segurança nacional e 

internacional”355. 

Conforme dados da Antaq356, o ano de 2010 caracterizou-se pelo retorno do 

crescimento da movimentação de cargas no setor portuário nacional. A maioria das 

instalações portuárias incrementou sua movimentação de carga em relação ao ano 

anterior. Tal desempenho pode ser explicado pela conjuntura favorável à retomada do 

crescimento econômico em vários setores, o que impulsionou o aumento da demanda e 

gerou reflexos na movimentação de cargas. Contudo, nem todas as instalações 

portuárias foram capazes de retomar aos números de movimentação de cargas pré-crise. 

A movimentação total de cargas nas instalações portuárias brasileiras, ao 

longo do ano de 2010, foi a maior da história do país: 833.882.796 t, aumento relativo 

de 13,7% e absoluto de 100.951.655 t em relação ao ano de 2009 e superior, cerca de 

8,5%, em relação ao recorde anterior, registrado em 2008. 

 

                                                 
354 SANTOS, Carlos André dos. op. cit. 
355 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de; PASOLD, Cesar Luiz. (org). Direito Portuário,  Regulação 
e Desenvolvimento. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 38. 
356 ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Análise da Movimentação de Cargas nos 
Portos Organizados e Terminais de Uso Privativo. Disponível em: 
<http://www.antaq.gov.br/portal/AnuarioEstatisticoAquaviario/pdf/AnalisedeMovimentacaodeCargas201
0.pdf.>. Acesso em 16 jan 2012. 
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Tabela 6 – Movimentação Geral de Cargas nos Portos e Terminais Brasileiros – 
2008/2010 

 

GRUPO / ANO 
2008 2009 2010 

t % t % VAR t % VAR 

1. NATUREZA DA CARGA          

GRANEL SÓLIDO 460.184.343 59,89 432.985.386 59,08 (5,91) 505.887.090 60,67 16,84 

GRANEL LÍQUIDO 195.637.35 25,46 197.934.640 27,01 1,17 208.457.609 25,00 5,32 

CARGA GERAL 112.501.852 14,64 102.011.115 13,92 (9,32) 119.538.097 14,34 17,18 

TOTAL  768.323.550 100 732.931.141 100 (4,61) 833.882.796 100 13,77 

2. TIPO DE NAVEGAÇÃO         

LONGO CURSO 568.404.889 73,98 531.277.169 72,49 (6,53) 616.397.721 73,92 16,02 

CABOTAGEM 172.392.766 22,44 177.287.367 24,19 2,84 188.011.103 22,55 6,05 

NAVEGAÇÃO INTERIOR 27.525.895 3,58 24.366.605 3,32 (11,48) 29.473.972 3,53 20,96 

TOTAL  768.323.550  100  732.931.141  100  (4,61) 833.882.796  100  13,77 

3. INSTALAÇÕES         

PORTOS ORGANIZADOS 274.028.568 35,67 259.826.524 35,45 (5,18) 288.797.328 34,63 11,15 

TERMINAIS DE USO 
PRIVATIVO 

494.294.982 64,33 473.104.617 64,55 (4,29) 545.085.468 65,37 15,21 

TOTAL  768.323.550 100 732.931.141 100 (4,61) 833.882.796 100 13,77 

4. SENTIDO         

EMBARQUE 525.106.710 68,34 508.776.004 69,42 (3,11) 562.013.116 67,40 10,46 

DESEMBARQUE 243.216.840 31,66 224.155.137 30,58 (7,84) 271.869.680 32,60 21,29 

TOTAL   768.323.550  100  732.931.141  100  (4,61)  833.882.796  100  13,77 

 
Fonte: ANTAQ, 2010. 

 

 

Ocorre que nem sempre foi assim. A visão que se tinha dessa importante 

ferramenta comercial era bastante míope, tendo em vista que, por algum tempo, os 

portos brasileiros foram relegados ao completo descaso, operando, muitas vezes, com 

equipamentos antigos e defasados e com mão de obra desqualificada, conta Garcia357. 

Talvez uma das possíveis dificuldades para a fomentação de tal descaso 

fosse a carência de codificação que permitisse a reforma no setor portuário para fins de 

atender aos anseios dos segmentos políticos e econômicos, em nome do 

desenvolvimento das atividades portuárias, que realmente necessitavam de legislação 

pertinente aos setores em crescimento. 

No entanto, com as grandes transformações sociais, econômicas e culturais 

advindas da nova demanda da logística globalizada, a implementação de um processo 

de modernização dos portos no Brasil tornou-se uma necessidade inadiável. 

                                                 
357 GARCIA, Denise Schmittt Siqueira. Autonomia e Importância do Direito Portuário. Disponível 
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id= 
6401>. Acesso em 7 nov 2011. 
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A promulgação da Lei n. 8.630/1993, que, aliás, é a legislação básica358 de 

regência dos portos, bem como um arcabouço jurídico composto de Legislação 

Conexa359 ao Direito Portuário, Legislação Correlata ao Direito Portuário e Legislação 

Análoga360 de Direito Portuário, veio nessa direção permitindo um novo modelo de 

privatização de serviços, o comando único das equipes de trabalho e a operação de 

                                                 
358 Integram a Legislação Básica do Direito Portuário além da Lei Nuclear Básica acima especificada, 
entre outros e para exemplificar, os seguintes atos legais: 
1- Lei n. 9.719/1998. Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui 
multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. 
2- Lei n. 4.860/1965. Dispõe sobre o regime de trabalho nos portos organizados, e dá outras providências. 
3- Decreto n. 4.391/2002. Dispõe sobre arrendamento de áreas e instalações portuárias de que trata a Lei 
n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, cria o Programa Nacional de Arrendamento de Áreas e Instalações 
Portuárias, estabelece a competência para a realização dos certames licitatórios e a celebração dos 
contratos de arrendamento respectivos no âmbito do porto organizado, e dá outras providências.  
4- Decreto n. 1.886/1996. Regulamenta disposições da Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e dá 
outras providências. 
5- NR 29- Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, aprovada pela Portaria 
n. 53/1997; Portaria n. 18/1998, acrescenta ao Anexo II da NR 28 que trata de fiscalização e penalidades, 
as infrações ao descumprimento do disposto na NR Portaria n. 17/2002, altera os itens da NR-29- SSTP e, 
com redação alterada pela Portaria n. 158/2006. 
359 Integram a Legislação Conexa ao Direito Portuário, entre outros e para exemplificar, os seguintes 
diplomas legislativos: 
1- Lei n. 11.314/2006. Altera a Lei n. 8.112/1990; a Lei n. 10.233/2001; a Lei n. 10.683/2003; a Lei n. 
11.171/2005; a Lei n. 11.233/2005; a Lei n. 9.636/1998; o Decreto-Lei n. 9.760/1946; a Lei n. 
11.182/2005, a Lei n. 11.046/ 2004; a Lei n. 5.917/1973, e a Lei n. 8.630/1993; revoga dispositivos da 
Medida Provisória n. 2.228-1/2001; da Lei n. 10.871/2004, e da Medida Provisória n. 280/2006; e 
autoriza prorrogação de contratos temporários em atividades que serão assumidas pela Agência Nacional 
de Aviação Civil - ANAC. 
2- Lei n. 10.233/2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, e dá outras providências. 
3- Lei n. 9.966/2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 
outras providências. 
4- Lei n. 9.277/1996. Autoriza a União a delegar aos Municípios, Estados da Federação e ao Distrito 
Federal a administração e exploração de rodovias e portos federais. 
360 Integram a Legislação Correlata ao Direito Portuário, por exemplo, e entre outros, os seguintes atos 
legislativos: 
1- Lei n. 9.605/1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
2- Lei n. 9.491/1997. Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a 
Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 
3- Lei n. 9.074/1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências. 
4- Lei n. 8.987/1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 
5- Lei n. 8.884/1994. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, 
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. 
6- Lei n. 8.883/1994. Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e dá outras providências. 
7- Lei n. 8.666/1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
8- Lei n. 8.078/1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
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cargas de terceiros em terminais privados, e acabou sendo cunhada de “Lei de 

Modernização dos Portos”. 

Observa-se, assim, que situações envolvendo operações relacionadas ao 

porto e às atividades portuárias evidenciam a autonomia do Direito Portuário, 

corroborando, quando são visualizadas, as relações com os diversos ramos do Direito, 

entre os quais se podem destacar: i) Direito Constitucional; ii) Direito Administrativo; 

iii) Direito Comercial; iv) Direito Marítimo; v) Direito Econômico; vi) Direito 

Regulatório; vii) Direito Civil; viii) Direito Trabalhista; ix) Direito do Consumidor; x) 

Direito Internacional; xi) Direito Ambiental; xii) Direito Aduaneiro; xiii) Direito 

Sanitário; xiv) Direito Comunitário; xv) Direito Tributário e xvi) Direito Previdenciário. 

Conceitua-se Direito Portuário como ramo autônomo do Direito cujo objeto 

é o disciplinamento de um conjunto de temas, deflagrados a cada situação de fato que 

envolva as atividades relacionadas ao porto, as quais, equacionadas à respectiva 

legislação existente, vigente e enquadradas na classificação elaborada por Pasold, 

corroboram as relações desse ramo do Direito com outros ramos, caracterizando-o como 

ferramenta jurídica de grande impacto ante a nova realidade do pré-sal361. 

Conclui-se, por fim, que a interdisciplinaridade, assim entendida como um 

processo de diálogo entre as diversas disciplinas do conhecimento humano, torna-se 

requisito essencial para o desenvolvimento científico e social da humanidade, bem 

como para a formação de uma consciência jurídica crítica e universal em prol da 

efetivação dos Direitos Humanos. 

Diante de todo o exposto, considera-se que o Direito precisa dar uma 

resposta adequada diante do fato de o Estado estar premido por encontrar meios 

adequados para solucionar os novos conflitos, que se estabelecem pela intensa 

transformação social oriunda das descobertas de reservas petrolíferas na costa brasileira. 

Assim, exigir-se-á dos operadores do Direito um conhecimento amplo para o 

enfrentamento das diversas situações jurídicas originadas das transformações sociais. 

Assim sendo, com o advento das novas descobertas petrolíferas, serão 

desenvolvidos novos microssistemas jurídicos, que exigirão maior interdisciplinaridade, 

não só entre os ramos do Direito, mas, sobretudo, entre outras áreas do saber que, 

                                                 
361 RAMONIGA, Miriam. Direito Portuário, no Brasil : Conceito e Caracterização. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6940>. 
Acesso em 3 ago 2011. 
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consequentemente, derrogarão a larga abrangência temática, hoje codificada, dando 

ênfase a saberes jurídicos pormenorizados, mas de maneira holística. 

Nesse sentido, disciplinas jurídicas ainda pouco difundidas em cursos de 

Direito no Brasil, como Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito do Mar, Direito 

Marítimo, Direito Portuário, Direito Aduaneiro e o Direito Ambiental, deverão ser 

analisadas em conjunto com ramos tradicionais do Direito, tais como o Constitucional, 

o Administrativo, o Tributário, Direito Econômico, o Direito Internacional Público e 

Privado, entre outros. 

Essa tarefa deverá realizar-se de forma a contemplar uma leitura sistêmica e 

autocriativa entre o ordenamento jurídico e as práticas e problemas sociais, propiciando 

aos diversos operadores do Direito, tais como o Poder Judiciário, o Ministério Público, 

a Advocacia Pública e a Advocacia Privada, bem como elementos gravitacionais 

integrantes do complexo jurídico nacional, a adequada ferramenta de enfrentamento das 

consequências jurídicas oriundas do fenômeno de produção denominado pré-sal. 

Enfim, o pré-sal certamente trará à tona situações conflituosas, que exigirão 

dos operadores do Direito uma visão de mundo plural, integradora e sistêmica, pois o 

conhecimento não pode mais ser sufocado pelos ritos e entraves burocráticos. Hoje, o 

caráter sistêmico e autocriativo das teorias e das metodologias, das ações e decisões 

esbarram contra a estrutura e o funcionamento das universidades não adaptadas às 

regras do novo estatuto do conhecimento. Afinal, a interdisciplinaridade é uma 

estratégia de busca de algo novo. 

Assim, após a apresentação das disciplinas relevantes ao ambiente 

institucional do comércio internacional e do pré-sal, passemos a análise dos conteúdos 

pedagógicos ministrados nas Escolas de Magistratura Federal da 2ª Região e Estaduais 

do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e das provas de ingresso às perspectiva carreiras, 

na medida em que tal tarefa contribui para a reforma do ensino do Direito, propondo-lhe 

uma visão voltada para a realidade social e para as novas necessidades do mercado de 

trabalho, que clama por modificações em sua estrutura axiológica. 



4 ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DAS ESCOLAS DE MAGISTRATURA 

FEDERAL DA 2ª REGIÃO E ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO E DO 

ESPÍRITO SANTO E DAS PROVAS DE INGRESSO ÀS RESPECTIVAS 

CARREIRAS 

Após a apresentação nos Capítulos 1 e 2 dos principais aspectos do 

comércio internacional e do pré-sal, bem como das disciplinas jurídicas relevantes para 

a solução dos conflitos nesse setor, serão analisados os conteúdos ministrados na Escola 

da Magistratura Federal da 2ª. Região e nas Escolas da Magistratura dos Estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo e das provas de ingresso às respectivas carreiras de 

magistrados. 

Assim sendo, na primeira parte do capítulo serão analisados os conteúdos 

pedagógicos ministrados nas Escolas de Magistrados e, na segunda parte, aqueles 

referentes às provas de ingresso às respectivas carreiras. 

Antes de efetuar tal análise, vale o registro de que o Direito caminhou no 

sentido de criar especializações, que nada mais é do que a concentração prática em um 

determinado assunto, não sendo essencial educação formal na área de conhecimento 

escolhida362. A ideia de dedicação, o aperfeiçoamento e o domínio sobre determinada 

área do Direito, durante muito tempo, foi indiscutivelmente considerado um dos pontos 

positivos da especialização jurídica. 

Diversos fatores contribuíram para a implementação da especialização na 

área científica do Direito, dentre os quais sobreleva destacar a dificuldade que os 

candidatos enfrentavam ou ainda enfrentam em sede de vestibular quando são obrigados 

a dominar matérias consideradas desgastantes do ensino médio, como física, matemática 

ou química; estas, encaradas como verdadeiras “vilãs” dos vestibulandos para o curso 

de Direito. 

Se por um lado é correto afirmar que a especialização é ou foi considerado 

um dos pontos positivos da área jurídica, de outro resta claro que é um dos fenômenos 

que tem contribuído para a crise do ensino do Direito no Brasil, na medida em que se 

verifica que cada especialização possui uma lente particular através da qual contempla o 

                                                 
362  CELENTE, Renata. Da necessidade de especialização. Disponível em: 
<http://www.abrates.com.br/abreartigo.asp?onde=Da%20necessidade%20de%20especializa%E7%E3o.ab
r>. Acesso em 7 mar 2011. 
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estudo de sua disciplina, bem como um jargão próprio para discuti-la, dificultando o 

acesso de outrem(s). 

Isso, consequentemente, impede os não especialistas de entabular uma 

discussão mais pormenorizada sobre determinada área de atuação do saber humano, 

haja vista que na maioria dos casos, apenas o entendimento rudimentar lhes é acessível. 

Uma vez que não possuem um código universal, não conhecem o jargão nem conhecem 

a linguagem peculiar acabam excluídos por grupos especializados. 

No que diz respeito ao atual cenário que aponta para um mundo globalizado 

e interdependente e para a crescente internacionalização do Direito e dos instrumentos 

de solução dos conflitos, novos instrumentos de controle social, cada vez mais 

complexos, têm surgido. Isso demonstra que a especialização tem corroborado para o 

engessamento do profissional do Direito e a ineficiência das atuações e atribuições, bem 

como nos resultados da Justiça. 

Todos esses fatores, como lembra Horácio, fazem com que a cada dia se 

exija dos profissionais do Direito uma visão mais ampla, e não apenas legalista, para 

que eles possam participar ativamente do processo social global, deixando de ser meros 

técnicos ligados exclusivamente às atividades forenses363. 

Modificaram-se as exigências com relação à prática profissional do jurista, 

mas o ensino do Direito não acompanhou essa evolução, vez que continua inerte, 

estacionado na era da dogmática, não tendo, em muitas situações, superado o século 

XIX. Assim, reproduz a ideia de que a simples positivação dos ideais do liberalismo é 

suficiente para gerar a democracia e o positivismo é o modelo epistemológico adequado 

para a produção do conhecimento jurídico, o que se configura num equívoco364. 

O estudo do Direito, no entanto, é abrangente e precisa incorporar verdades 

de todas as fontes em suas considerações, toda sorte de informações técnicas dos setores 

mais plurais do saber humano, com base na ideia da interação. Esses fatores servem 

como base para a agregação de conhecimentos das diversas áreas de atuação e tornam o 

Direito uma ciência mais democrática e eficiente, quando aplicada na solução dos 

conflitos emergentes365. 

Nesse sentido, é acertado afirmar haver um significativo déficit histórico-

estrutural na educação jurídica brasileira, reflexo de um Direito contextualmente 

                                                 
363 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 34. 
364 Idem. 
365 Idem. 
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construído para funcionar como aparelho político-ideológico estatal, distante da 

complexidade dos problemas que envolvem a economia e, especialmente, o comércio 

internacional, que demanda logística de transportes e portos. 

O denominado Direito natural, conhecido como aquela ideia abstrata do 

Direito, do ordenamento ideal, correspondente a uma justiça superior e anterior – a 

chamada norma jurídica hipotética e fundamental (Teoria Geral do Estado - Hans 

Kelsen) e da qual o Direito positivo (escrito, a norma, a lei) tem sua origem e seu 

fundamento, entrou em colapso, acirrando ainda mais sua falência com a nova 

ideologia, de base plural, multidimensional e comprometida com os valores sociais, 

implementada pela Constituição Federal de 1988. 

Kelsen, principal expoente da Teoria Pura do Direito, buscou elaborar a 

Ciência do Direito e purificar o conhecimento jurídico de tudo que lhe fosse estranho. 

Retirou-lhe o valor para atribuir-lhe exclusivamente um rigoroso pensamento jurídico-

científico. Como consequência desse positivismo exacerbado, inúmeras atrocidades 

foram cometidas durante as guerras mundiais, o que fez George Marmelstein afirmar 

que a “mesma tinta utilizada para escrever uma declaração de Direitos pode ser utilizada 

para escrever a lei do nazismo”366. 

A insuficiência desse positivismo jurídico, nas lições de Dinh, Daillier e 

Pellet367, na promoção da justiça social, constatada após as atrocidades da Segunda 

Guerra Mundial, culminou por desencadear significativas reflexões acerca da suposta 

autonomia do Direito. Nesse contexto, as contemporâneas correntes de filosofia do 

Direito, como mais a frente se demonstrará, passam a sugerir um estudo interdisciplinar, 

relacionando o Direito a outros planos do conhecimento científico como, por exemplo, a 

Filosofia, Sociologia, a Teologia, a Política, a Economia etc. a fim de importar novos 

paradigmas de áreas aparentemente isoladas do saber. 

No mesmo passo, balizadas doutrinas, acertadamente, começaram a levantar 

defesa no sentido de que tais valores só serão possíveis de serem alcançados ao longo de 

experiências trocadas com outros povos, principalmente valendo-se de uma dialética 

multicultural e estabelecendo-se um diálogo entre as vertentes jurídicas, política e 

sociológica.  

                                                 
366 MAMELSTEINS, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 12-13. 
367 DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Vítor 
Marques Coelho (trad). 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 79. 
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Daury César Fabriz expõe que “existe uma cultura jurídica complexa, 

fomentada por uma realidade social inesgotável e contínua”368. Essa realidade social, 

segundo ele, é marcada por processos interligados que envolvem os indivíduos, a 

sociedade, as instituições e os poderes, impondo aos fenômenos jurídicos um caráter 

plural e multidimensional. 

Sobre o tema, Rodrigues assim leciona: 

 
A influência do paradigma epistemológico, de cunho positivista, faz-
se sentir fortemente na estrutura acadêmica. A concepção de ensino 
vigente, que é a da educação tradicional, tem fortes vínculos com o 
positivismo e a sua concepção de ciência e verdade. É fiel também a 
nuances conservadoras presentes no paradigma ideológico. No que se 
refere à metodologia de ensino e ao currículo, ambos estão fortemente 
marcados pelo positivismo: o primeiro, através da técnica do código 
comentado, e o segundo, pela sua ênfase normativa.369 
 

O Direito, neste novo século que se inicia, não mais pode ser enxergado 

como uma ciência de conteúdo absolutamente estanque de outras ciências, tais como 

política, teológica, sociológica, filosófica etc.. Em geral, um curso de Direito, ao 

implementar e desenvolver  sua estrutura curricular, deve preocupar-se em estabelecer 

um elo entre determinados temas centrais relativos à área de conhecimento e as 

respectivas disciplinas de cada semestre. Tais temas promovem a convergência entre as 

disciplinas, ou seja, tanto no plano horizontal quanto vertical as disciplinas devem 

comunicar-se. 

Neste início de século XXI, é notável que o Direito (inclui-se aqui o sistema 

educacional como um todo) passa a despertar forte conscientização na comunidade 

científica de que é algo do qual se deve aproximar de modo circular e não mais linear. 

A evolução histórica das escolas filosóficas do Direito é um caminho 

importante para bem se compreender essa conscientização da comunidade científica. 

Nessa perspectiva, destaca-se, preliminarmente, a Escola Jusnaturalistas, para quem o 

Direito é um conjunto de ideias ou princípios superiores, eternos, uniformes, 

permanentes, imutáveis, outorgados ao homem pela divindade, quando da criação, a fim 

de traçar-lhe o caminho a seguir e ditar-lhe a conduta a ser mantida. Seria como um 

sopro ético com que a Divindade bafejou a sua criação370. 

                                                 
368 FABRIZ, Daury César. A Estética do Direito . Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 31. 
369 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. op. cit. p. 33. 
370 CAVALIERI FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. p. 10. 
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Dentre as principais características do Direito natural, anota Filho, teríamos 

a estabilidade e a imutabilidade, já que se trata de princípios imanentes ao próprio 

cosmos, cuja origem estaria na Divindade. Em suma, ao trazer à existência a criatura, o 

criador teria inculcado em sua consciência um conjunto de princípios superiores, eternos 

e imutáveis, que constituiriam o direito natural, ponto de referência para se saber o que 

é justo ou injusto, bom ou mau, e base de todas as leis371. 

Na sequência tem-se a Escola Teológica que em muito se assemelha à 

Jusnaturalista, pois também concebe o Direito como um conjunto de princípios eternos, 

permanentes e imutáveis. No seu entender, entretanto, a origem do Direito não estaria 

ligada apenas indiretamente à Divindade, mas sim diretamente, já que as primeiras leis 

não teriam sido simplesmente inspiradas por Deus, mas escritas e outorgadas por Ele372. 

Em suma, a própria Divindade teria se empenhado em elaborar as primeiras 

leis, entregando-as ao homem para serem observadas, como por exemplo, o decálogo 

que, segundo a narração bíblica, foi escrito pelo próprio dedo de Jeová, em duas tábuas 

de pedra, sobre o Monte Sinai, e entregue a Moisés373. 

Para a Escola Racionalista ou Contratual, duas são as categorias de Direito, 

a saber: a do Direito natural e a do Direito positivo. Quanto ao Direito natural, Filho 

anota que este continuaria sendo um conjunto de princípios permanentes, estáveis e 

imutáveis, não se distinguindo, neste ponto, do jusnaturalismo374. 

A origem desse Direito, entretanto, não mais seria a divindade, mas sim a 

natureza racional do homem - imutável diante de qualquer vontade divina ou humana. O 

caráter permanente e imutável do Direito decorreria do fato de ser a natureza racional do 

homem igual por toda a parte, em todos os tempos, e da qual decorreriam princípios 

que, em conseqüência, nenhum poder, divino ou terreno, alcançaria mudar375. 

O Direito positivo, por sua vez, decorreria do pacto social a que o homem 

fora levado a celebrar para viver em coletividade. No início o homem teria sido isolado, 

como foi ilustrado por Daniel De Föe na conhecida história de Robinson Crusoé. Para 

sair do isolamento, os homens tiveram a ideia de viver juntos, fundando a sociedade 

                                                 
371 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
10. 
372 Idem. p. 12. 
373 Idem. 
374 Idem. 
375 Idem. 
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através de um pacto, o contrato social. As relações dos homens em sociedade seriam 

disciplinadas pelas regras do Direito positivo376. 

Entre o Direito natural, aquele conjunto de princípios imutáveis decorrente 

da razão, e o Direito positivo, haveria, entretanto uma íntima e estreita relação, tal como 

há entre o espírito e o corpo, a sombra e a realidade, visto que o primeiro é anterior, 

superior, e serve de fundamento para o segundo. Equivale isso a dizer que o Direito 

positivo deve respeitar os princípios fundamentais do Direito natural por lhe serem 

superiores, não podendo deles se afastar sem se tomar injusto e iníquo. Em ocorrendo 

tal afastamento, impõe-se a imediata reformulação do Direito positivo a fim de ajustá-lo 

aos imutáveis princípios do direito natural. Esta escola, como se vê, ao admitir que o 

Direito natural tem origem na natureza racional do homem, deslocou pela primeira vez a 

sua fonte - de Deus para a própria razão do homem377. 

A Escola Histórica inicia as suas atividades em pleno apogeu do neo-

humanismo, quando o Direito era considerado pura criação da razão humana378. 

Essa escola rebelou-se contra a existência de um Direito natural, permanente 

e imutável. Em vez de indagar o que deveria ser o Direito, passou a pesquisar como este 

se formava nas sociedades379. 

Para ela, o Direito era um produto histórico, decorrente, não da divindade ou 

da razão, mas sim da consciência coletiva dos povos (Volks geist), formado gradativa e 

paulatinamente pelas tradições e costumes380. 

A formação do Direito seria tão natural e espontânea como a origem da 

linguagem. Embora se tenha pensado que a linguagem fora criada por Deus, ou era 

resultado de um acordo entre os homens, a filosofia demonstrava que sua gênese, o 

processo de sua formação foi gradativo e paulatino, decorrente das necessidades e usos 

do povo, sujeito a transformações progressivas381. 

Inúmeros vocábulos surgem em uma língua à medida que vão se tornando 

mais complexas as relações sociais, ao passo que em outras o número de palavras é 

ainda reduzido por causa da estagnação da vida social382. 
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Também o Direito se constituíra naturalmente, como a linguagem, por força 

das necessidades e usos do povo383. 

Em suma, a grande preocupação da Escola Histórica foi afastar a concepção 

do Direito natural, pelo que se esforçou em demonstrar que o Direito era um produto 

histórico, sujeito a permanente e natural evolução, nem estabelecido arbitrariamente 

pela vontade dos homens, nem revelado por Deus, nem pela razão, mas sim pela 

consciência nacional do povo384. 

Para a Escola Marxista, o Direito pressupõe o Estado. Surge somente 

quando há uma sociedade - política, jurídica e economicamente organizada, com uma 

fonte emanadora do preceito jurídico e um órgão capaz de impor o cumprimento de suas 

prescrições385. 

Isso significa que o Direito apenas sanciona uma relação já existente, 

aplicando uma regra a uma situação preexistente, regra essa única, que incide sobre 

diferentes pessoas, ainda que sejam em tudo desiguais. Fixa o Direito, acima de tudo, as 

relações econômicas que predominam em uma sociedade em certo momento histórico, 

razão pela qual Marx o considerava a expressão do interesse da classe dominante, 

instrumento ideológico de dominação da burguesia sobre o proletariado386. 

Em resumo, para a Escola Marxista, o Direito tem origem, não em Deus, 

nem na razão ou na consciência coletiva, mas no Estado, não existindo Direito sem 

Estado nem Estado sem Direito, sendo errônea a idéia de que, desde que apareça a 

sociedade, aí fatalmente encontraremos o Direito (ubi societas, ibi jus). Não tem valor 

igualmente o pressuposto de que haja um substrato eterno, que constitua o cerne 

essencial e perene do Direito387. 

Por oportuno, tem-se a Escola Sociológica que, aliás, desde sua criação, 

acertadamente sustenta que o Direito tem sua origem nos fatos sociais, ou seja, nos 

acontecimentos da vida em sociedade, práticas e condutas que refletem seus costumes, 

valores, tradições, sentimentos e cultura, cuja elaboração, na vida social, é lenta e 

espontânea, não podendo, portanto, formar-se alheio a esses fatos, por ser um fenômeno 

decorrente do próprio convívio do homem em sociedade388. 

                                                 
383 CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit. p. 13. 
384 Idem. p. 14. 
385 Idem. 
386 Idem. 
387 Idem. p. 15. 
388 Idem. p. 16. 
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A razão disso é bastante simples: sendo o homem um ser social, não pode 

viver isolado, como Robinson Crusoé em sua ilha, cuja história não passa de utopia. 

Obrigados a viver necessariamente ao lado uns dos outros, carecemos de regras de 

proceder, normas de disciplinamento da vida em coletividade389. 

A sociedade, complexo de pessoas e coisas, necessita de uma organização 

que, orientando a vida coletiva, discipline a atividade dos indivíduos. Esta organização 

pressupõe regras de comportamento que permitam a convivência social390. 

O Direito é, justamente, o conjunto de normas que regulam a vida social. A 

sociedade humana é, portanto, o meio em que o Direito surge e desenvolve-se, pois a 

ideia do Direito liga-se à ideia de conduta e de organização, provindo da consciência 

das relações entre os indivíduos391. 

Paulo Nader, com maestria, sintetiza essa visão sociológica do Direito: 

 
Direito e sociedade são entidades congênitas e que se pressupõem. O 
Direito não tem existência em si próprio. Ele existe na sociedade. A 
sua causa material está nas relações de vida, nos acontecimentos mais 
importantes para a vida social. A sociedade, ao mesmo tempo, é fonte 
criadora e área de ação do Direito, seu foco de convergência. 
Existindo em função da sociedade, o Direito deve ser estabelecido à 
sua imagem, conforme as suas peculiaridades, refletindo os fatos 
sociais, que significam, no entendimento de Émile Durkheim, 
maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas 
de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõem.392 
 

Arremata Filho: 

 
O Direito é para a Sociologia Jurídica uma ciência essencialmente 
social, oriunda da sociedade e para a sociedade. As normas do Direito 
são regras de conduta para disciplinar o comportamento do indivíduo 
no grupo, as relações sociais; normas ditadas pelas próprias 
necessidades e conveniências sociais. Não são regras imutáveis e 
quase sagradas, mas sim variáveis em constante mudança, como o são 
os grupos onde se originam.393 
 

A democratização do Direito, assevera Filho, pode ser apontada como uma 

das mais relevantes conseqüências da Escola Sociológica. Com efeito, enquanto o 

Direito teve origem divina, apenas os nobres, sacerdotes e altas castas sociais a ele 

tinham acesso. Enquanto teve por fundamento a razão, a ele tinham acesso os sábios, 

                                                 
389 CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit. p. 16. 
390 Idem. 
391 Idem. 
392 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 21. ed. São Paulo: Forense, 2008. p. 25-26. 
393 CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit. p. 17. 



 114

filósofos e juristas. O Direito foi democratizado quando passou a ter origem na 

sociedade. O acesso à Justiça passou a ser sua principal finalidade; o povo passou a ter 

consciência de seus direitos como aspecto da cidadania; o Direito ganhou as ruas, as 

praças e fez-se linguagem de todo o povo394. 

Perseguindo a subscrita linha de pensamento, procura-se por meio deste 

relatório de pesquisa corroborar para a reconstrução da Ciência do Direito como uma 

“Ciência Social” (pois é ela que permite aos indivíduos compreenderem e explicarem a 

realidade, construindo novos conhecimentos), em contraposição ao falido modelo 

individualista, ao paradigma positivista (irradiado por toda estrutura educacional 

jurídico-brasileira) como recurso exclusivo de se pensar o Direito. 

Nesse contexto, é oportuno defender uma análise revisional do conteúdo da 

estrutura do ensino jurídico ministrado nas carreiras jurídicas no Brasil, mais 

precisamente no que diz respeito às magistraturas federal e estadual, bem como das 

disciplinas lecionadas nas suas respectivas Escolas de formação. 

Nessa direção, inclusive, já se tem manifestado o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) ao propor, por meio da Resolução n. 126, de 22 de fevereiro de 2011395, a 

                                                 
394 CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit. p. 17. 
395 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 126, de 22 de fevereiro de 2011. Disponível 
em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/resolucaocnj1262011.pdf>. Acesso em 1 fev 2012. 
Resolução n. 126, de 22 de fevereiro de 2011 
Dispõe sobre o Plano Nacional de Capacitação Judicial de magistrados e servidores do Poder Judiciário. 
(Publicada no DJ-e nº 35/2011, em 23/02/2011, pág. 2-5) 
RESOLUÇÃO Nº 126, DE 22 FEVEREIRO DE 2011 
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais; 
CONSIDERANDO competir ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle da atuação 
administrativa e financeira dos tribunais (art. 103-B, § 4º, da Constituição da República), a atribuição de 
coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário, 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de diretrizes nacionais para nortear as Escolas 
Judiciárias na capacitação e aperfeiçoamento técnico de magistrados e servidores da Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 105, parágrafo único, I, e 111-A, §2º, I, da Constituição Federal, 
que instituiu as Escolas Nacionais de Magistratura (ENFAM e ENAMAT), 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 111 de 2010, que instituiu o Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), 
CONSIDERANDO as sugestões recebidas de Escolas de Magistratura e Tribunais pátrios, 
CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na 120a Sessão, realizada 
em 15 de fevereiro de 2011, 
RESOLVE: 
Capítulo I – O Plano Nacional de Capacitação Judicial 
Art. 1º Criar o Plano Nacional de Capacitação Judicial (PNCJ), que constitui o conjunto de diretrizes 
norteadoras das ações promovidas pelas Escolas Judiciais brasileiras na formação e aperfeiçoamento de 
magistrados e servidores do Poder Judiciário, integrando-as num sistema harmônico e conjugando os 
esforços de cada uma, na busca do ideal comum de excelência técnica e ética da Magistratura Nacional e 
dos servidores da Justiça. 
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Parágrafo único. O PNCJ inclui apenas os aspectos comuns aos distintos ramos do Poder Judiciário, 
cabendo a cada Escola Judicial desenvolver seus programas específicos, observando as diretrizes gerais 
emanadas do Plano e incrementando-as de acordo com suas características e necessidades próprias. 
Art. 2º Compõem o Sistema Nacional de Capacitação Judicial (SNCJ), coordenado pelo Conselho 
Nacional de Justiça: 
I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), a qual coordena as 
Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais e funciona junto ao 
Superior Tribunal de Justiça; 
II – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), que 
coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho e funciona junto ao Tribunal Superior 
do Trabalho; 
III – a Escola Judicial Eleitoral (EJE), a qual coordena as Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais 
Eleitorais e funciona junto ao Tribunal Superior Eleitoral; 
IV – o Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Militar (CEJM), que funciona junto ao Superior Tribunal 
Militar; 
V – o Centro de Estudos Judiciários (CEJ), o qual funciona junto à Justiça Federal. 
VI – o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), instituído 
pela Resolução CNJ nº 111/2010. 
Parágrafo único. As Escolas Judiciais Nacionais, Regionais, Federais e Estaduais terão departamento 
próprio para a coordenação, planejamento e desenvolvimento das ações formativas dos servidores dos 
respectivos Tribunais e jurisdições. 
Capítulo II  – Diretrizes Estruturais 
Art. 3º A Capacitação Judicial será desenvolvida nas seguintes modalidades: 
I – formação inicial; 
II – formação continuada; 
III – formação de formadores (multiplicadores). 
§1º A formação inicial envolve: 
I – o curso de seleção de magistrados e servidores, como etapa final do concurso para provimento de 
cargos, com duração mínima de um mês e avaliação final obrigatória; 
II – os cursos de aperfeiçoamento ministrados aos magistrados em fase de vitaliciamento e aos servidores 
em estágio probatório, também com avaliação. 
§2º Os Tribunais que optarem pela não inclusão do curso de seleção como etapa final do concurso terão o 
conteúdo programático desse curso ministrado nas mesmas condições, como primeira etapa da formação 
inicial do magistrado empossado. 
§3º A formação continuada abarca todos os cursos de aperfeiçoamento e atualização feitos, ao longo da 
carreira, pelos magistrados vitaliciados e pelos servidores em geral. 
§4º A formação de formadores terá por finalidade a preparação de professores especializados tanto na 
formação e aperfeiçoamento de magistrados quanto de servidores. 
§5º O bom desempenho e avaliação do magistrado nos cursos de formação inicial e continuada será fator 
a ser mensurado na promoção por merecimento, nos termos da Resolução nº 106 do CNJ. 
Art. 4º Os cursos de seleção da primeira etapa da formação inicial de Magistrados serão organizados: 
I – Pelas Escolas Nacionais de Magistratura (ENFAM, ENAMAT, EJE e CEJM), para os magistrados 
federais; 
II – Pelas Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça, para os magistrados estaduais. 
Parágrafo único. As Escolas enviarão o resultado final da avaliação aos Tribunais respectivos, aos quais 
competirá homologá-lo ou não, fundamentadamente. 
Capítulo III  – Diretrizes Pedagógicas 
Seção I – A Formação dos Magistrados 
Art. 5º O núcleo básico mínimo das matérias a serem ministradas na formação inicial dos Magistrados é 
integrado pelas seguintes disciplinas: 
I – Deontologia Jurídica – calcada nos Códigos de Ética da Magistratura Nacional (2008) e Ibero-
Americano de Ética Judicial (2006); apresentando as virtudes judiciais (qualidades básicas do magistrado) 
e o perfil ético do magistrado; 
II – Lógica Jurídica – voltada à estruturação racional das decisões judiciais, mediante o estudo das 
diferentes formas de argumentação, métodos de interpretação e organização de sentenças, votos e 
despachos; 
III – Linguagem Jurídica – focada na redação das decisões judiciais, buscando a simplicidade, clareza e 
objetividade, com vistas a tornar mais acessíveis aos jurisdicionados os atos do Poder Judiciário; 
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IV – Sistema Judiciário – voltado a desenvolver a Teoria do Poder Judiciário em seu contexto histórico, 
político, social e cultural e a apresentar, na prática, a Organização Judiciária Nacional e a maneira como o 
magistrado nela se insere e dela participa, incluindo a análise dos impactos econômicos e sociais de suas 
decisões; 
V – Administração Judiciária – desenvolvida como instrumento para o magistrado no gerenciamento de 
recursos humanos, materiais e tecnológicos em relação a sua Vara, Gabinete ou Tribunal, ofertando 
conhecimento em planejamento e gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de 
processos de trabalho e gestão da informação; 
VI – Psicologia e Comunicação – voltada a ofertar elementos que possibilitem ao magistrado melhor 
gerenciar os funcionários e comunicar-se com as partes, procuradores, colegas e os meios de 
comunicação social; 
VII – Técnicas de Conciliação – apresenta as mais modernas e eficazes formas de se obter a solução 
negociada das demandas judiciais; 
VIII – Efetividade da Execução – estudo dos instrumentos jurídicos e metajurídicos para a concretização 
das decisões judiciais. 
§1º O enfoque das disciplinas deverá ser teórico-prático, voltado a transmitir aos novos magistrados a arte 
de julgar em suas distintas facetas, introduzindo práticas pedagógicas que promovam a integração, a troca 
de experiências e a vivência profissional, como a simulação, a tutoria, o laboratório judicial e o estudo de 
caso. § 2º As disciplinas desse núcleo mínimo poderão ser desdobradas para aprofundar aspectos 
específicos de cada uma delas. 
§3º Ao núcleo mínimo serão acrescidas as disciplinas correspondentes às necessidades específicas de 
cada ramo do Judiciário ao qual pertençam os magistrados formandos. Art. 6º As ações formativas de 
caráter continuado poderão ser presenciais ou virtuais, garantindo a todos os magistrados sob jurisdição 
de cada Escola Judicial ao menos a participação em uma ação formativa anual, com um mínimo de 16h. 
§1º As ações presenciais podem ser de participação em cursos ou outros eventos jurídicos. 
§2º As ações presenciais e as virtuais de cursos a distância estarão necessariamente submetidas à 
avaliação de aproveitamento. 
Art. 7º Qualquer que seja a modalidade formativa, os cursos ministrados no âmbito das Escolas Judiciais 
deverão primar pela sua qualidade e alto nível dos profissionais do ensino. 
Seção II – A Formação de Servidores 
Art. 8º A formação dos servidores terá caráter permanente, desde seu ingresso no serviço público e ao 
longo de sua vida funcional, abrangendo tanto os servidores de carreira quanto os ocupantes de cargos ou 
funções comissionadas. 
Art. 9º As ações formativas relacionadas aos servidores do Poder Judiciário serão desenvolvidas 
basicamente nos seguintes segmentos: I – atuação em atividades-fim de assessoramento direto dos 
magistrados; 
II – atuação em atividades-meio de administração de Varas, Gabinetes, Secretarias e Tribunais. 
Art. 10. O núcleo básico comum de disciplinas a serem ministradas na formação inicial dos servidores, 
independentemente das áreas específicas em que atuem, será composto de: 
I – Deontologia Profissional do Servidor Público; 
II – Psicologia e Comunicação – envolvendo capacitação dos servidores nas técnicas e formas de 
atendimento eficiente, seguro e cortês aos jurisdicionados, aos advogados e demais atores no conjunto da 
Justiça; 
III – Sistema Judiciário – voltado ao ensinamento sobre o segmento de justiça onde o servidor está 
inserido; 
IV – Sociologia do Direito – visando a explicar o fenômeno jurídico na vida e a contribuição que o 
servidor do Judiciário pode prestar na construção do modelo ideal de justiça; 
V – Direito – oferecimento de conteúdo básico em direito material e processual específico da área da 
atuação do servidor, visando a auxiliar sua compreensão sobre o trabalho que desenvolve e seu sentido 
prático. 
Art. 11. Para os servidores que estejam diretamente ligados à área-fim dos órgãos jurisdicionais onde se 
encontrem lotados, serão ministrados cursos práticos de capacitação judicial específica nas modalidades 
processuais enfrentadas nesses órgãos, além de Lógica Jurídica e Linguagem Jurídica. 
Art. 12. Para os servidores com formação não-jurídica ou que desenvolvam ou estejam lotados em 
unidades ligadas às atividades-meio dos órgãos judicantes, serão ministrados cursos direcionados à gestão 
estratégica, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e gestão da informação, 
como instrumento gerencial do servidor, com vistas a otimizar o tempo de trabalho e a aprimorar seu 
resultado. 
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criação do Plano Nacional de Capacitação Judicial (PNCJ), que, segundo este ato 

normativo, constitui o conjunto de diretrizes norteadoras das ações promovidas pelas 

Escolas Judiciais brasileiras na formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores 

do Poder Judiciário, integrando-as num sistema harmônico e conjugando os esforços de 

cada uma, na busca do ideal comum de excelência técnica e ética da Magistratura 

Nacional e dos servidores da Justiça (artigo 1º). 

Segundo a destacada Resolução, o Plano Nacional de Capacitação Judicial 

inclui apenas os aspectos comuns aos distintos ramos do Poder Judiciário, cabendo a 

cada Escola Judicial desenvolver seus programas específicos, observando as diretrizes 

                                                                                                                                               
Art. 13. O bom desempenho e avaliação de servidores nos cursos oferecidos será fator a ser mensurado na 
progressão e promoção, servindo de elemento de ponderação na designação para cargos ou funções 
comissionados. 
Capítulo V – Diretrizes Orçamentárias e Financeiras 
Art. 14. Os Tribunais com Escolas Judiciais a si vinculadas incluirão em seus orçamentos rubrica 
específica para as necessidades específicas de recursos materiais e humanos para cumprir esta resolução. 
Parágrafo único. As Escolas Judiciais remeterão à Presidência dos respectivos Tribunais as propostas 
orçamentárias de suas necessidades, planejando as ações formativas que desenvolverão no ano. 
Art. 15. Os candidatos aprovados para a participação no curso de seleção como última etapa do concurso 
para preenchimento de vagas de magistrados e servidores receberão bolsa, durante a realização do curso, 
no valor do subsídio ou vencimento inicial da carreira, a ser custeada pelos Tribunais para os quais as 
vagas estejam destinadas. 
Art. 16. A remuneração de professores e integrantes de bancas examinadoras de concursos da 
magistratura será fixada e atualizada nacionalmente por resolução do CNJ, que definirá tabela com valor 
de hora-aula de acordo com titulação e cargo do prestador do serviço, baseada nos valores vigentes nas 
instituições públicas federais de ensino. 
Capítulo VI  – Diretrizes Informativas 
Art. 17. As Escolas Judiciais Estaduais e Regionais informarão às Escolas Nacionais respectivas sobre 
seu planejamento anual e sobre todas as ações formativas levadas a cabo em seu âmbito de jurisdição. 
Parágrafo único. Caberá às Escolas Nacionais repassar o relatório consolidado do quantitativo e 
qualitativo das ações formativas desenvolvidas no âmbito de seu ramo do Poder Judiciário ao 
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, para constar do relatório da “Justiça em Números”, 
ofertando um panorama completo do que se vem desenvolvendo no Judiciário Brasileiro com vistas ao 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 
Art. 18. O relatório consolidado da atividade judicial nacional constante do “Justiça em Números” terá 
item específico para apresentar a qualificação do Judiciário pelo volume de ações formativas 
desenvolvidas no âmbito de todo o Judiciário Nacional. 
Capítulo VII  – Disposições Gerais e Transitórias 
Art. 19. As Escolas Judiciais farão a adaptação de seus programas, projetos e planos às diretrizes 
emanadas desta Resolução. 
Art. 20. As Escolas Judiciais darão prioridade, sempre que possível, ao uso da educação a distância como 
forma de otimização de recursos públicos e terão setor próprio voltado a esse fim, promovendo ações 
formativas virtuais de magistrados e servidores. 
Art. 21. Na realização de cursos de aperfeiçoamento, para fins de vitaliciamento, destinados a juízes que 
não frequentaram o curso de formação para ingresso na magistratura, deverão ser observadas, também, as 
diretrizes traçadas para o núcleo básico mínimo de disciplinas dos cursos de formação inicial, nos termos 
do art. 5º desta Resolução. 
Art. 22. O Conselho Nacional de Justiça, como coordenador do Sistema Nacional de Capacitação Judicial 
(PNCJ), poderá atuar subsidiariamente na implementação direta de ações formativas estabelecidas no 
presente ato. 
Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor noventa dias após a sua publicação. 
Ministro Cezar Peluso 
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gerais emanadas do Plano e incrementando-as de acordo com suas características e 

necessidades próprias (parágrafo único do artigo 1º). 

Quanto a Capacitação Judicial, dispõe o artigo 3º da Resolução que esta será 

desenvolvida nas modalidades de: i) formação inicial; ii) formação continuada; e iii) 

formação de formadores (multiplicadores). 

A formação inicial (§1º, artigo 3º) envolve: i) o curso de seleção de 

magistrados e servidores, como etapa final do concurso para provimento de cargos, com 

duração mínima de um mês e avaliação final obrigatória; e ii) os cursos de 

aperfeiçoamento ministrados aos magistrados em fase de vitaliciamento e aos servidores 

em estágio probatório, também com avaliação. 

A formação continuada abarca todos os cursos de aperfeiçoamento e 

atualização feitos, ao longo da carreira, pelos magistrados vitaliciados e pelos servidores 

em geral (§3º, artigo 3º). 

Já a formação de formadores terá por finalidade a preparação de professores 

especializados tanto na formação e aperfeiçoamento de magistrados quanto de 

servidores (§4º, artigo 3º). 

Valendo observar que o bom desempenho e avaliação do magistrado nos 

cursos de formação inicial e continuada será fator a ser mensurado na promoção por 

merecimento, nos termos da Resolução nº 106 do CNJ (§5º, artigo 3º). 

À luz do artigo 10 da Resolução n. 126/2011, o núcleo básico mínimo das 

matérias a serem ministradas na formação inicial dos Magistrados é integrado pelas 

seguintes disciplinas: 

 
I – Deontologia Jurídica – calcada nos Códigos de Ética da 
Magistratura Nacional (2008) e Ibero-Americano de Ética Judicial 
(2006); apresentando as virtudes judiciais (qualidades básicas do 
magistrado) e o perfil ético do magistrado; 
II – Lógica Jurídica – voltada à estruturação racional das decisões 
judiciais, mediante o estudo das diferentes formas de argumentação, 
métodos de interpretação e organização de sentenças, votos e 
despachos; 
III – Linguagem Jurídica – focada na redação das decisões judiciais, 
buscando a simplicidade, clareza e objetividade, com vistas a tornar 
mais acessíveis aos jurisdicionados os atos do Poder Judiciário; 
IV – Sistema Judiciário – voltado a desenvolver a Teoria do Poder 
Judiciário em seu contexto histórico, político, social e cultural e a 
apresentar, na prática, a Organização Judiciária Nacional e a maneira 
como o magistrado nela se insere e dela participa, incluindo a análise 
dos impactos econômicos e sociais de suas decisões; 
V – Administração Judiciária – desenvolvida como instrumento para o 
magistrado no gerenciamento de recursos humanos, materiais e 
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tecnológicos em relação a sua Vara, Gabinete ou Tribunal, ofertando 
conhecimento em planejamento e gestão estratégica, gestão de 
projetos, gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho e gestão 
da informação; 
VI – Psicologia e Comunicação – voltada a ofertar elementos que 
possibilitem ao magistrado melhor gerenciar os funcionários e 
comunicar-se com as partes, procuradores, colegas e os meios de 
comunicação social; 
VII – Técnicas de Conciliação – apresenta as mais modernas e 
eficazes formas de se obter a solução negociada das demandas 
judiciais; 
VIII – Efetividade da Execução – estudo dos instrumentos jurídicos e 
metajurídicos para a concretização das decisões judiciais.396 
 

O que, no entanto, vem suscitando acirradas discussões entre as Escolas de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

são as redações propostas nos artigos 19, 21 e 22 da Resolução n. 126/2011, verbis: 

 
Art. 19. As Escolas Judiciais farão a adaptação de seus programas, 
projetos e planos às diretrizes emanadas desta Resolução. 
Art. 21. Na realização de cursos de aperfeiçoamento, para fins de 
vitaliciamento, destinados a juízes que não frequentaram o curso de 
formação para ingresso na magistratura, deverão ser observadas, 
também, as diretrizes traçadas para o núcleo básico mínimo de 
disciplinas dos cursos de formação inicial, nos termos do art. 5º desta 
Resolução 
Art. 22. O Conselho Nacional de Justiça, como coordenador do 
Sistema Nacional de Capacitação Judicial (PNCJ), poderá atuar 
subsidiariamente na implementação direta de ações formativas 
estabelecidas no presente ato.397 
 

Segundo o vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados (Enfam), ministro Gilson Dipp, em Encontro de Diretores e 

Coordenadores Pedagógicos das Escolas de Magistratura, ocorrido em abril de 2011, os 

colacionados artigos da Resolução n. 126/2011 têm constitucionalidade duvidosa, na 

medida em que subtraem competências constitucionais da Enfam, a quem, segundo ele, 

cabe a exclusividade de formar e capacitar magistrados estaduais e federais398. 

O artigo 19 determina que as escolas judiciais adaptem seus programas, 

projetos e planos às diretrizes da Resolução, enquanto o artigo 21 estabelece que a 

realização de cursos de aperfeiçoamento, para fins de vitaliciamento, destinados a juízes 

                                                 
396 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 126, de 22 de fevereiro de 2011. Disponível 
em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/resolucaocnj1262011.pdf>. Acesso em 1 fev 2012. 
397 Idem. 
398 ENFAM - Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Resolução n 126/2011 do CNJ é 
criticada por vice-diretor da ENFAM . Disponível em: <http://www2.tjce.jus.br:8080/esmec/?p=4990>. 
Acesso em 1 fev 2012. 
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que não frequentaram o curso de formação para ingresso na magistratura, observarão 

diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).399 

Já o artigo 22 afirma que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como 

coordenador do Sistema Nacional de Capacitação Judicial (PNCJ), poderá atuar 

subsidiariamente na implementação direta de ações formativas estabelecidas pela 

Resolução n. 126/2011.400 

A crítica do ministro Dipp é de que todos esses dispositivos subordinam as 

escolas, sem qualquer preocupação com a norma constitucional. Sustenta que tanto o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quanto a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) foram criados pela mesma Emenda 

Constitucional n. 45/04. Sendo de clara redação que o texto constitucional dá ao 

primeiro o controle administrativo, financeiro e disciplinar dos tribunais e dos 

magistrados brasileiros. Ao passo que a Enfam teria como função básica a coordenação 

das Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.401 

Malgrado a divergência entre a Enfam e o Conselho Nacional de Justiça, ao 

final do encontro na Enfam, diretores e coordenadores das 32 (trinta e duas) escolas 

judiciais estaduais e federais que estiveram presentes no encontro aprovaram uma 

minuta de resolução, que foi encaminhada para avaliação e deliberação do diretor-geral, 

ministro Cesar Asfor Rocha, e dos integrantes do Conselho Superior da Enfam.402 

Nessa minuta, composta de 25 (vinte e cinco) artigos, os representantes das 

escolas judiciais estaduais e federais sugerem o aproveitamento dos cursos de 

aperfeiçoamento para efeito de vitaliciamento, promoção por merecimento e inclusão de 

estudos sobre alterações legislativas no conteúdo programático dos referidos cursos. 

Apenas o curso de formação inicial dos magistrados e o pagamento dos docentes não 

tiveram consenso.403 

Esse encontro também serviu para debater questões como uniformização e 

atuação das equipes de gestão das escolas de magistratura com a proposta pedagógica 

da Enfam, conhecer os sistemas Sisfam e Gefam, definir estratégias de utilização da 

EAD pela Enfam e pelas escolas e tratar da importância da Avaliação de Necessidades 

                                                 
399 ENFAM - Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Resolução n 126/2011 do CNJ é 
criticada por vice-diretor da ENFAM . Disponível em: <http://www2.tjce.jus.br:8080/esmec/?p=4990>. 
Acesso em 1 fev 2012. 
400 Idem. 
401 Idem. 
402 Idem. 
403 Idem. 
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de Aprendizagem (ANA) e do questionário que consolidará estatística com o perfil da 

magistratura nacional.404 

De qualquer sorte, a iniciativa do encontro contribui para a reforma do 

ensino do Direito nas as escolas judiciais, propondo-lhe, sobretudo, uma visão voltada 

para a realidade social e para as novas necessidades do mercado de trabalho. 

Em suma, na busca do novo perfil de magistratura nacional que se quer para 

o Século XXI, a análise proposta no presente capítulo tem o claro escopo de procurar 

propor uma mudança paradigmática de superação do clássico e vetusto projeto 

universitário pedagógico, de base cartesiana e positivista do Direito, por uma visão 

prospectiva, interdisciplinar, mais próxima das realidades econômica e social. Isso se dá 

em face da crescente internacionalização dos instrumentos de solução dos conflitos, o 

que contribuirá sobremaneira para a redução da insegurança jurídica e da ineficiência na 

prestação jurisdicional, nos setores econômicos mencionados. 

Nessa direção, o presente capítulo analisa os conteúdos pedagógicos 

ministrados nas Escolas da Magistratura Federal (2ª Região), Magistraturas do Estado 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como os respectivos programas de concurso 

para ingresso nas respectivas carreiras, a fim de propor, em suas matrizes curriculares, a 

inserção de disciplinas relacionadas ao comércio internacional e ao pré-sal, objetivando 

contribuir para a melhoria da formação dos magistrados ao lidar com esses novos 

microssistemas jurídicos e, por via de consequência, aumentar a segurança jurídica no 

setor. 

 

4.1 CONTEÚDO PEDAGÓGICO MINISTRADO NA ESCOLA DA 

MAGISTRATURA FEDERAL 2ª REGIÃO – ANEXOS I A IV 

 

A EMARF é uma Escola voltada para o aperfeiçoamento dos Magistrados 

Federais nas questões ligadas ao Direito e às outras áreas do conhecimento. 

Segundo o Regimento Interno da EMARF (artigo 2º), a Escola tem por 

objetivo principal cooperar na preparação, aperfeiçoamento e especialização de 

magistrados, intercâmbio de conhecimento e informação, assim como colaborar na 

                                                 
404 Idem. 
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capacitação de servidores da Justiça Federal, e promover pesquisas, estudos e projetos 

destinados ao aprimoramento da atividade judicante no âmbito da 2ª Região405. 

As principais atividades da citada escola estão no artigo 3º do citado 

regimento, quais sejam: 

 
a) cursos de preparação e ambientação à magistratura; 
b) cursos de aperfeiçoamento e especialização de magistrados; 
c) seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns, colóquios, 
debates, conferências e painéis, envolvendo temas jurídicos e 
administrativos de interesse da Justiça Federal; 
d) atividades de ensino e pesquisa; 
e) estudos, visando ao aprimoramento da legislação relativa à 
aplicação do Direito; 
f) publicação periódica de Revistas, Boletins e trabalhos jurídicos de 
interesse do Poder Judiciário, inclusive através de meios eletrônicos; 
g) intercâmbio com outras Escolas de Magistratura e instituições afins, 
ensejando contatos com magistrados brasileiros das diferentes regiões 
e também estrangeiros; 
h) estágios universitários, com vistas à integração de estudantes ao 
Poder Judiciário e à complementação do ensino prático, de modo a 
despertar vocações e o gosto por atividades ligadas ao exercício de 
jurisdição; 
i) elaboração de metas a serem atingidas em lapsos temporais pré-
definidos, objetivando garantir a continuidade administrativa do 
órgão.406 
 

Compete, ainda, à Diretoria de Cursos e Pesquisas (artigo 9º): 

 
a) promover e realizar, juntamente com o Diretor-Geral, curso de 
formação de magistrados recém aprovados em concursos públicos de 
ingresso na magistratura; 
b) realizar cursos de aperfeiçoamento e especialização de magistrados 
já integrados na carreira, com ajuda das comissões referidas no artigo 
3º, §3º; 
c) organizar e implementar cursos de aprimoramento e capacitação de 
servidores da Justiça Federal, com exercício no primeiro e no segundo 
graus de jurisdição.407 
 

O curso de formação de magistrados destina-se à ambientação dos novos 

juízes à atividade jurisdicional e constam, do respectivo currículo, nos termos do art. 10 

do regimento acima, matérias relacionadas com o exercício da função e o ramo do 

Judiciário no qual vão desempenhar suas tarefas, especialmente sobre:  

 

                                                 
405 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal. Resolução nº 41, de 6 de novembro de 2009. Dispõe 
sobre o Regimento Interno da Escola da Magistratura Regional Federal da Segunda Região. Disponível 
em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/regimentoemarf2009.pdf>. Acesso em 20 dez 2011. 
406 Idem. 
407 Idem. 
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a) história e estrutura atual da Justiça Federal; 
b) competência e dinâmica desse ramo do Poder Judiciário, nos dois 
graus de jurisdição; 
c) gestão cartorária e de pessoas, compreendendo atividades 
específicas de cada Vara, organização e funcionamento da respectiva 
Secretaria; distribuição e andamento dos feitos; especialização, 
controle e fiscalização dos serviços de apoio; 
d) noções práticas de Direito Processual; notadamente no que tange à 
atividade do juiz: seu poder de polícia, independência funcional e 
liberdade de convencimento, obrigatoriedade de decidir, 
responsabilidade e técnicas de elaboração de sentenças e decisões; 
e) a Ética e a Magistratura, compreendendo a postura moral do juiz e 
seu comportamento perante a sociedade, os advogados e os servidores 
a ele subordinados (relacionamento interinstitucional, interpessoal e 
deontológico); 
f) administração judiciária, com particular ênfase para as funções da 
direção do foro e da corregedoria; observando-se a estrutura 
administrativa do TRF e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo; 
g) informática e sistemas (capacitação em recursos da informação); 
h) psicologia judiciária (audiências criminais e cíveis – técnicas de 
conciliação), com a difusão da cultura da conciliação como busca da 
paz social; 
i) impactos sociais e econômicos das decisões judiciais.408 
 

Extrai-se do Regimento Interno da EMARF que, esta Escola, diferentemente 

do que se propõe a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), visa 

tão-somente à preparação, aperfeiçoamento e especialização de magistrados, bem como 

a capacitação de servidores da Justiça Federal. Não há, portanto, um concurso público 

para formação de turmas semestrais franqueado aos operadores do Direito em geral para 

seleção e ingresso no Curso de Especialização em Direito para a Carreira da 

Magistratura Federal. 

A EMARF, no entanto, realiza seleção de estudantes de Direito a fim de 

preencher vagas de estagiários distribuídas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

e pelas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Podem participar 

estudantes matriculados nas Faculdades ou Universidades que tenham o Curso de 

Direito devidamente credenciado pelo MEC. 

 
A EMARF – Escola de Magistratura Regional Federal da 2.ª Região 
torna público que passará a realizar processo seletivo para estagiários 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e das Varas Federais do 
Rio de Janeiro e Niterói, de acordo com as normas do presente Edital. 
1. Das Disposições Preliminares 
O concurso destina-se ao preenchimento de vagas existentes para 
estagiários do núcleo da EMARF nas localidades supracitadas, e para 
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outras vagas que surgirem dentro do prazo de validade de que cogita o 
item 7 deste Edital. 409 
 

Essa jornada de estágio é de 20 (vinte) horas semanais, no horário entre 11h 

e 19h, observado o turno escolar do estagiário. O requisito é estar cursando entre o 5º e 

o 9º períodos do Curso de Direito de Instituição de Ensino Superior. 

A seleção far-se-á por prova escrita, sem consulta em que consta com 04 

(quatro) questões discursivas, conforme condições editalícias colacionadas abaixo. 

Essa prova de seleção para jornada de estágio na EMARF não isenta o 

aprovado de submissão a um futuro concurso público para ingresso na carreira da 

magistratura, seja ele federal ou estadual. 

Dessume-se do Regimento Interno da EMARF (Anexo I), do Edital de 

Convocação para a Prova de Seleção para Estagiário na EMARF (Anexo II), do Edital 

de Abertura da Inscrição para o XII Concurso Público para Provimento de Cargos 

Vagos de Juiz Federal Substituto na 2ª Região (Anexo III), bem como do Caderno de 

Prova do XII Concurso de Juiz Federal da 2ª Região (Anexo IV) a ausência de 

disciplinas relacionadas ao pré-sal, tais como: Direito do Petróleo, Gás e Energia, 

Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da Navegação, 

Direito Aduaneiro, Comércio Internacional e Direito Portuário, salvo as disciplinas de 

Direito Ambiental, Direito Econômico, Direito Internacional Privado e Direito 

Internacional Público, aonde são abordadas disciplinas com conteúdo relacionado ao 

Direito do Mar. Litteris: 

 
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 
12. Domínio público internacional. Mar. Águas interiores. Mar 
territorial. Zona contígua. Zona econômica. Plataforma continental. 
Alto-mar. Rios internacionais.410 
 

Verifica-se, ainda, a disciplina Direito Administrativo Regulador no 

concurso para Juiz Federal da 2ª Região. Litteris: 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
3. Direito Administrativo Regulador. Agências: Reguladoras e 
Executivas. O regime jurídico das Agências Reguladoras: natureza 
jurídica, características, contrato de gestão, pessoal e poder normativo. 
A concessão de serviços. Conceito, características. Direitos do 
concedente e do concessionário. Equilíbrio do contrato. Formas de 

                                                 
409 EMARF – Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região. Programa de Estágio Jurídico da 
EMARF . Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/estagioemarf.html>. Acesso em 20 dez 2011. 
410 Idem. 
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extinção. As permissões e autorizações. As parcerias da 
Administração Pública. Parcerias público-privadas.411 
 
 

4.2 CONTEÚDO PEDAGÓGICO MINISTRADO NA ESCOLA DA 

MAGISTRATURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ANEXOS V A XVI 

 

O atual Regimento Interno da EMERJ (Anexo V) explicita, dentre outros 

itens, os seus objetivos, quais sejam: i) desenvolver e consolidar os conhecimentos 

necessários para o exercício das funções da magistratura estadual; ii) preparar bacharéis 

em Direito para ingresso na carreira de magistrado e iii) participar da formação e do 

aperfeiçoamento da magistratura local. 

Para ingresso na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

(EMERJ) é necessário que o candidato se submeta, seja aprovado e classificado na 

Prova de Seleção, que é realizada semestralmente. 

 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E 
INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO 
PARA A CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO - 1º SEMESTRE – 2012. 
Aos interessados, em complementação ao Edital de Concurso Público 
para Seleção e Ingresso no Curso de Especialização em Direito para a 
Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - 1º semestre de 
2012, o PROGRAMA do referido concurso.412 
 

Essa Prova de Seleção para EMERJ é aprovada pela Diretora-Geral e 

conterá as seguintes disciplinas formuladas em questões discursivas e/ ou objetivas: i) 

Teoria Geral do Estado/Direito Constitucional; ii) Direito Civil; iii) Direito Processual 

Civil; iv) Direito Empresarial; v) Direito Penal; vi) Direito Processual Penal; vii) 

Direito do Consumidor; viii) Língua Portuguesa, a ser avaliada mediante redação 

(Destaque para o Edital de convocação para a Prova de Seleção de 2012 - Anexo VI). 

São analisados os cadernos de questões dos anos de 2009 (Anexo VII), 2010 

(Anexo VIII) e 2011 (Anexo IX) da Prova de Seleção para ingresso na EMERJ que trás 

uma noção de como tais disciplinas são abordadas no concurso para ingresso nessa 

escola de aperfeiçoamento de magistrados. 

                                                 
411 Idem. 
412 EMERJ - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Edital de concurso público para seleção 
e ingresso no curso de especialização em direito para a carreira da magistratura do estado do rio de 
janeiro. 
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Ainda com relação à EMERJ, esta escola, de forma contínua, consolida e 

aprimora os Cursos de Preparação, Formação e Aperfeiçoamento para Magistrados, com 

permanente desvelo na implementação de novos projetos, metodologias de ensino e 

enfoques do estudo do Direito, dentre os quais merece destaque o uso dos casos 

concretos como método de ensino. 

O Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro, em nível de pós-graduação lato sensu, é oferecido em seis 

semestres, e cada um deles corresponde a um nível, ou seja, CP I (Anexo X), CP II 

(Anexo XI), CP III (Anexo XII), CP IV (Anexo XIII), CP V (Anexo XIV) e CP VI 

(Anexo XV), estruturados em módulos referentes às disciplinas ministradas em cada 

período, atendendo, durante todo o curso, as disciplinas exigidas no Edital do Concurso 

da Magistratura Estadual, quais sejam: 

 
I - Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, 
Direito da Criança e do Adolescente; 
II - Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional e 
Direito Eleitoral; 
III - Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Ambiental e 
Direito Administrativo; 
IV - Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária, Ética e Estatuto 
Jurídico da Magistratura Nacional, Filosofia do Direito e Teoria Geral 
do Direito e da Política.413 
 

Ao iniciar suas atividades na EMERJ, o aluno recebe o Manual de 

Integração, do qual constam o Regimento do Curso de Especialização em Direito para a 

carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e as normas de funcionamento da 

biblioteca. 

A Escola preocupa-se diuturnamente com a plena formação dos juízes. Para 

tanto, além das disciplinas exigidas no Edital do Concurso da Magistratura Estadual, 

integram o Programa do Curso, módulos como Direito da Criança e do Adolescente, 

Direito Ambiental, Português Jurídico, Direito Eleitoral e Direito Previdenciário, pois o 

Juiz, ao tomar posse, poderá ser designado para uma Comarca Única no Interior, 

ocasião em que estes conhecimentos ser-lhe-ão necessários. 

No entanto, verifica-se que no projeto pedagógico proposto por esta Escola 

de formação, bem como do Caderno de Prova do XLIII Concurso para Provimento de 

Cargos Vagos à Magistratura do Rio de Janeiro (Anexo XVI), não há disciplinas 

relacionadas ao pré-sal, tais como: Comércio Internacional, Direito Internacional 
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Público, Direito Internacional Privado, Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito 

Econômico, Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da 

Navegação, Direito Aduaneiro e Direito Portuário, salvo a disciplina de Direito 

Ambiental. 

Deve-se, contudo, mencionar que no caderno de questões da Prova de 

Seleção (CP I - Anexo VII) ano de 2009, há uma questão de português cujo tema é o 

pré-sal. Litteris: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1ª. QUESTÃO (20 PONTOS) 
A Distribuição das Receitas Oriundas do Pré-sal 
A descoberta da província petrolífera denominada Pré-sal, que 
compreende jazidas de petróleo e gás natural situadas a cerca de 5.000 
m de profundidade e a aproximadamente 300 km do litoral brasileiro, 
tem suscitado intensos debates acerca do modelo mais adequado para 
reger as atividades de exploração e de produção de petróleo e gás 
nesta área. 
Paralelamente, analisa-se ainda se a distribuição dos recursos 
advindos do recolhimento de royalties e de participações especiais 
incidentes sobre a produção de petróleo e gás natural desta província 
deve ou não obedecer aos mesmos critérios hoje praticados. 
Nessa linha, o §1º do art. 20 da CF/88 assegura, nos termos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa exploração. 
As compensações financeiras pelos resultados da exploração ou, mais 
precisamente, da produção de petróleo ou gás natural a que se refere o 
§1º do art. 20 da CF/88, são reguladas nos seguintes dispositivos da 
Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97): 
a) compensação financeira ordinária (royalties): artigos 45, 47, 48 e 
49; 
b) compensação financeira extraordinária (participação especial): 
artigos 45 e 50. 
De acordo com essas regras, somente os Estados e Municípios 
confrontantes com os campos produtores, conforme os critérios 
utilizados pelo IBGE e aqueles afetados pelas operações de embarque 
e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério 
estabelecidos pela ANP, têm acesso a tais recursos. 
Por outro lado, os Estados e Municípios não contemplados por tais 
regras alegam que, como os recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva, assim como os recursos 
minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União – na forma do 
disposto no próprio art. 20 da CF/88 –, os benefícios gerados pela 
produção de petróleo e gás natural devem contemplar toda a nação. 
À luz do acima exposto e dos princípios federativo e de combate das 
desigualdades regionais, entre outros, discuta se as regras que tratam a 
distribuição dos recursos advindos da produção de petróleo e gás 
natural vigentes devem, também, aplicar-se ao Pré-sal ou se tais 
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recursos devem beneficiar os demais entes da Federação. Elabore 
Uma Dissertação Argumentativa Posicionando-Se A Respeito Do 
Tema Proposto. (25 A 30 Linhas)414 
 
 

4.3 CONTEÚDO PEDAGÓGICO MINISTRADO NA ESCOLA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EMES) – ANEXOS XVII 

A XVIII 

 

O curso de especialização, atualização e aperfeiçoamento para magistrados 

ministrado na Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (EMES) funciona 

com prazo indeterminado, em regime de Convênio com a Associação dos Magistrados 

do Estado do Espírito Santo (AMAGES). 

Atualmente, a EMES oferece cursos preparatórios às carreiras públicas – 

sendo a Magistratura o foco principal da Escola - e cursos intensivos aos concursos 

públicos em geral. No Curso Extensivo à Carreira da Magistratura os alunos são 

beneficiados com um corpo docente diferenciado, constituído por professores capixabas 

e palestrantes convidados de outros Estados da federação. 

À luz do Regimento Interno415 dessa instituição de ensino (artigo 33 - 

Anexo XVII), para o Ingresso no Curso Extensivo da EMES, o candidato ao Curso 

Extensivo à Carreira da Magistratura deve sujeitar-se a um processo seletivo-

classificatório que abrange temas sobre Direito Constitucional, Direito Civil, Processo 

Civil, Direito Penal e Processo Penal. 

 
Do Ingresso no Curso 
Art. 33. O Ingresso no curso sujeita-se, salvo decisão do Conselho 
Administrativo e Pedagógico em contrário, às seguintes fases: 
§1º: Processo Seletivo: 
I. Submeter-se o candidato a prova seletivo-classificatória sobre temas 
de Direito Constitucional, Direito Civil/Processo Civil, Direito 
Penal/Processo Penal, com data, horário, local e demais informações a 
serem estabelecidas a cada ano ou semestre pela direção da Escola, 
com divulgações em todo o Estado e publicadas no local de costume 
da Escola. 
II.Do resultado do teste seletivo não caberá recurso nem pedido de 
revisão de provas.416 
 

                                                 
414 Idem. 
415 EMES - Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo. Regimento Escolar. Disponível em: 
<http://www.emes.org.br/images/reginterno.doc>. Acesso em 7 dez 2011. 
416 Idem. 
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Uma vez aprovado no processo seletivo-classificatório, os alunos do Curso 

Extensivo à Carreira da Magistratura da EMES sujeitar-se-ão a um conteúdo 

pedagógico ministrado na Escola da Magistratura Estado do Espírito Santo que é 

dividido em três módulos, conforme consta da Grade Curricular do Curso de 

Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo 

(Anexo XVIII). 

 
Módulo I : Direito Civil; Direito Penal; Direito Processual Civil; 
Direito Processual Penal; Direito Administrativo; Direito 
Constitucional; Direito Tributário; Direito Empresarial; Conciliação e 
Mediação; Direito do Consumidor; Estágio Supervisionado; 
Módulo II : Noções Gerais de Direito e Informação Humanística; 
Direito Eleitoral; Direito Ambiental; Direito Previdenciário; Direito 
da Criança e do Adolescente; Direito Internacional Público; Direito 
Internacional Privado; Intensivo I; Intensivo II; Estágio 
Supervisionado; 
Módulo III : Direito Civil: revisão e resolução de questões e técnicas 
de concurso; Direito Processual Civil: revisão e resolução de questões 
e técnicas de concurso; Direito da Criança e do Adolescente: revisão e 
resolução de questões e técnicas de concurso; Direito do Consumidor: 
revisão e resolução de questões e técnicas de concurso; Direito 
Eleitoral: revisão e resolução de questões e técnicas de concurso; 
Direito Penal: revisão e resolução de questões e técnicas de concurso; 
Direito Processual Penal: revisão e resolução de questões e técnicas de 
concurso; Direito Constitucional: revisão e resolução de questões e 
técnicas de concurso; Direito Previdenciário: revisão e resolução de 
questões e técnicas de concurso; Direito Internacional Público: revisão 
e resolução de questões e técnicas de concurso; Direito Empresarial: 
revisão e resolução de questões e técnicas de concurso; Direito 
Tributário: revisão e resolução de questões e técnicas de concurso; 
Direito Ambiental: revisão e resolução de questões e técnicas de 
concurso; Direito Administrativo: revisão e resolução de questões e 
técnicas de concurso; Direito Internacional Privado: revisão e 
resolução de questões e técnicas de concurso; 1. Prática de lavratura 
de Sentença Cível; 2. Prática de lavratura de Sentença Penal; 3. 
Simulado para prova oral.417 
 

Dentre os objetivos da Escola da Magistratura Estado do Espírito Santo 

(EMES), pode-se destacar (artigo 3º do Regimento Interno): 

 
a) a EMES tem por objetivo primordial cumprir o papel institucional 
de formação inicial, atualização, aperfeiçoamento visando o 
vitaliciamente e a promoção na carreira, especialização, capacitação 
interdisciplinar e a interação jurídico-científica dos Magistrados 
vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a par 
do objetivo secundário de preparar os candidatos à carreira da 
magistratura, propiciando-lhes os conhecimentos necessários para as 

                                                 
417 Idem. 
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provas de acesso e para o exercício das funções inerentes à 
magistratura. 
b) atender ao disposto no art. 93, incisos II, alínea “c” e IV, da 
Constituição Federal, contribuindo para a formação inicial, a formação 
e atualização voltados para o vitaliciamento, atualização e o 
aperfeiçoamento destinados à promoção, bem como a especialização e 
a capacitação contínua dos magistrados.  
c) preparar os candidatos à carreira da magistratura, com observância 
dos parâmetros mínimos fixados pela Escola Nacional de Magistratura 
(ENM) e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (ENFAM), nos termos do art. 105, parágrafo único, 
inciso I, da Constituição Federal, mantendo uma grade curricular que 
permita a formação teórica e prática, inclusive com disciplinas de 
prática jurídica e de formação multidisciplinar. 
d) propiciar aprimoramento e atualização dos funcionários, servidores 
e serventuários da Justiça, por meio do domínio da ciência da 
Administração Pública, do Direito e de outros ramos do saber, com o 
fim de contribuírem para a prestação jurisdicional, sempre com vistas 
na elevação conceitual do Poder Judiciário como um todo. 
e) incentivar a pesquisa e o debate jurídico de temas relevantes, a fim 
de colaborar com o desenvolvimento da ciência do direito, o 
aperfeiçoamento na elaboração, interpretação, aplicação das leis e 
realização da justiça, despertando no magistrado o humanismo.418 
 

Em resumo, a análise do projeto pedagógico proposto no Regimento Escolar 

(Anexo XVII), da Grade Curricular do Curso de Especialização e Preparatório à 

Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Anexo XVIII), bem como do 

Caderno de Prova do Concurso para Provimento de Cargos à Magistratura do Estado do 

Espírito Santo (Anexo XIX), demonstra que não há disciplinas relacionadas ao pré-sal, 

tais como: Comércio Internacional, Direito do Petróleo, Gás e Energia, Direito 

Econômico, Exploração & Produção, Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da 

Navegação, Direito Aduaneiro e Direito Portuário, salvo as disciplinas de Direito 

Internacional Público, Direito Internacional Privado e Direito Ambiental. 

 

                                                 
418 Idem. 



5 CONCLUSÃO 

É notável que o aumento da complexidade social, aliado ao avanço 

tecnológico e a globalização, gere inúmeras dificuldades na capacidade de respostas 

estatais, na medida em que a emergência de novas forças, de novos conflitos, está além 

do que o Poder Judiciário consegue resolver. 

Escassos os bens da vida, insuficientes para atender às necessidades de 

todos (e a todas as necessidades de cada um), não é raro que sobre o mesmo bem se 

projetem duas ou mais vontades. Razão, precisamente, da Economia, a denominada 

ciência da escassez, que regula a produção, a circulação e o consumo de riquezas, como 

se identificam os bens assim desejados. O concurso, ou concorrência, de duas ou mais 

vontades sobre o mesmo bem é que faz surgir os conflitos de interesses. 

Em razão da própria natureza humana, complexa e imperfeita, os conflitos  

multiplicam-se na vida em sociedade, conspirando não só contra a convivência social, 

mas, até mesmo, contra a sobrevivência social. 

O ideal de eliminarem-se os conflitos não é possível. Há de se conviver com 

eles, solucionando-os caso a caso. O problema, no entanto, é que as atuais fórmulas de 

solução desses conflitos, buscando proporcionar segurança jurídica e assegurar a paz 

social, ou seja, um pacífico desenvolvimento das relações sociais, extrapola a 

capacidade de respostas do Poder Judiciário. 

Nesse cenário de incertezas, é uníssona a preocupação dos tratadistas no 

sentido de que deve o Direito gerar segurança, previsibilidade e paz. Mas, para que isso 

se efetive, entre outras, três prementes medidas precisam ser tomadas: 

i) primeiramente, que o Judiciário se aproxime da realidade social, tenha 

consciência econômica e não apenas jurídica e, sobretudo, consciência de seu papel 

social, da importância estratégica que possui enquanto instância jurídica no mundo 

contemporâneo e, portanto, da responsabilidade que lhe compete nessa caminhada; 

ii) segundo, é preciso que o Judiciário se desvencilhe daquela visão voltada 

para um modelo epistemológico de base positivista da ciência, que, por meio de um 

método lógico-formal da dogmática, coloca-se numa posição de neutralidade e 

objetividade no ato de conhecimento do objeto de estudo, transformando o Direito em 

mera repetição de exegese dos textos legais; 
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iii) terceiro, é preciso que os cursos oficiais de preparação e 

aperfeiçoamento de magistrados formem agentes sociais críticos, competentes e 

comprometidos com as mudanças emergentes, com o novo. Em outros termos, é preciso 

que as Escolas de Magistraturas invistam na construção de um saber democrático sobre 

o Direito, ligado a uma visão plural do mundo por uma ciência que esteja comprometida 

com a construção de uma sociedade mais justa, na qual não haja restrições à produção 

do conhecimento, ou seja, por uma formação estruturada a partir de métodos e de 

paradigmas epistemológicos abertos. 

Defende-se, portanto, neste relatório de pesquisa, a construção de uma 

Ciência do Direito que corresponda aos anseios produzidos pela vida cotidiana, que 

ilustre o esforço e a perseverança acadêmica na busca de respostas portadoras de 

significado para uma vida em transição. 

Nesse passo, visando contribuir para o debate sobre o modelo de 

magistratura que se deseja e do novo padrão de juiz que servirá como parâmetro na 

formação dos magistrados, principalmente nessa era de globalização e crescente 

complexidade das relações sociais, em que o dinamismo do comércio internacional e as 

recém-descobertas reservas petrolíferas na camada pré-sal demandam não só o 

aperfeiçoamento técnico multidisciplinar dos estudiosos e aplicadores do Direito, mas, 

sobretudo, a criação de novos microssistemas jurídicos, é que se analisou os citados 

conteúdos. 

Tal objetivo fez com que se investigasse os conteúdos pedagógicos 

ministrados na Escola de Magistratura Federal da 2ª Região e nas Escolas de 

Magistraturas Estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo e de seus respectivos 

programas de concurso para ingresso na carreira, a fim de buscar uma possível 

implementação dessa novel concepção em suas matrizes curriculares. 

Vale registrar que, desde o início da pesquisa foram encontradas 

dificuldades quase intransponíveis, tendo em vista o envolvimento de várias disciplinas 

do Direito, bem como o déficit de bibliografias diretamente ligadas à temática. 

Ante as apontadas dificuldades, que, aliás, muito contribuíram como 

estímulo, na medida em que cada etapa vencida fomentava, cada vez mais, um espírito 

de perseverança e detidas pesquisas a um tema bastante novo, decidiu-se iniciar a 

investigação a partir de uma óptica constitucional; em seguida esclareceu-se a 

metodologia usadas e foram abordadas as noções históricas e  o conceito do comércio 

internacional e do pré-sal. 
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Em seguida, buscou-se harmonizar e orientar as diretrizes político-

econômicas, a relação dialética entre o ordenamento jurídico e o pré-sal, perpassando 

pela análise dos seguintes princípios jurídicos: iura novit curia (o juiz deve conhecer o 

Direito), eficiência, dignidade humana no plano econômico-social, segurança jurídica, 

autonomia da vontade e defesa do meio ambiente. 

Identificou-se, a partir das transformações e da crescente complexidade das 

relações sociais, que novos institutos jurídicos surgiram com o ambiente institucional do 

comércio internacional e do pré-sal, tais como: Direito do Petróleo, Gás e Energia, 

Direito Econômico, Direito Internacional Público e Privado, Exploração & Produção, 

Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da Navegação Marítima, Direito Portuário, 

Direito Aduaneiro e Direito Ambiental Marítimo. 

Mergulhou-se, por oportuno, no plano da análise dos conteúdos pedagógicos 

ministrados nas Escolas de Magistratura Federal da 2ª Região e Estaduais do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo, e dos seus respectivos programas de concurso para ingresso 

à carreira, com o fim de investigar se tais disciplinas fazem parte das suas grades 

curriculares. 

A Constituição Federal de 1934, como bem anotou Moszkowicz, 

notadamente no que diz respeito à exigência de concurso público para provimento de 

cargos na magistratura, seja federal ou estadual, passou a exigir formação continuada 

como meio de capacitação e avaliação dos juízes, uma que não havia por parte do 

Estado, preocupação no que diz respeito à formação do magistrado. Ressalte-se que, em 

tese, partia-se do pressuposto de que, por ter sido selecionado em um disputado 

concurso público de provas e títulos, entre os melhores candidatos à carreira, certamente 

o candidato recebera boa formação da universidade cursada por ele. 

Com o passar dos tempos, o Poder Judiciário, preocupado com o 

ultrapassado modelo de seleção e formação de seus membros, passou a investir em 

escolas de especialização de magistrados com o escopo de complementar a educação 

necessária ao exercício da atividade judicante. 

Com o advento da Constituição de 1988, houve a previsibilidade de 

elaboração de uma lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, na qual 

foi acrescentado que essa lei deveria observar, entre outros princípios, a previsão de 

cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como pré-requisito para 

ingresso e promoção na carreira e forma de complemento da educação necessária ao 

exercício da atividade jurisdicional. 
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Ainda na seara da evolução e modernização do Direito, a Reforma do Poder 

Judiciário, introduzida pela Emenda Constitucional n° 45/04, também sinalizou para a 

necessidade de formação continuada como meio de capacitação e avaliação dos 

magistrados. Com isso, as Escolas de Magistratura passaram a ministrar cursos teóricos 

e de atualização, com a finalidade de suprir deficiências da graduação. 

Houve, e isso é inegável, realmente, preocupação e avanço na preparação 

dos futuros magistrados como forma de revisão do que fora ensinado nas faculdades de 

Direito cursadas por eles. No entanto, essa preocupação e o avanço proporcionados pelo 

Poder Judiciário, corroborados pela Emenda Constitucional n. 45/04, principalmente 

com a evolução tecnológica, a globalização e o atual momento econômico que vive o 

Brasil com a descoberta de jazidas de petróleo na camada pré-sal, ainda não 

conseguiram resolver o hiato entre os conteúdos pedagógicos ministrados na Escola de 

Magistratura Federal da 2ª Região e nas Escolas de Magistraturas Estaduais do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo. O abismo abrange os seus respectivos programas de concurso 

para ingresso à carreira e as disciplinas necessárias para lidar com os conflitos de 

interesses que certamente surgirão, oriundos do pré-sal e do comércio internacional. 

Conclui-se, portanto, com base nas evidências da pesquisa, que os membros 

do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nos âmbitos federal e 

estadual, não estão dotados de capacidade técnica para enfrentar os novos desafios 

erigidos das complexas relações econômicas advindas do dinamismo do comércio 

internacional, incrementado pelas novas descobertas petrolíferas (pré-sal) e da 

consequente cadeia logística derivada. 

As matrizes curriculares pedagógicas da Escola de Magistratura Federal da 

2ª Região e das Escolas de Magistraturas Estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

bem como as provas dos respectivos concursos de seleção e provimento de cargos 

demonstram que não possuem disciplinas e conteúdos adequados às demandas do pré-

sal, do comércio internacional e das atividades portuárias e aduaneiras, tais como 

Comércio Internacional, Direito do Petróleo, Gás e Energia, Exploração & Produção, 

Direito do Mar, Direito Marítimo, Direito da Navegação, Direito Aduaneiro e Direito 

Portuário, com exceção das seguintes disciplinas e respectivas escolas: 

i) EMARF: Direito Ambiental, Direito Econômico, Direito Internacional 

Privado e Direito Internacional Público, em que são abordadas disciplinas de conteúdo 

relacionado ao Direito do Mar; 
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ii) EMERJ: Direito Ambiental. Não há, em seu currículo, além das 

apontadas, as disciplinas de Direito Econômico, Direito Internacional Privado e Direito 

Internacional Público; 

iii) EMES: Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e 

Direito Ambiental. Não há, em seu currículo, além das apontadas, a disciplina de 

Direito Econômico. 

Observa-se que a Escola de Magistratura Federal da 2ª Região e as Escolas 

de Magistraturas Estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como as Faculdades 

de Direito espalhadas pelos rincões do território nacional, com seus modelos 

educacionais de base cartesiana e positivista, não preparam de forma adequada os 

operadores do Direito para a nova realidade que se está formando. 

Por sua vez, essa cultura jurídica se reflete na Escola da Magistratura 

Federal e Estaduais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como no conteúdo das 

provas para ingresso à carreira da magistratura. 

Isso cria problemas de ordem social, política, econômica e epistemológica, 

levando consigo o anátema da insegurança jurídica, reflexo do histórico déficit de 

ordem estrutural-acadêmica a que são submetidos os operadores do Direito. 

Nesse contexto, surge a cristalina necessidade de uma magistratura bem 

qualificada para lidar com as especificidades do comércio internacional e do pré-sal, 

enriquecida por uma visão interdisciplinar. 

Com razão, essa realidade, incrementada pelo dinamismo do comércio 

internacional e pelas recém-descobertas reservas petrolíferas na camada pré-sal, passam 

a exigir eficiência e maior expertise dos magistrados no trato com a temática, 

principalmente em face da complexidade das relações econômicas que têm demandado 

novos microssistemas jurídicos, fontes de disciplinas jurídicas pouco difundidas em 

Cursos de Direito e Pós-Graduação em Direito no Brasil. 

Dessa forma, sustenta-se que tais microssistemas jurídicos não mais podem 

ficar de fora das matrizes curriculares dessas instituições de ensino como requisito para 

a formação inicial dos operadores do Direito, bem como da preparação dos novos 

magistrados. Espera-se, pelos menos, uma justiça melhor preparada para os inúmeros 

desafios que certamente surgirão no Século XXI. 

Ademais, deve-se mencionar que esta dissertação de mestrado não ousou 

esgotar a temática ora investigada, mas pretende tão somente constituir-se em mais uma 

fonte científica para repensar a política de formação de magistrados conscientes de sua 
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missão. Enfim, magistrados compatíveis com o novo perfil exigido pela sociedade, que 

clama por justiça e segurança. 
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ANEXO I - REGIMENTO INTERNO DA EMARF 

 

MAGISTRATURA FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

REGIMENTO INTERNO DA EMARF 

RESOLUÇÃO Nº 41 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009 

Dispõe sobre o Regimento Interno da Escola da Magistratura Regional 
Federal da Segunda Região. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o decidido na sessão Plenária, realizada em 05-11-2009, RESOLVE: 

REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DA  
MAGISTRATURA REGIONAL FEDERAL DA  

2ª REGIÃO  

TÍTULO I  

DA INSTITUIÇÃO , FINS E ATIVIDADES 

Art. 1º A Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região – EMARF, 
instituída pela Resolução nº 15, de 01 de agosto de 1997, do TRF da 2ª Região, 
como órgão integrante do próprio Tribunal, tem sede no Município do Rio de 
Janeiro, núcleo Regional em Vitória e núcleo representativo em vários Municípios 
localizados nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
Art. 2º A Escola tem por objetivo principal cooperar na preparação, 
aperfeiçoamento e especialização de magistrados, intercâmbio de conhecimento e 
informação, assim como colaborar na capacitação de servidores da Justiça Federal, 
e promover pesquisas, estudos e projetos destinados ao aprimoramento da atividade 
judicante no âmbito da 2ª Região. 
Art. 3º Na realização dos seus fins, a Escola promoverá: 
a) cursos de preparação e ambientação à magistratura; 
b) cursos de aperfeiçoamento e especialização de magistrados; 
c) seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns, colóquios, debates, 
conferências e painéis, envolvendo temas jurídicos e administrativos de interesse 
da Justiça Federal; 
d) atividades de ensino e pesquisa; 
e) estudos, visando ao aprimoramento da legislação relativa à aplicação do Direito; 
f) publicação periódica de Revistas, Boletins e trabalhos jurídicos de interesse do 
Poder Judiciário, inclusive através de meios eletrônicos; 
g) intercâmbio com outras Escolas de Magistratura e instituições afins, ensejando 
contatos com magistrados brasileiros das diferentes regiões e também estrangeiros; 
h) estágios universitários, com vistas à integração de estudantes ao Poder Judiciário 
e à complementação do ensino prático, de modo a despertar vocações e o gosto por 
atividades ligadas ao exercício de jurisdição; 
i) elaboração de metas a serem atingidas em lapsos temporais pré-definidos, 
objetivando garantir a continuidade administrativa do órgão. 
§1º Os cursos previstos na letra a deste artigo são obrigatórios para os juízes recém-
empossados na magistratura federal da 2ª Região. 
§2º Quando da realização dos eventos de que tratam as letras b, c, d, e e, a Escola 
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efetuará o controle da freqüência e aferirá o aproveitamento dos magistrados neles 
inscritos, para fins do disposto na letra h do artigo 8º. 

§3º A Diretoria da Escola pode estabelecer, através de portarias, programas 
disciplinando os eventos, bem como constituir comissões específicas de juízes e 
servidores para coordenar e acompanhar sua execução. 

TÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 4º A EMARF é administrada por um Diretor-Geral, assessorado por um 
quadro de apoio fornecido pelo Tribunal, e 4 (quatro) Diretores com funções 
específicas, a saber: um Diretor de Cursos e Pesquisas, um Diretor de Intercâmbio 
e Difusão, um Diretor de Publicações e um Diretor de Estágios. 
Parágrafo único. A Diretoria pode autorizar o Diretor-Geral a nomear, por portaria, 
juízes auxiliares para assessorarem os Diretores na realização de suas tarefas, como 
Adjuntos, sem ônus para a entidade. 

Art. 5º Os cinco Diretores são eleitos pelo Plenário do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, em chapa única, na mesma oportunidade em que elege a 
Administração do Tribunal, com mandatos de 2 (dois) anos, vedada a recondução 
para Diretor-Geral. 

§1º O cargo de Diretor-Geral deve sempre ser ocupado por membro efetivo do 
Tribunal, podendo os demais cargos de Diretoria ser exercidos por membros 
inativos, indicados pelo Diretor-Geral. 

§2º Nos casos de impedimento e afastamento, o Diretor-Geral indicará o seu 
substituto entre os Diretores da EMARF, observado o disposto no parágrafo 
anterior. 

Art. 6º O quadro de apoio administrativo, referido no artigo 4º caput e destinado a 
assessorar o Diretor-Geral na execução dos seus objetivos, compõe-se de um 
Assessor Executivo e de funcionários do Tribunal, lotados na Escola. 

TÍTULO III  
DA DIRETORIA-GERAL 

Art. 7º A direção executiva da EMARF compete ao Diretor-Geral, eleito pelo 
Plenário dentre seus membros efetivos, com apoio do quadro mencionado no artigo 
anterior. 

Art. 8º Compete ao Diretor-Geral: 

a) representar a entidade interna e externamente; 
b) dirigir os serviços administrativos da Escola, escolhendo o Assessor Executivo e 
os ocupantes dos cargos comissionados; 
c) presidir as reuniões da Diretoria e orientar a atuação da EMARF, com vistas à 
realização dos seus objetivos; 
d) presidir as solenidades de abertura dos cursos e demais eventos; 
e) firmar, junto às instituições interessadas, com a cooperação do Diretor da 
respectiva área, parceria para atender a seus fins institucionais; 
f) elaborar, de comum acordo com os demais membros da Diretoria, o plano das 
metas a serem alcançadas em períodos definidos de tempo; 
g) apresentar, ao final de cada ano, um relatório circunstanciado das realizações da 
EMARF no período; 
h) remeter à Presidência e à Corregedoria, até 31 de janeiro de cada ano, relatório 
descritivo da freqüência e das atividades de aperfeiçoamento desenvolvidas pelos 
magistrados ao longo dos doze meses anteriores, analisando a situação individual, 
para fins de apuração de merecimento, com vistas à sua promoção e vitaliciamento; 
i) conferir, juntamente com o Diretor específico, diplomas ou certificados de 
freqüência e aproveitamento dos cursos, eventos e estágios promovidos pela 
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Escola; 
j) indicar à Diretoria e em seguida nomear, se aprovados, os juízes adjuntos de que 
trata o parágrafo único do artigo 4º, bem como os membros das comissões previstas 
no § 3º do artigo 3º; 
k) expedir portarias e outros atos regulamentares das atividades da Escola; 
l) indicar o Diretor da EMARF que se encarregará do núcleo regional da EMARF 
no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo. 

TÍTULO IV 
DA DIRETORIA DE CURSOS E PESQUISAS 

Art. 9º Compete à Diretoria de Cursos e Pesquisas: 

a) promover e realizar, juntamente com o Diretor-Geral, curso de formação de 
magistrados recém aprovados em concursos públicos de ingresso na magistratura; 
b) realizar cursos de aperfeiçoamento e especialização de magistrados já integrados 
na carreira, com ajuda das comissões referidas no artigo 3º, §3º; 
c) organizar e implementar cursos de aprimoramento e capacitação de servidores da 
Justiça Federal, com exercício no primeiro e no segundo graus de jurisdição. 
Parágrafo único. Os cursos referidos na alínea b deste artigo poderão ser 
coordenados por Juiz Federal indicado e nomeado pelo Diretor-Geral. 

Art. 10. O curso de formação de magistrados destina-se à ambientação dos novos 
juízes à atividade jurisdicional, constando do respectivo currículo matérias 
relacionadas com o exercício da função e o ramo do Judiciário em que vão 
desempenhar suas tarefas, especialmente sobre: 

a) história e estrutura atual da Justiça Federal; 
b) competência e dinâmica desse ramo do Poder Judiciário, nos dois graus de 
jurisdição; 
c) gestão cartorária e de pessoas, compreendendo atividades específicas de cada 
Vara, organização e funcionamento da respectiva Secretaria; distribuição e 
andamento dos feitos; especialização, controle e fiscalização dos serviços de apoio; 
d) noções práticas de Direito Processual; notadamente no que tange à atividade do 
juiz: seu poder de polícia, independência funcional e liberdade de convencimento, 
obrigatoriedade de decidir, responsabilidade e técnicas de elaboração de sentenças 
e decisões; 
e) a Ética e a Magistratura, compreendendo a postura moral do juiz e seu 
comportamento perante a sociedade, os advogados e os servidores a ele 
subordinados (relacionamento interinstitucional, interpessoal e deontológico); 
f) administração judiciária, com particular ênfase para as funções da direção do 
foro e da corregedoria; observando-se a estrutura administrativa do TRF e das 
Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; 
g) informática e sistemas (capacitação em recursos da informação); 
h) psicologia judiciária (audiências criminais e cíveis – técnicas de conciliação), 
com a difusão da cultura da conciliação como busca da paz social; 
i) impactos sociais e econômicos das decisões judiciais. 
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TÍTULO V 
DA DIRETORIA DE INTERCÂMBIO E DIFUSÃO 

Art. 11. Compete à Diretoria de Intercâmbio e Difusão: 

a) estabelecer relações com setores idênticos de outras Escolas de Magistratura, 
bem assim com centros de estudos e pesquisas jurídicas, Universidades públicas e 
privadas e com juristas de renome, objetivando trazer, para debates na Escola, 
temas de alto interesse da Justiça; 
b) promover eventos, tais como seminários, encontros, simpósios, palestras, painéis 
e estudos especializados, diversos dos previstos no artigo 9º, destinados a 
magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, servidores e bacharéis 
em Direito, estagiários ou estudantes; 
c) organizar eventos destinados a aperfeiçoar os mecanismos administrativos da 
Justiça Federal, especialmente o seu corpo funcional e os métodos empregados no 
exercício da atividade-meio da prestação jurisdicional; 
d) pesquisar, junto aos magistrados, os assuntos de maior interesse para o bom 
desempenho da função jurisdicional, encarregando-se de elaborar o conteúdo 
programático dos eventos incluídos na área de sua atuação. 
Parágrafo único. Compete ao Diretor de Intercâmbio e Difusão escolher e contactar 
os palestrantes. 

TÍTULO VI 
DA DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES 

Art. 12. Compete à Diretoria de Publicações: 

a) promover a publicação de Revistas e Boletins editados pela EMARF, destinados 
a divulgar trabalhos jurídicos produzidos por Magistrados Federais da 2ª Região e 
também por juristas, do País ou do Exterior; 
b) publicar e divulgar obras de elevado interesse jurídico ou administrativo para a 
atividade jurisdicional, especialmente nas Seções Judiciárias que integram a 
Segunda Região; 
c) firmar parcerias. 

TÍTULO VII 
DA DIRETORIA DE ESTÁGIOS 

Art. 13. A Diretoria de Estágios tem por objeto elaborar e oferecer o programa de 
estágio referido no artigo 3º, letra h. 

Art. 14. O estágio jurídico visa, precipuamente, aos seguintes objetivos: 

a) melhorar os serviços prestados ao Tribunal e às Seções Judiciárias a ele 
vinculados, através de aprimoramento dos recursos humanos e de intercâmbio 
acadêmico-profissional; 
b) possibilitar a complementação do ensino e aprendizagem prática de aplicação do 
Direito pelos estagiários, como instrumento de integração e aperfeiçoamento 
técnico-profissional. 

Art. 15. O recrutamento dos estagiários é feito mediante seleção, efetuada 
diretamente pela Diretoria própria ou pelo Núcleo Regional de Vitória. 

Art. 16. Cada estagiário deve firmar, antes de iniciar a prestação dos serviços, o 
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Termo de Compromisso contendo os direitos e os deveres. 

Art. 17. São direitos dos estagiários: 

a) realizar estágio na Unidade designada que lhe proporcione a execução de 
atividades correlatas com as de seu curso de formação profissional; 
b) receber auxílio financeiro proporcional ao número de dias/horas trabalhados; 
c) receber auxílio transporte proporcional a 22 (vinte e dois) dias, descontados os 
dias de ausência; 
d) ser coberto por seguro contra acidentes pessoais, no período de vigência do 
estágio; 
e) usufruir 30 (trinta dias) de recesso, sem prejuízo do auxílio financeiro, quando o 
período de estágio for igual ou superior a 12 (doze) meses; 
f) redução da carga horária do estágio, ao menos pela metade, nos dias de 
avaliações escolares ou acadêmicas, desde que informadas no início do ano ou 
semestre letivo, mediante declaração da Instituição de Ensino; 
g) participar da sua avaliação de desempenho, juntamente com o supervisor de 
estágio; 
h) receber certificado ou declaração de estágio relativamente ao período cumprido; 
i) freqüentar os seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns, colóquios, 
debates, conferências e painéis oferecidos pela EMARF, relacionados aos temas 
jurídicos e administrativos de interesse da Justiça Federal, no total de 12 (doze) 
horas/aula por semestre e, portanto, 24 (vinte e quatro) horas/aula por ano, nos 
termos do regulamento. 

Art. 18. São deveres dos estagiários: 

a) apresentar a documentação exigida; 
b) prestar informações à EMARF a respeito dos assuntos relacionados ao estágio;  
c) ser pontual e assíduo; 
d) apresentar conduta compatível com a exigida pelo Tribunal ou Seções 
Judiciárias vinculadas; 
e) manter sob sigilo os documentos e assuntos que lhe forem confiados no período 
do estágio; 
f) submeter-se às avaliações periódicas realizadas pelo supervisor; 
g) comunicar seu desligamento da Unidade imediatamente à EMARF nas hipóteses 
previstas no Regulamento de Estágio; 
h) não exercer estágio cumulativo em outro órgão, sociedade empresária ou 
escritório; 
i) desempenhar as atividades que lhe forem confiadas e compatíveis com sua 
formação acadêmica; 
j) zelar pela conservação do material e patrimônio do Tribunal ou Seções 
Judiciárias vinculadas; 
k) providenciar comunicação à Unidade, em caso de falta, bem como ao Serviço 
Médico do Tribunal ou da Seção Judiciária, se desejar homologar licença médica, 
no 1º dia de ocorrência; 
l) elaborar, juntamente com o supervisor de estágio, relatório semestral das 
atividades de estágio e entregar original assinado à Instituição de Ensino e cópia à 
EMARF; 
m) não prestar serviços externos, transportar dinheiro ou títulos de crédito, realizar 
serviços de limpeza ou copa, executar trabalhos particulares, assinar documentos 
que tenham fé pública e estagiar em lugar insalubre, exceto se a insalubridade for 
inerente ao exercício das atividades de estágio. 

Art. 19. A concessão do estágio não implica vínculo empregatício, nem assegura 
aos estagiários direitos específicos dos funcionários públicos. 



 153

Art. 20. Ao final do estágio, o estudante que o cumprir regularmente receberá um 
certificado, nos termos do respectivo Regulamento. 

TÍTULO VIII 
DA REGULAMENTAÇÃO 

Art. 21. Cada Diretor pode elaborar, de comum acordo com o Colegiado, um 
Regulamento explicitando a atuação da entidade na área de sua competência. 

Art. 22. Todas as atividades básicas da EMARF, como organização administrativa, 
cursos, eventos sócio-culturais, publicações e estágio universitário, são 
sistematizadas e realizadas de acordo com os Regulamentos próprios, referidos no 
artigo anterior. 

TÍTULO IX 
DA EQUIPE DE APOIO 

Art. 23. A equipe de apoio administrativo da EMARF é composta de servidores do 
Tribunal nela lotados, sob a chefia imediata do Assessor Executivo livremente 
escolhido pelo Diretor-Geral e sujeito à orientação deste. 

Art. 24. A organização interna do órgão, compreendendo os serviços de Secretaria, 
as áreas de competência e as atribuições de cada servidor, é definida em 
Regulamento específico. 

TÍTULO X 
DO NÚCLEO REGIONAL E DOS NÚCLEOS REPRESENTATIVOS 

Art. 25. Objetivando regionalizar e interiorizar sua atuação, a EMARF manterá um 
Núcleo Regional em Vitória, no Estado do Espírito Santo, e Núcleos 
representativos em alguns Municípios das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. 

Art. 26. O Núcleo Regional de Vitória será dirigido por um Diretor da EMARF. 

Art. 27. Os eventos culturais de interesse comum, sempre que possível, serão 
transmitidos diretamente, pelo processo de vídeo-conferência ou por meio 
eletrônico disponível. 

Art. 28. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação e revogará as 
disposições em contrário. 

Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO 
Presidente 

Publicado no Diário da Justiça, Seção II em 18/11/2009, às fls. 10/11 
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ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO PARA 

ESTAGIÁRIO NA EMARF 

 

 

A EMARF  – Escola de Magistratura Regional Federal da 2.ª Região torna público 
que passará a realizar processo seletivo para estagiários do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região e das Varas Federais do Rio de Janeiro e Niterói, de acordo 
com as normas do presente Edital. 

1. Das Disposições Preliminares 

O concurso destina-se ao preenchimento de vagas existentes para estagiários do 
núcleo da EMARF nas localidades supra citadas, e para outras vagas que surgirem 
dentro do prazo de validade de que cogita o item 7 deste Edital. 
Jornada de estágio: 20 (vinte) horas semanais, no horário entre 11h e 19h, 
observado o turno escolar do estagiário. 
Requisito: estar cursando entre o 5.º e o 9.º períodos do Curso de Direito de 
Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC. 
O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$ 600,00 
(seiscentos reais), mais auxílio-transporte no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia 
de trabalho. 
A seleção far-se-á por prova escrita, sem consulta. 
A prova contará com 04 (quatro) questões discursivas, a serem divididas entre as 
seguintes matérias: 

DISCIPLINAS  
Direito Constitucional 

Teoria Geral do Processo 
Direito Civil – Parte Geral 

Direito das Obrigações 
Teoria Geral de Contratos 
Direito Penal – Parte Geral 

2. Das Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas na Rua Acre, 80 22º andar – Centro – Rio de 
Janeiro, das 12 às 17 horas. 
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:  
a) 1 foto 3x4 colorida; 
b) cópia do documento de identidade (com foto); do CPF e Comprovante de 
Residência; 
c) declaração da faculdade/universidade constando o período que está cursando 
Direito; 
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada que se encontra 
disponível no site www.trf2.gov.br/emarf; 
Não haverá recolhimento de taxa de inscrição. 
Não haverá confirmação da inscrição; apenas fornecido um comprovante no 
próprio ato da inscrição. 
Será permitida a inscrição por terceiros mediante procuração específica outorgada 
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pelo interessado, acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato 
e do procurador e a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada. A 
procuração e as fotocópias dos documentos de identidade deverão ser anexadas à 
Ficha de Inscrição. 
Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à prova escrita, o 
candidato portador, ou não, de deficiência deverá solicitá-la no ato da inscrição, 
indicando claramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato 
com as conseqüências de sua omissão. 

3. Das Condições de Realização da Prova 

Os candidatos serão convocados para a realização do processo seletivo em grupos 
de até 80 (oitenta) candidatos, por email ou divulgação no portal, de acordo com a 
necessidade da EMARF. 
Será realizada uma nova seleção à medida que todos os candidatos aprovados na 
anterior sejam convocados. 
As provas serão realizadas no auditório do Tribunal Regional Federal da 2 ª 
Região, situado na Rua Acre, 80 3º andar – Centro – Rio de Janeiro. 
A duração da prova será de 3 (três) horas. 
O candidato deverá comparecer no local destinado à realização das provas com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o início da 
prova, munido de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e documento oficial de 
identidade (somente com foto). 
O acesso ao local de prova será fechado rigorosamente no horário. Após o 
fechamento não será permitida a entrada dos candidatos, em hipótese alguma. 
O documento de identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura. Não será aceito 
cópia do documento de identidade. 
Será eliminado do concurso o candidato que faltar ou chegar atrasado às provas. 
O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas sem 
acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença. 
O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das 
provas, após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o fim do prazo da prova ou até 
que o último termine, a fim de testemunharem a desidentificação final e lacre dos 
envelopes. 
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação 
das provas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas. 
No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de avaliação. 
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção o candidato 
que durante a realização da prova: 
a) for surpreendido em comunicação com outro candidato verbalmente, por escrito 
ou de qualquer outra forma; 
b) fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
c) utilizar-se de livros, códigos impressos ou qualquer tipo de consulta; 
d) for descortês com os coordenadores, executores ou seus auxiliares ou qualquer 
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autoridade presente; 
e) Permanecer em sua posse aparelhos celulares, palm-top ou qualquer outro 
equipamento eletrônico Rasuras serão permitidas desde que se utilize líquido 
corretor. 

4. Da Aprovação 

A prova terá o valor de 10 (dez) pontos, com cada questão valendo 2,5 pontos (dois 
pontos e meio). 
Serão observadas na correção das provas a clareza do raciocínio, a razoabilidade 
dos argumentos apresentados e a correção gramatical. 
Serão considerados reprovados os candidatos que não obtiverem, no mínimo, 7 
(sete) pontos. 

5. Da Classificação 

Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, terá preferência na 
classificação, sucessivamente o candidato que: 
a) estiver no maior período no Curso; 
b) tiver mais idade. 

6. Dos Recursos e Revisão 

O candidato poderá apresentar recursos a qualquer das questões da prova, neles 
incluindo as razões pelas quais discorda da correção ou conteúdo da questão, desde 
que devidamente fundamentado. 
O recurso deverá ser:  
a) apresentado em formato livre; 
b) apresentado em folhas separadas para questões diferentes; 
c) transcrito em letra de forma ou impresso, contendo obrigatoriamente, para cada 
questão, o nome do candidato, o número de sua inscrição, o número da questão 
contra a qual recorre, alegações e seus fundamentos, comprovando-as com citação 
de artigos de legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores e anexando, 
sempre que possível, cópia da documentação comprobatória; 
d) assinado pelo candidato; 
e) protocolado na EMARF (Rua Acre, 80 – 22º andar – Centro), encaminhado por 
fax para (21) 3261-8465 ou pelo endereço eletrônico estagioemarf@trf2.gov.br. 
Caberá recurso até 3 dias úteis após a divulgação das notas, não sendo 
considerados aqueles que forem interpostos após às 17h do último dia do prazo. 
Não serão aceitos os recursos se não preencherem os requisitos do item 6. 
A decisão proferida pela Banca Examinadora será irrecorrível. 

7. Das Disposições Finais 

O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados. 
Os candidatos poderão obter informações sobre o resultado da prova no endereço 
eletrônico www.trf2.gov.br/emarf ou na EMARF. 
O concurso terá validade de 1 (um) ano, contado do 1º dia útil após o resultado  Os 
casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão submetidos à 
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apreciação da Banca Examinadora. 
O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que 
não possa satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital terá sua inscrição 
cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido 
aprovado ou admitido. 
O candidato será responsável pela atualização de seus endereços, inclusive de seu 
correio eletrônico (e-mail) e telefone(s) durante o prazo de validade do concurso. 
A EMARF reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem 
necessárias, em qualquer fase do processo seletivo ou posterior ao mesmo, em 
razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 
A Banca Examinadora será composta pelos Diretores da EMARF. 
Rio de Janeiro / RJ, 28 de janeiro de 2009. 

André Fontes 
Diretor - Geral da EMARF 

Desembargador Luiz Antonio Soares 
Diretor de Estágio 



 158

ANEXO III - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O XII CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE JUIZ FEDERAL DA 2ª 

REGIÃO 

 
 

ANEXO AO EDITAL DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO PARA O XII  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE  
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO NA SEGUNDA REGIÃO . 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

1. Constituição. Conceito. Classificação. Elementos. Poder constituinte: originário 
e derivado. Direitos Humanos. Hermenêutica constitucional. O constitucionalismo 
brasileiro. A ordem constitucional vigente. Emendas à Constituição. Disposições 
gerais e transitórias. República e federação no direito Constitucional em geral. 
Sistema brasileiro. Repartição de competências. União: bens e competência. 
Competência exclusiva, competência de normas gerais, competência comum e 
competência concorrente.  
2. Os Estados-membros na Constituição. Organização, natureza e conteúdo da 
autonomia constitucional do Estado-membro. Competências estaduais. Intervenção 
federal nos Estados membros, Distrito Federal e Territórios. Os Municípios na 
Constituição. Competência municipal, organização política e administrativa dos 
Municípios. Intervenção nos Municípios. 3. Poder Legislativo. Organização e 
atribuições. O processo legislativo. Cláusulas pétreas. Natureza. Espécies. 
Iniciativa legislativa. Normas constitucionais e processo legislativo. Orçamento. 
Princípios constitucionais. Fiscalização financeira e orçamentária. O Tribunal de 
Contas. Natureza e atribuições. 
4. Poder Executivo. Evolução do conceito. Atribuições e responsabilidade do 
Presidente da República. Poder regulamentar, poder regulador e as agências 
administrativas. Do Conselho da República. Do Conselho de Defesa Nacional. 
5. Poder Judiciário. Natureza da função jurisdicional. As garantias do Poder 
Judiciário. O princípio da reserva legal na apreciação de lesão ou ameaça de lesão a 
direito individual e a direito. Poder Judiciário Federal e Poder Judiciário Estadual. 
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça 
Federal e os Tribunais Regionais Federais. A Justiça Federal de 1º Grau. Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional. 
6. O controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Conceito. 
Natureza. Espécies. A Ação Declaratória de Constitucionalidade e a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. A Ação de Inconstitucionalidade por Omissão. Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. 
7. Funções essenciais à justiça. Do Ministério Público. Da Advocacia e da 
Defensoria Pública. Da Advocacia-Geral da União. Da Administração Púbica. 
Princípios e Disposições Gerais. Dos servidores civis e militares. Acumulação 
remunerada. Garantias. Responsabilidade jurídica das pessoas públicas. 
8. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado de Defesa e o 
Estado de Sítio. Das Forças Armadas.  Da Segurança Pública. Nacionalidade. 
Direitos políticos e partidos políticos. Alistamento. Elegibilidade e inelegibilidade. 
Suspensão e perda dos direitos políticos. Sufrágio: natureza e forma.  
9. Processo eleitoral. Plebiscito. Referendum. Iniciativa popular. Direitos e 
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garantias individuais. O rol da constituição brasileira. Direitos explícitos e 
implícitos. Classificação dos direitos explícitos. Abuso de direito individual ou 
político. 
10. Direito de proprIEDIade. Função social da proprIEDIade. Desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública. Desapropriação por interesse social. 
Desapropriação judicial. Regime das jazidas. Direito urbanístico. Ordem 
Econômica. Princípios. Intervenção no domínio econômico. Formas e limites de 
intervenção. Repressão do abuso do poder econômico. Empresa pública e 
sociedade de economia mista. Da comunicação social. O planejamento na ordem 
constitucional. Os direitos constitucionais dos trabalhadores. Organização sindical. 
Família, Educação e Cultura. Da Ciência e da Tecnologia. Da criança, do 
adolescente e do idoso 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

1. Administração Pública como função do Estado. Princípios regentes do Direito 
Administrativo constitucionais e legais, explícitos e implícitos. A reforma do 
Estado brasileiro. Os quatro setores e suas características. A publicização do 
terceiro setor (as organizações sociais e as OSCIPS). 
2. Administração Direta (órgãos públicos: conceito, espécies, regime); 
Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia 
Mista e Empresas Públicas. Principais características de cada e regimes jurídicos. O 
regime das subsidiárias. Direito Administrativo Econômico. As formas de 
intervenção do Estado. Os princípios constitucionais da ordem econômica e a 
criação de sociedades de economia mista e empresas públicas. 
3. Direito Administrativo Regulador. Agências: Reguladoras e Executivas. O 
regime jurídico das Agências Reguladoras: natureza jurídica, características, 
contrato de gestão, pessoal e poder normativo. A concessão de serviços. Conceito, 
características. Direitos do concedente e do concessionário. Equilíbrio do contrato. 
Formas de extinção. As permissões e autorizações. As parcerias da Administração 
Pública. Parcerias público-privadas. 
4. Formas de intervenção do Estado  na proprIEDIade. Limitações administrativas, 
tombamento, requisição, servidão e desapropriação. Fundamentos e requisitos 
constitucionais para as desapropriações. Espécies de desapropriações. 
Desapropriações por utilidade ou necessidade pública ou por interesse social, 
desapropriações por interesse social para fins de reforma agrária. O art. 243 da 
CF/88. Retrocessão. Desapropriação indireta. Procedimento expropriatório. 
5. Responsabilidade civil do Estado e dos prestadores de serviços públicos. 
Conceito e teorias. A responsabilidade por ação e por omissão. Evolução histórica 
no Direito brasileiro. Elementos. A reparação do dano. Ação regressiva e 
litisconsórcio. Responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor. 
6. Servidores públicos. Regime constitucional. Regimes jurídicos: O servidor 
estatutário e o empregado público. Cargos e Funções. Direitos e deveres dos 
servidores estatutários. Regime previdenciário do servidor estatutário. Normas e 
princípios constitucionais. As regras de transição. O novo regime previdenciário. O 
sistema de previdência complementar. Regime e processo disciplinar. 
7. Ato administrativo. Conceito. Regime jurídico. Espécies. Elementos e requisitos. 
Vícios dos atos administrativos. Principais classificações dos atos administrativos. 
Procedimento administrativo. Fundamentos constitucionais. Controle dos atos da 
Administração. Controle administrativo e jurisdicional. Limites do controle 
jurisdicional. O controle da Administração Pública pelos Tribunais de Contas. 
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Formas, características e limites. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação 
Civil Pública. Improbidade administrativa. 
8. Licitações. Fundamento constitucional. Conceito e modalidades. O regime de 
licitações e alterações. Dispensa e inexigibilidade. Revogação e anulação, hipóteses 
e efeitos. Pregão e consulta. O Registro de preços. Contratos administrativos 
Conceito e características. Invalidação. Principais espécies de contratos 
administrativos. Inexecução e rescisão dos contratos administrativos. 
9. Poder Regulamentar. Regulamentos administrativos de execução e autônomos. 
O poder normativo não legislativo e o princípio da legalidade. Regulamentação e 
regulação. Análise do art. 84 da CF/88 quanto aos limites do poder regulamentar. 
Poder de Polícia. Conceito. Características. Origem e função. Limites, extensão e 
controle. Poder de polícia e regulação. Distinções. 
10. Domínio público. Conceito. Bens públicos. Conceito e características, regime e 
espécies. Regime jurídico dos recursos minerais. Terras devolutas. Terrenos de 
marinha e seus acrescidos. 
11. Sistema Financeiro de Habitação. 

DIREITO PENAL 

1. Introdução ao Direito Penal. Conceito; caracteres e função do Direito Penal. 
Princípios básicos do Direito Penal. Relações com outros ramos do Direito. Direito 
Penal e política criminal. Criminologia. Crimes contra a pessoa (Código Penal). 
Crimes de Imprensa (Lei n. 5.250, de 9 fevereiro de 1967). Crimes de manipulação 
genética (Lei n. 8.974, de 5 de janeiro de 1995). Crimes contra o patrimônio 
(Código Penal). Crimes contra a proprIEDIade imaterial: crimes contra a 
proprIEDIade intelectual (Código Penal) e crimes contra o privilégio de invenção, 
contra as marcas e patentes e de concorrência desleal (Lei n. 9.279, de 14 de maio 
de 1996).  
2. A lei penal: características; fontes; interpretação; vigência e aplicação. Lei penal 
no tempo e no espaço. Imunidade. Condições de punibilidade. Concurso aparente 
de normas. Crimes contra a Administração Pública (Código Penal). Crimes de 
responsabilidade (Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950). Crimes de abuso de 
autoridade (Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965). Crimes nas licitações e 
contratos da Administração Pública (Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993).  
3. Teoria geral do crime: conceito; objeto; sujeitos; conduta; tipicidade; 
culpabilidade. Bem jurídico. Tempo e lugar do crime. Punibilidade. Erro. Concurso 
de crimes e crime continuado. Crimes contra a organização do trabalho (Código 
Penal). Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos 
(Código Penal). Crimes contra os costumes (Código Penal). Crime de corrupção de 
menores (Lei n. 2.252, de 1º de julho de 1954). Crimes contra a criança e o 
adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990). Crimes contra a família (Código 
Penal). ESTATUTO DO IDOSO. Crimes de produção, uso e tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins (Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976 e Lei n. 
10.409, de 11 de janeiro de 2002).  
4. Concurso de agentes: autoria e participação. Conduta delituosa. Resultado. 
Relação de causalidade. Imputação. Direitos humanos. Crimes de genocídio (Lei n. 
2.889, de 1º de outubro de 1956). Crime contra o funcionamento do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Lei n. 4.319, de 16 de março de 1964). 
Crimes contra os índios (Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973). Crimes 
resultantes de preconceito de raça e de cor (Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989). 
Crimes contra portadores de deficiência física (Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 
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1989) Crimes de tortura (Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1977). Crimes contra a fé-
pública (Código Penal).  
5. Teoria do tipo. O tipo do crime doloso e o tipo do crime culposo. Crime 
qualificado pelo resultado e crime preterdoloso. Erro de tipo. Classificação jurídica 
dos crimes. Crimes comissivos e crimes omissivos. Crimes de dano e de perigo. 
Punibilidade: causas de extinção da punibilidade. Iter criminis. Consumação e 
tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento 
posterior. Crime impossível. Crimes hediondos (Lei n. 8.072, de 25 de julho de 
1990).  
6. Ilicitude. Causas de exclusão da ilicitude: estado de necessidade; legítima defesa; 
estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Crimes na 
exploração e utilização de energia nuclear (Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977). 
Crimes contra a segurança nacional (Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983). 
Crimes relativos a minas terrestres antipessoal (Lei n. 10.300, de 31 de outubro de 
2001). Crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei n. 9.613, de 
3 de março de 1998).  
7. Teoria geral da culpabilidade: fundamentos; conceito; elementos e conteúdo. 
Princípio de culpabilidade. Culpabilidade e pena. Causas de exclusão da 
culpabilidade. Imputabilidade. Erro de proibição. Crimes contra o serviço postal e 
o serviço de telegrama (Lei n. 6.538, de 22 de junho de 1978). Crimes contra os 
serviços de telecomunicações (Lei n. 9.472, de 16 de julho de 1997). Infrações 
penais no estatuto do estrangeiro (Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980). Crimes 
contra a seguridade social (Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991).  
8. Direito penal e Constituição. A parte especial do Código Penal e os crimes em 
espécie. Elementares e circunstâncias. Causas de aumento e de diminuição das 
penas. A Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999 e a proteção de acusados ou 
condenados colaboradores. Crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 
de junho de 1986). Crimes contra o mercado de capitais (Lei n. 10.303, de 31 de 
outubro de 2001).  
9. Teoria geral da pena. Cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Penas 
restritivas de direitos. Regimes de pena. Pena pecuniária. Medidas de segurança. 
Aplicação da pena. Os fins da pena. Livramento condicional e suspensão 
condicional da pena. Efeitos da condenação. Execução penal (Lei n. 7.210, de 11 
de julho de 1984). Crimes contra a incolumidade pública (Código Penal). Crimes 
na direção de veículos automotores (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
Crimes contra a paz pública (Código Penal). Ações praticadas por organizações 
criminosas (Lei n. 9.034, de 3 de maio de 1995). Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto n. 5.015, de 12 de março de 
2004). ARMAS DE FOGO.  
10. Direito Penal Econômico. Bem jurídico supra-individual. Responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas. Crimes contra o meio ambiente (Lei n. 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998). Crimes contra a economia popular (Lei n. 1.521, de 26, de 
dezembro de 1951). Crimes contra as relações de consumo no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990). Crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). Crimes contra a ordem econômica e o Sistema de Estoques de 
Combustíveis (Lei n. 8.176, de 8 de fevereiro de 1991). 
11. Lei de entorpecentes. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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1. Conceito. Finalidade. Caracteres. Princípios gerais. Fontes. Repartição 
constitucional de competência. Garantias constitucionais do processo. Aplicação da 
lei processual penal. Normas das convenções e tratados de Direito Internacional 
relativos ao Processo Penal e tratados bilaterais de auxílio direto. Convenção da 
ONU contra a corrupção. Cooperação Internacional – Tratados bilaterais celebrado 
pelo Brasil em matéria penal. 
2. Persecução Penal. Inquérito e ação penal. Procedimento. Garantias do 
investigado. Atribuições da autoridade policial. Intervenção do Ministério Público. 
Outros meios de colheita de indícios da infração. Sujeitos do processo. Juiz. 
Ministério Público. Acusado e seu defensor. Assistente. Curador do réu menor. 
Auxiliares da justiça. Assistentes. Peritos e intérpretes. Serventuários da justiça. 
Impedimentos e suspeições. Instrumentos legais de obtenção de prova: delação 
premiada, infiltração de agente policial em organizações criminosas, ação 
controlada. 
3. Jurisdição. Competência. Conexão e continência. Prevenção. Questões e 
procedimentos incidentes. Competência da Justiça Federal dos Tribunais 
Regionais, do STJ e do STF. Perpetuatio jurisdictionis. Conflito de competência. 
Procedimento da ação penal originária nos tribunais. 
4. Questões e processos incidentes. Questões prejudiciais. Exceções. Medidas 
assecuratórias: sequestro, hipoteca legal e arresto. Incidentes de falsidade e de 
insanidade mental do acusado. Restituição das coisas apreendidas. Perdimento. 
Provas. Procedimento probatório. Classificação. Prova testemunhal. Documental. 
Material. Ônus. Presunções. Indícios. Valoração. Provas ilícitas. 
5. Processo: finalidade, pressupostos e sistemas. Procedimentos: crimes apenados 
com reclusão; crimes apenados com detenção; contravencional; crimes de abuso de 
autoridade; crimes de responsabilidade; crimes contra o meio-ambiente; 
entorpecentes; crimes contra a economia popular; crimes de imprensa; crimes 
contra o sistema financeiro nacional; homicídio e lesão corporal culposos; júri; 
crimes contra a honra; Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais – aplicação na 
Justiça Federal. Atos processuais. Forma. Lugar. Tempo. Despachos. Decisões 
interlocutórias. Sentenças. Comunicações, forma, lugar, prazo. Citações e 
intimações. Revelia. Fixação da pena. Nulidades. 
6. Prisão. Flagrante. Temporária. Preventiva.  Decorrente de pronúncia, decorrente 
de sentença. Princípio da necessidade, prisão especial, prisão albergue, prisão 
domiciliar e liberdade provisória. Fiança. Execução das penas e das medidas de 
segurança. Execução penal: evolução e regressão, regimes de cumprimento da pena 
e incidentes; suspensão condicional da pena; livramento condicional; graça; 
indulto; anistia; reabilitação. Incidentes da execução. Remição. Inclusão e 
transferência de presos para presídios federais (Resolução CJF). 
7. Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira. Cartas rogatórias. 
Homologação de sentença estrangeira. Extradição. Expulsão. Deportação. 
Recursos. Disposições gerais. Apelação. Recurso em sentido estrito. Protesto por 
novo júri. Embargos infringentes e de nulidade. Carta testemunhável. Recurso 
especial e extraordinário. Agravo em execução penal. Coisa julgada. Revisão 
criminal. 
8. Nulidades. Rol legal. Súmulas dos Tribunais Superiores. Habeas corpus. 
Competência. Natureza jurídica. Cabimento. Requisitos. Legitimidade. Objeto. 
Procedimento. Mandado de segurança em matéria penal. Cautelar em matéria 
penal. 
9. Juizados Especiais Federais Penais. O Conciliador. Quebra de sigilo: requisitos e 
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limites. Quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados. Interceptações de 
comunicação. 
10. Processo nos crimes: de abuso de autoridade, de entorpecentes, de falência, de 
responsabilidade dos funcionários públicos, contra a honra. 

DIREITO CIVIL 

1. Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais: Personalidade e 
capacidade. Direitos da personalidade. Morte presumida. Ausência. Tutela. 
Curatela. Pessoas jurídicas: Conceito. Classificação. Registro. Administração. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Associações. Fundações. 
2. Domicílio. Bens. Negócios jurídicos: conceito. Representação. Condição. 
Termo. Encargo. Defeitos. Invalidade. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 
3. Prescrição e decadência. Prova. 
4. Obrigações: conceito. Elementos Constitutivos. Modalidades. Transmissão. 
Adimplemento e extinção. Inadimplemento. 
5. Contratos em geral: teoria geral dos contratos. Princípios. Elementos 
constitutivos. Pressupostos de validade. Revisão. Extinção. 
6. Contratos em espécie: compra e venda. Permuta. Contrato Estimatório. Doação. 
Locação. Empréstimo. Prestação de serviço. Empreitada. Depósito. Mandato. 
Comissão. Agência e distribuição. Corretagem. Transporte. Seguro. Constituição 
de renda. Jogo e aposta. Fiança. Transação. Compromisso. Atos unilaterais: 
promessa de recompensa. Gestão de negócios. Pagamento indevido. 
Enriquecimento sem causa. 
7. Responsabilidade civil. Elementos. Responsabilidade por fato de outrem. 
Responsabilidade por fato da coisa. Teorias subjetiva e objetiva da 
responsabilidade civil. Dano moral e material. Indenização. 
8. Posse. Definição. Natureza jurídica. Classificação de posse. Aquisição da posse. 
Efeitos da posse. Composse. Proteção possessória. Perda da posse. ProprIEDIade. 
Definição. Elementos. Classificação. Extensão da proprIEDIade. Restrições à 
proprIEDIade. Aquisição ou constituição da proprIEDIade. ProprIEDIade imóvel. 
ProprIEDIade móvel. ProprIEDIade resolúvel e fiduciária. Perda da proprIEDIade 
móvel e imóvel. Função social da proprIEDIade. Política agrícola e reforma 
agrária. 
9. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Penhor. Hipoteca. Registros 
Públicos. Estatuto da Terra. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

1. Jurisdição: natureza, conceito, características, espécies, a problemática da 
jurisdição voluntária, princípios, estrutura constitucional (Poder Judiciário, 
organização judiciária, atividade jurisdicional, atividades essenciais à Justiça), 
equivalentes jurisdicionais (autotutela, autocomposição, mediação e arbitragem). 
Jurisdição constitucional propriamente dita (controle judicial de 
constitucionalidade e suas espécies: ação direta de inconstitucionalidade 
interventiva, ação direta de inconstitucionalidade, ação de inconstitucionalidade 
por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, respectivos natureza, conceitos, características, hipóteses 
de cabimento, detalhes de procedimento); jurisdição constitucional das liberdades e 
seus principais mecanismos (habeas corpus no processo civil, mandado de 
segurança individual e coletivo, mandado de segurança, habeas data, ação popular, 
ação civil pública), respectivos natureza, conceitos, hipóteses de cabimento, 
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detalhes procedimentais. 
2. Competência: conceito, critérios de distribuição, espécies; identificação do foro 
competente; modificações (conexão, continência, prevenção), perpetuatio 
jurisdictionis, conflitos positivos e negativos; competência interna e internacional 
(concorrente e exclusiva), homologação de sentença estrangeira. Competência da 
Justiça Federal. Ação: classificação das ações e critérios identificadores. Defesa: 
natureza, conceito, espécies; sua inserção entre as bases fundamentais do Direito 
Processual. Processo: natureza, conceito, pressupostos, início, suspensão e fim, 
classificação (problemática da distinção entre as espécies processuais e a atual 
visão sincrética), princípios informativos, gerais e específicos.  
3. Sujeitos do processo: o juiz, sua atuação e poderes, impedimento e suspeição; 
parte e respectivos conceitos material e processual, espécies, representação, 
legitimação ordinária e extraordinária; sujeitos especiais do processo; o Ministério 
Público, sua atuação como parte e fiscal da lei, impedimento e suspeição; a 
advocacia, privada e estatal, inclusive a defensoria pública. Deveres das partes, 
seus procuradores e demais partícipes do processo; substituição e sucessão de 
partes e procuradores. Representação técnica. Litisconsórcio: conceito, espécies, a 
problemática da unitarIEDIade e necessarIEDIade. Intervenção de terceiros: 
conceito de terceiro, classificação das modalidades interventivas, figuras típicas 
(assistência simples e litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria, denunciação à 
lide, chamamento ao processo) e atípicas, conceito, natureza, cabimento, aspectos 
procedimentais. Procedimento: natureza, conceito, classificação; distinção entre 
processo e procedimento; procedimentos sem processo. Procedimentos do processo 
de conhecimento (comum, ordinário e sumário); procedimentos especiais. Ato 
processual: conceito, forma, tempo, nulidades (teoria processual das nulidades, 
princípios respectivos, identificação, decretação e convalidação); prazos 
(classificação e modos de contagem); fases procedimentais. 
4. Fase postulatória: inicial, requisitos, pedido (alteração, aditamento, cumulação); 
pedidos alternativo e sucessivo; resposta (contestação, reconvenção, exceções); 
ação declaratória incidental; razões finais. Fase instrutória: conceito e 
características; prova: conceito, sistemas, ônus e sua distribuição, princípios 
aplicáveis ao tema; a vedação constitucional das provas ilícitas; classificação dos 
meios probatórios.  Meios de prova em espécie (depoimento pessoal, confissão, 
documentos, testemunhas, perícia, inspeção), natureza e conceito de cada um, 
hipóteses de cabimento, procedimentos respectivos, incidentes. Fase decisória: 
sentença, natureza e conceito, classificação, requisitos, funções, vícios, efeitos, 
eficácia natural e autoridade. Coisa julgada: natureza, conceito, classificação, 
limites objetivos e subjetivos. Desconstituição da coisa julgada, decisões 
rescindíveis e anuláveis; ação rescisória: conceito, natureza, cabimento, condições 
específicas, juízos rescindente e rescisório, aspectos competenciais, procedimento, 
tutela de urgência na hipótese; a relativização da coisa julgada. Processo nos 
tribunais. Coisa julgada inconstitucional. 
5. Recursos: natureza, conceito, inserção entre os mecanismos de impugnação das 
decisões judiciais, classificação, efeitos, pressupostos, admissibilidade e mérito 
recursais, princípios, regras gerais; sucedâneos recursais; remessa obrigatória. 
Recursos em espécie (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de 
declaração, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário, recurso 
especial, embargos de divergência): natureza e conceito de cada um, hipóteses de 
cabimento, prazos, procedimento, pressupostos específicos, modos de interposição, 
peculiaridades específicas. 
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6. Execução: natureza, conceito e espécies; execução de títulos judiciais e 
extrajudiciais, princípios, pressupostos, condições, regras gerais; débito e 
responsabilidade patrimonial; fraude à execução; aspectos peculiares do processo 
executivo, seus detalhes procedimentais (instrução, penhora, avaliação, 
arrematação, satisfação, pagamento, adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa, 
remissão e remição); liquidação; a defesa na execução, exceção de pré-
executividade; suspensão e extinção da execução. Cumprimento de sentença. 
Processo sincrético. 
7. Execuções em espécie (por quantia certa contra devedor solvente, de obrigações 
de fazer ou não fazer, de obrigações de dar coisa certa ou incerta, contra a Fazenda 
Pública, de alimentos, por quantia certa contra devedor insolvente): conceito e 
características de cada uma, função, objeto, subtipos, procedimentos, controvérsias. 
8. Tutela jurídica e tutela jurisdicional, tutela processual e tutela satisfativa, tutela 
inicial e final; tutelas de urgência: conceito, espécies, extensão, profundidade; 
antecipação dos efeitos da tutela: natureza, conceito, características e limites; tutela 
cautelar: natureza e conceito; distinção em relação à antecipação de tutela; poder 
geral de cautela; cautelares inominadas, pressupostos, espécies, procedimento 
cautelar; cautelares nominadas (arresto, sequestro, caução, busca e apreensão 
exibição, produção antecipada de provas, protestos, notificações e interpelações, 
atentado), detalhes, procedimento. 
9. Procedimentos especiais: visão geral, características, procedimentos especiais de 
jurisdição voluntária (incluída a discussão sobre a real natureza dessa espécie 
jurisdicional) e de jurisdição contenciosa; tipos codificados (consignação em 
pagamento; tutela interdital e não interdital da posse: interdito proibitório, ações de 
manutenção e reintegração de posse, embargos de terceiro, usucapião; a 
problemática do confronto entre ações petitórias e possessórias; ação monitória) e 
não codificados (desapropriação, ação de improbidade, reclamação constitucional), 
natureza e conceito de cada um, subespécies, hipóteses de cabimento, requisitos, 
aspectos procedimentais. 
10. Juizados Especiais cíveis: caracterização como subsistema processual e seu 
relacionamento com o sistema processual geral; especificidades, diferenciações e 
semelhança entre os juizados Estaduais e Federais; estrutura orgânica (Juizados, 
Turmas Recursais, Turmas de Uniformização Regionais e Turma Nacional), 
princípios, características, espécies, competência (inclusive a real natureza desta e a 
discussão sobre possível descompasso entre o critério constitucional e o legal); 
procedimentos, recursos, pedido de uniformização, coisa julgada, execução, 
questões controvertidas, possibilidade de utilização, dentro dos Juizados, de meios 
processuais que não lhes são específicos (p. ex., mandado de segurança, 
procedimentos de jurisdição voluntária etc.). 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

1. Seguridade. Natureza, fontes e princípios. Eficácia e interpretação das normas de 
Seguridade.  
2. Regime geral. Segurados e dependentes. Inscrição e filiação. Qualidade de 
segurado. Manutenção e perda. 
3. Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. Distinções. 
4. Previdência social Rural e Previdência Social Privada. Regimes especiais. 
Regime previdenciário do servidor estatutário. Previdência complementar. 
5. Custeio. Salário-de-contribuição. Limites. Reajustes. 
6. Prestação. Carência. Benefícios. Renda Mensal Inicial. Aposentadorias, auxílios 
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e pensões. Prescrição. 
7. Cálculo de benefícios. Valores mínimo e máximo. Reajustes, revisões e valor 
real. 
8. Serviços. Habilitação, reabilitação e serviço social. 
9. Contribuições sociais. Natureza e espécies. 
10. Ação previdenciária. Justificação. Tempo de serviço e tempo de contribuição. 
Juizado Especial federal: questões previdenciárias. 

DIREITO FINANCEIRO  E TRIBUTÁRIO 

1. Finanças públicas na Constituição de 1988. 
2. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. 
Normas gerais de direito financeiro. Fiscalização e controle interno e externo dos 
orçamentos. 
3. Despesa pública. Conceito e classificação. Disciplina constitucional dos 
precatórios. 
4. Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias 
e receitas derivadas. 
5. Dívida ativa da União de natureza tributária e não tributária. Crédito público: 
conceito. Dívida pública: conceito. 
6. O Sistema Tributário Nacional. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 
A repartição de competências na federação brasileira. Delegação de arrecadação. 
Discriminação constitucional das rendas tributárias. Legislação sobre o Sistema 
Tributário Brasileiro. Definição de tributo. Espécies de tributos. 
7. Competência tributária plena. Indelegabilidade da competência. Não exercício da 
competência. Competência residual e extraordinária. Limitações da competência. 
Princípios da legalidade e da tipicidade. Princípio da anualidade. Proibição de 
tributos interlocais. Imunidade e isenção. Uniformidade tributária. Tributação das 
concessionárias. Sociedades mistas e fundações. Imunidade recíproca. Extensão da 
imunidade às autarquias. 
8. Impostos federais: impostos sobre o comércio exterior. Imposto sobre produtos 
industrializados (IPI). Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF). 
9. Imposto de renda. Regimes jurídicos. Imposto de renda pessoas jurídicas. 
Imposto de renda pessoas físicas. 
10. Fato gerador. Taxas e preços públicos. Taxas contratuais e facultativas. 
Contribuições para a Seguridade Social. Contribuição sobre o lucro. O regime da 
COFINS. CPMF. A CIDE e o seu regime. Empréstimo compulsório. As limitações 
constitucionais do empréstimo compulsório na Constituição Federal de 1988. 
11. Fontes do Direito Tributário. Conceito de fonte. Fontes formais do Direito 
Tributário. Legislação Tributária. Conceito. Lei, Tratados e Convenções 
Internacionais. Normas Complementares. Leis Complementares. Vigência da 
Legislação Tributária. Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e 
integração da Legislação Tributária. Tratados internacionais e legislação interna. A 
perda de eficácia dos tratados. Os tratados sobre matéria tributária e o artigo 98 do 
CTN. Vigência do tratado. 
12. Obrigação principal e acessória: Fato gerador. Sujeito ativo e sujeito passivo. 
Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. 
SolidarIEDIade. Responsabilidade dos sucessores. Responsabilidade por infrações. 
13. Constituição do crédito tributário. Lançamento. Modalidades. Suspensão do 
crédito tributário. 
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14. Compensação. Restituição. Transação. Remissão. Prescrição e decadência. 
Conversão do depósito em renda. Consignação em pagamento. Decisão 
administrativa irreformável e decisão judicial passada em julgado. Restituição do 
tributo transferido. Restituição de juros e multas. Correção monetária. Suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário. 
15. Processo administrativo tributário. Processo judicial tributário. Execução fiscal. 
Cautelar fiscal. Mandado de segurança. Ação de repetição de indébito. Anulatória 
de débito fiscal. Ação declaratória. Ação de consignação em pagamento. 
16. Administração Tributária. Procedimento Fiscal. Sigilo Fiscal e Prestação de 
Informações. Dívida ativa. Certidões e Cadastro. 

DIREITO AMBIENTAL 

1. Direito Ambiental. Conceito. Objeto. Princípios fundamentais. 
2. O Direito Ambiental como Direito Econômico. A natureza econômica das 
normas de Direito Ambiental. 
3. Normas constitucionais relativas à proteção ambiental. 
4. Repartição de competências em matéria ambiental. 
5. Zoneamento Ambiental. Sistema nacional de unidades de conservação da 
natureza.  
6. Poder de polícia e Direito Ambiental. Licenciamento ambiental. Biossegurança. 
Infrações ambientais.  
7. Responsabilidade ambiental. Conceito de dano. A reparação do dano ambiental. 
8. Sistema nacional do meio ambiente. Política nacional do meio ambiente. 
9. Estudo de impacto ambiental. Conceito. Competências. Natureza jurídica. 
Requisitos. 
10. Biodiversidade. Principais instrumentos de proteção internacional. Acesso. 
Política nacional. Proteção jurídica do conhecimento tradicional associado. 
11. Proteção às florestas. 
12. Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. 
13. Modificação dos genes pelo homem e meio ambiente. 
14. Proteção química das culturas e meio ambiente. 
15. Produtos tóxicos. Controle. Transporte. 
16. Recursos hídricos. 
17. Mineração. 
18. Efetivação da proteção normativa ao meio ambiente: poder Judiciário, 
Ministério Público e Administração Pública. 
19. Política energética e meio ambiente. 
20. Os indígenas e as suas terras. 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

1. Direito Internacional Público. Conceito. Fontes. Princípios. 
2. Atos Internacionais. Tratado. Conceito. Validade. Efeitos. 
Ratificação.Promulgação. Registro e publicidade. Vigência contemporânea e 
diferida. Incorporação ao Direito Interno. Violação. Conflito entre tratado e norma 
de Direito Interno. Extinção. 
3. Atos internacionais. Convenção. Acordos. Ajuste. Protocolo. 
4. Personalidade internacional. Estado. Imunidade à jurisdição estatal. Consulados 
e embaixadas. 
5. Personalidade internacional. Organizações internacionais. Conceito. Natureza 
jurídica. Elementos caracterizadores. Espécies. 
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6. Personalidade internacional. População. Nacionalidade. Princípios. Normas. 
Tratados multilaterais. Estatuto da igualdade. 
7. Personalidade internacional. Estrangeiros. Vistos. Deportação. Expulsão. 
Extradição. Conceito. Fundamento jurídico. Reciprocidade e Controle jurisdicional. 
Asilo político. Conceito. Natureza e disciplina. 
8. Personalidade internacional. Pessoa jurídica. Conceito de nacionalidade. Teorias 
e legislação. Empresas binacionais. 
9. Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Direitos civis, políticos, econômicos e culturais. Mecanismos de 
implementação. Noções gerais. 
10. Conflitos internacionais. Meios de solução. Diplomáticos, políticos e 
jurisdicionais. Cortes internacionais. 
11. Direito Comunitário. Formas de integração. Mercado Comum do Sul. 
Características. Elementos institucionais. Protocolo de Assunção. Protocolo de 
Ouro Preto. Protocolo de Olivos. Protocolo de Las Leñas. Autoridades centrais. 
12. Domínio público internacional. Mar. Águas interiores. Mar territorial. Zona 
contígua. Zona econômica. Plataforma continental. Alto-mar. Rios internacionais. 
13. Domínio público internacional. Espaço aéreo. Princípios elementares. Normas 
convencionais. Nacionalidade das aeronaves. Espaço extra-atmosférico. 
14. Direito Internacional Privado brasileiro. Fontes. Conflito de leis no espaço. 
Normas indiretas. Qualificação prévia. Elemento de conexão. Reenvio. Prova. 
Direito estrangeiro. Interpretação. Aplicação. Exceções à aplicação. 
15. Responsabilidade internacional. Ato ilícito. Imputabilidade. Dano. Formas e 
extensão da Reparação. 
16. Processo internacional. Competência jurisdicional nas relações jurídicas com 
elemento estrangeiro. Cartas rogatórias. Homologação de sentenças estrangeiras. 
17. Contratos internacionais. Cláusulas típicas. 
18. Métodos de solução alternativa de controvérsias. Arbitragem. 
19. Prestação de alimentos. Convenção de Nova Iorque sobre cobrança de 
alimentos no estrangeiro. Decreto Legislativo n. 10/58 e Decreto n. 56.826/65. 
Noções gerais. Competência da Justiça Federal. Hipóteses. Procedimento. 
20. Tribunal Penal Internacional. Evolução histórica. Competência. Procedimento. 
Natureza das decisões. Delitos internacionais. 

DIREITO EMPRESARIAL 

1. Direito Comercial: origem. Evolução histórica. Autonomia. Fontes. 
Características. Empresário: caracterização. Inscrição. Capacidade. Teoria da 
empresa e seus perfis. 
2. Teoria geral dos títulos de créditos. Títulos de créditos: letra de câmbio, cheque, 
nota promissória, duplicata. Aceite, aval, endosso, protesto, prescrição. Ações 
cambiais. 
3. Espécies de empresa. A responsabilidade dos sócios. A distribuição de lucros. O 
sócio oculto. Segredo comercial. 
4. Teoria geral do Direito Societário: conceito de sociedade. Personalização da 
sociedade. Classificação das sociedades. Sociedades não personificadas. 
Sociedades personificadas: sociedade simples, sociedade em nome coletivo, 
sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade 
cooperada, sociedades coligadas. Liquidação. Transformação. Incorporação. Fusão. 
Cisão. Sociedades dependentes de autorização. 
5. Sociedade Limitada. Sociedade Anônima. 
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6. Estabelecimento Empresarial. Institutos Complementares do Direito 
Empresarial: Registro. Nome. Prepostos. Escrituração. ProprIEDIade industrial. 
7. Contratos empresariais: compra e venda mercantil. Comissão. Representação 
comercial. Concessão comercial. Franquia (Franchising). Distribuição. Alienação 
fiduciária em garantia. Faturização (Factoring). Arrendamento mercantil (Leasing). 
Cartão de crédito. 
8. Contratos bancários: Depósito bancário. Conta-corrente. Aplicação financeira. 
Mútuo bancário. Desconto. Abertura de crédito. Crédito documentário. 
9. Sistema Financeiro Nacional: Constituição. Competência de suas entidades 
integrantes. Instituições financeiras públicas e privadas. Liquidação extrajudicial de 
instituições financeiras. Sistema Financeiro da Habitação. 
10. Recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária. 
11. ProprIEDIade Industrial. Noções Gerais. Regime Jurídico. Invenção. Desenho 
Industrial. Modelo de Utilidade. Marca. 
12. A Relação de Consumo no Direito do Espaço Virtual. Comércio Eletrônico. 

DIREITO ECONÔMICO  E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

1. Constituição Econômica Brasileira. Ordem constitucional econômica: princípios 
gerais da atividade econômica. Tipologia dos sistemas econômicos. 
2. Ordem jurídico-econômica. 
3. Conceito. Ordem econômica e regime político. 
4. Sujeitos econômicos. 
5. Intervenção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e intervencionismo. 
Modalidades de intervenção. Intervenção no direito positivo brasileiro. 
6. Lei Antitruste. Disciplina jurídica da concorrência empresarial. Princípios. 
Infrações contra a ordem econômica. Concorrência ilícita e desleal. Repressão do 
poder econômico pelo Estado. Abuso do poder econômico. Práticas desleais de 
comércio: dumping. Disciplina das medidas de salvaguarda. 
7. Mercosul. Gatt. OMC. Instrumentos de defesa comercial. 
8. Direito do Consumidor. Elementos Integrantes da Relação Jurídica de Consumo. 
Sujeitos: Conceitos de Consumidor e de Fornecedor. Objetos: Conceito de Produto 
e de Serviço. Vínculo: Conceito de Oferta e de Mercado de Consumo. 
9. As principais Atividades Empresariais e sua Relação com o Regime Jurídico das 
Relações de Consumo: Os Serviços púbicos, a atividade bancária, a atividade 
securitária, a atividade imobiliária, a atividade do transportador aéreo, os 
consórcios. 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

SOCIOLOGIA DO DIREITO 

1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da 
atividade judiciária (administração e economia). Gestão. Gestão de pessoas. 
2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. 
Transformações sociais e Direito. 
3. Direito, Comunicação Social e opinião pública. 
4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não judiciais de 
composição de litígios. 
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PSICOLOGIA JUDICIÁRIA 

1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do 
magistrado com a sociedade e a mídia. 
2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e assédio 
sexual. 
3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e 
mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução 
conciliada dos conflitos. 
4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de 
partes e testemunhas. 

ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL 

1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, 
remoções. 
2. Direitos e deveres funcionais da magistratura. 
3. Código de Ética da Magistratura Nacional. 
4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, 
Conselhos Superiores e Conselho Nacional de Justiça. 
5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados. 

FILOSOFIA DO DIREITO 

1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido 
estrito de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do 
conceito. 
2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 
3. A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante 
puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de interpretação pela lógica do 
razoável. 

TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA 

1. Direito objetivo e direito subjetivo. 
2. Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula 
vinculante. 
3. Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito 
brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do 
Trabalho. 
4. O conceito de Política. Política e Direito. 
5. Ideologias. 
6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU). 
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ANEXO IV - CADERNO DE PROVA DO XII CONCURSO DE JUIZ FEDERAL DA 

2ª REGIÃO 
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ANEXO V - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE SELEÇÃO PARA 

EMERJ, ANO 2012 

 

MAGISTRATURA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 
EDITAL  DE CONCURSO PÚBLICO  PARA SELEÇÃO E INGRESSO NO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  EM  DIREITO  PARA A CARREIRA  DA 
MAGISTRATURA  DO ESTADO DO RIO  DE JANEIRO  - 1º SEMESTRE – 
2012. 

Aos interessados, em complementação ao Edital de Concurso Público para Seleção 
e Ingresso no Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro - 1º semestre de 2012, o PROGRAMA do referido 
concurso. 

TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL 

Democracia. Conceito e espécies. A Constituição: conceito e tipologia. A norma 
constitucional. Distinção entre texto, norma e valor. O Poder Constituinte: conceito 
e espécies. Reforma e revisão. Limites do poder de reforma. Direitos e Garantias 
fundamentais e sua aplicabilidade. As gerações dos direitos. Tratados dos Direito 
Humanos (art. 5, §3º, da CF); Aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. 
As garantias constitucionais: conceito, espécies. Remédios jurídicos processuais 
constitucionais. Os remédios constitucionais.  Habeas Corpus. Mandado de 
Segurança. Ação popular e ação civil pública. O Pacto Federativo. Intervenção. A 
União. As competências federais. O Distrito Federal. O Estado-membro. As 
competências estaduais. O Município. O regime presidencialista. Sistema de freios 
e contrapesos. A organização dos Poderes. O Poder Legislativo. Espécies 
normativas. O Poder Executivo. A estrutura organizacional. O Poder Judiciário. A 
estrutura judiciária. A ordem econômica. A ordem social. O controle de 
constitucionalidade. Modelos europeu e estadunidense. Características do controle 
constitucionalidade no Brasil. Declaração de inconstitucionalidade com ou sem 
redução do texto. Norma “ainda” constitucional. Mutação constitucional. Eficácia 
Constitucional das declarações internacionais de direitos humanos. Normas 
constitucionais relativas aos servidores e à Administração Pública. 

DIREITO CIVIL 

Da norma jurídica. Características. Elementos e classificação. Interpretação e 
aplicação. Direito objetivo e Direito subjetivo. Direito potestativo. Direito 
adquirido. Irretroatividade da lei. Ato jurídico perfeito. Expectativa de direito. 
Pessoa natural. Capacidade. Legitimação. Direitos da Personalidade. Pessoa 
jurídica. Espécies. Desconsideração da pessoa jurídica. Domicílio. Bens. Fato, Ato 
e Negócio Jurídico. Nulidade. Anulabilidade. Inexistência. Dos Defeitos do 
Negócio Jurídico. Do Ato Ilícito. Do Abuso do Direito. Conceito. 
Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva. Dano e nexo de causalidade. 
Responsabilidade aquiliana e contratual. Prescrição e decadência. Das Obrigações. 
Fontes. Classificação.  Modalidades. Transmissão. Adimplemento e Extinção. 
Inadimplemento. Caso Fortuito e Força Maior. Mora. Perdas e Danos. Juros 
Legais. Cláusula Penal. Arras. Dos Contratos. Teoria Geral. Princípios 
Fundamentais. Função Social. Boa-Fé Objetiva. Classificação. Formação dos 
Contratos. Estipulação em Favor de Terceiro.  Vícios Redibitórios. Evicção. 
Contratos Aleatórios. Contrato Preliminar. Contrato com Pessoa a Declarar. 
Extinção do Contrato. Da Cláusula Resolutiva. Da Exceção do Contrato não 
Cumprido. Da Resolução por Onerosidade Excessiva. Teoria da Imprevisão e da 
Onerosidade Excessiva. Das Várias Espécies de Contrato. Posse: conceito, 
classificação. Função Social. Aquisição. Efeitos. Perda da Posse. Posse de Bens 
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Públicos. ProprIEDIade: Conceito, sujeitos, objeto, extensão, classificação, 
características. Função Social. Restrições e limitações. Da proprIEDIade móvel e 
imóvel. Aquisição e perda. Usucapião. Direitos de Vizinhança. Do Condomínio 
Voluntário e Necessário. Do Condomínio Edilício. Da ProprIEDIade Resolúvel. Da 
ProprIEDIade Fiduciária. Direitos Reais Limitados: Direitos Reais de Gozo ou de 
Fruição. Direitos Reais de Garantia. Direito Real de Aquisição. Casamento. 
Definição. Classificação dos impedimentos. Efeitos pessoais e patrimoniais. 
Regime de Bens. Direitos e deveres conjugais. Casamento nulo e anulável. 
Inexistência. União Estável. Concubinato. Sociedade de fato. Parentesco. Espécies. 
Filiação e seu reconhecimento. Poder Familiar. Guarda Compartilhada. Adoção. 
Separação Judicial Consensual. Separação Judicial Litigiosa e Divórcio. Alimentos. 
Da tutela. Da Curatela. Bioética e Biodireito. Da sucessão em Geral. A Herança e 
sua Administração. Da Vocação Hereditária. Dos Excluídos da Sucessão. Da 
sucessão dos entes públicos. Herança Jacente. Da Ordem da Vocação Hereditária. 
Dos Herdeiros Necessários. Do Direito de Representação. Da Sucessão 
Testamentária. Invalidade do Testamento. Do Inventário e Partilha. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Jurisdição. Características. Equivalentes jurisdicionais. Ação. Condições de 
legítimo exercício do direito de ação. Elementos de individualização das ações. 
Concurso e cumulação de ações. Processo. Espécies de processos. Pressupostos 
processuais de existência e de validade. Competência.  Competência da Justiça, 
Foro e Juízo. Critérios de fixação da competência. Atos processuais. Princípios. 
Forma. Do tempo e do lugar para a prática dos atos processuais. Dos prazos. Vícios 
dos atos processuais e suas consequências. Atos processuais inexistentes. 
Nulidades absoluta, relativa e anulabilidade. Atos processuais ineficazes e 
irregulares. Rescindibilidade e os vícios transrescisórios. Sujeitos do processo. 
Partes: substituição e sucessão processual. Assistência simples e qualificada. 
Recurso de terceiro prejudicado. Oposição. Nomeação a autoria. Denunciação a 
lide. Chamamento ao processo. Procedimento comum e especial. Procedimento 
ordinário. Petição inicial. Requisitos e documentos. Pedido. Objeto mediato e 
imediato. Pedido certo e genérico. Espécies de pedido. Modificações qualitativas e 
quantitativas dos pedidos.  Antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Alcance da 
norma prevista no art. 273, parágrafo 7º, CPC. Indeferimento total ou parcial da 
petição inicial.  Natureza da decisão e meios de impugnação. Procedimento 
adotado quando o indeferimento é com fundamento no art. 295 do CPC. 
Pressupostos para o juiz proferir julgamento liminar de mérito (art.285-A) e 
procedimento a ser adotado posteriormente. Citação. Intimação. Resposta do réu. 
Contestação. Forma e prazo (comum ou especial). Princípio da eventualidade e 
novas teses defensivas apresentadas posteriormente (art. 303, CPC). Ônus da 
impugnação especificada. Questões preliminares (art. 301, CPC) e sua distinção 
com as questões prejudiciais (internas ou externas). Réplica. Revelia. Efeitos 
materiais e processuais. Exceção. Reconvenção. Impugnação ao valor da causa. 
Impugnação à gratuidade de justiça. Julgamento conforme o estado do processo. 
Julgamento antecipado da lide. Audiência  preliminar. Saneamento do processo. 
Audiência de instrução e julgamento. A prova. Ônus da prova: inversão e dispensa. 
Avaliação das provas. Procedimento sumário. Sentença: Classificação: terminativa 
e definitiva; declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva lato 
sensu. Estrutura: art. 458, CPC. Vícios: Sentença extra, citra ou ultrapetita. 
Sentença determinativa. A coisa julgada. Espécies: formal, material e 
soberanamente julgada. Efeitos da coisa julgada: vinculativo, sanatório e preclusivo 
(julgamento implícito). Recursos. Conceito. Natureza jurídica. Distinção entre 
recurso e ação autônoma de impugnação. Juízo de admissibilidade e juízo de 
mérito. Súmula impeditiva de recurso (art. 518, §1º da Lei 11.276/2006). Recurso 
de apelação, agravo, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso 
ordinário, recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência. O 
processo de execução. Partes no processo de execução. Legitimação ativa 
originária e superveniente. Legitimação passiva. Competência para processar a 
ação de execução e para o processamento da fase executiva (art. 475-P). 
Competência para o processamento e julgamento dos embargos e do incidente de 
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impugnação. Formas e espécies de execução. Execução provisória e definitiva. 
Pressuposto da execução: o título executivo. Títulos executivos judiciais e 
extrajudiciais. Requisitos: certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação constante 
no título. Alterações promovidas na execução em razão do advento das Leis nºs 
11.232/05 e 11.382/06. Tutelas de urgência: preventivas e cautelares. Tutela 
inibitória. Generalidades. Finalidade. Tutela inibitória individual e coletiva. 
Positiva e negativa. A antecipação dos efeitos da tutela inibitória. O processo 
cautelar. Características: provisorIEDIade, acessorIEDIade, autonomia, 
instrumentalidade e revogabilidade. Processo cautelar, procedimento cautelar e 
tutela cautelar. Requisitos da tutela cautelar. 

DIREITO EMPRESARIAL 

Empresa e Empresário. Microempresário (ME), Empresário de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI). Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EIRELI). Elementos de empresa. Nome empresarial. 
Estabelecimento empresarial. Registro Público de Empresas Mercantis. Sociedades 
empresárias. Tipos. Constituição. Direitos e Obrigações dos Sócios. 
Desconsideração da Personalidade Jurídica. Dissolução. Sociedade Limitada. 
Sociedade Anônima: características, constituição, acionistas, ações, órgãos sociais, 
dissolução, liquidação e extinção. Teoria dos Títulos de Crédito. Endosso, aceite, 
aval e protesto. Noções fundamentais sobre letra de câmbio, nota promissória, 
duplicatas e cheque. Títulos representativos: conhecimento de depósito e warrant. 
Princípios e pressupostos da falência. Requerimento de falência. Sentença. 
Recursos. Efeitos da falência. Arrecadação. Pedido de restituição. Habilitação, 
classificação e verificação dos créditos. Liquidação na falência. Extinção das 
obrigações. Recuperação judicial e extrajudicial. ProprIEDIade Industrial. 
Invenção. Modelo de utilidade. Marca. Desenho Industrial. Concorrência desleal. 

DIREITO PENAL 

Princípios Constitucionais do Direito Penal. Normas Jurídico-Penais. Teorias da 
Conduta. Teorias do Tipo. Crimes Consumados e Tentados: O Iter Criminis. 
Desistência, Arrependimento e Crime Impossível. Ilicitude. Causas de Exclusão da 
Ilicitude. Culpabilidade. Causas de Exclusão da Culpabilidade. Teoria do Erro. 
Concurso de Pessoas. Concurso de Crimes. Concurso de Normas: 
SubsidiarIEDIade, Especialidade e Consunção. Teoria da Pena. Extinção da 
Punibilidade. Crimes contra a Pessoa. Crimes contra o Patrimônio. Crimes contra a 
Dignidade Sexual. Crimes hediondos. Estatutos do Idoso, do Desarmamento, Lei 
Maria da Penha e Lei das Drogas. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Princípios regentes do Direito Processual Penal. Investigação penal (policial e 
extrapolicial). Arquivamento e desarquivamento do inquérito policial e de 
quaisquer peças de informação. Ação Penal. Competência. Questões e processos 
incidentes. Prova. Prisão e liberdade provisórias. Ritos processuais. Juizado 
Especial Criminal. Atos do juiz. Recursos. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Evolução do Movimento Consumerista. A Tutela do Consumidor da Constituição 
Federal de 1988. O Código de Defesa do Consumidor.  Da Política Nacional de 
Relações de Consumo. Princípios da Política Nacional de Relações de Consumo e 
os Instrumentos para sua Execução. Da Relação Jurídica de Consumo: 
Consumidor, Fornecedor, Produtos e Serviços. Do Consumidor por Equiparação. 
Dos Direitos Básicos do Consumidor. Da qualidade de Produtos e Serviços. Da 
prevenção e da Reparação dos Danos. Da Proteção à Saúde e à Segurança do 
Consumidor e da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço. 
Responsabilidade Civil dos Profissionais Liberais. Da Responsabilidade por Vício 
do Produto e do Serviço. Da Decadência e da Prescrição. Da desconsideração da 
Personalidade Jurídica. Das práticas comerciais. Oferta e Publicidade. Práticas 
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Abusivas. Cobrança de dívidas. Dos Bancos de Dados e Cadastros dos 
Consumidores. Dos Contratos no CDC. A Nova Teoria Contratual. Da Proteção 
Contratual. Cláusulas Abusivas. Contratos de Adesão. Contratos Bancários. 
Contrato de Transporte. Contrato de Seguro. Planos de Saúde. Das Sanções 
Administrativas. Da Defesa do Consumidor em Juízo. Da Tutela Coletiva e da 
Tutela Individual do Consumidor. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

A ser avaliada mediante redação. 
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ANEXO VI - CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE SELEÇÃO (CP I) ANO 

2009 

 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

- E M E R J - 

PROVA DE SELEÇÃO - CP I 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A CARREIRA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

15 DE NOVEMBRO DE 2009 

I  - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
A Constituição assegura aos servidores públicos o exercício do direito de greve, na forma regulamentada 
em lei. Não há lei tratando da matéria. 
Diante da inércia do Poder Legislativo e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores 
públicos podem exercer seu direito? (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
O mandado de segurança, uma das garantias previstas na Constituição, pode ser usado como instrumento 
de controle de decisões judiciais? (máximo de 20 linhas) 

II  - DIREITO CIVIL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
É sabido que os contratos onerosos podem ser comutativos ou aleatórios. Nestes podemos distinguir 
aqueles que são aleatórios por sua própria natureza e aqueles que são acidentalmente aleatórios. Dê a 
distinção entre ambos, exemplificando. (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO, em sua ida para o trabalho, usa como meio de transporte o trem. No dia 04/12/2007, por volta das 
cinco horas da manhã, embarcou em composição ferroviária pertencente à FLUMITRENS. O embarque 
ocorreu na estação de Deodoro, estando a composição com excesso de passageiros e trafegando com as 
portas abertas. Em determinada curva, com o balanço do trem, CAIO, que se encontrava próximo à porta, 
foi jogado para fora do trem, tendo caído na via férrea. Com a queda, o trem passou por cima de sua perna 
direita, amputando-a. 
CAIO sobreviveu ao acidente, com a sequela relativa a perda de sua perna direita. CAIO era mecânico e 
trabalhava em determinada oficina, com carteira assinada. 
A perícia detectou um período de sessenta dias de incapacidade total temporária e, posteriormente, uma 
incapacidade parcial permanente, no percentual de 50% (cinquenta por cento), para a atividade laborativa 
específica de mecânico. 
Responda em no máximo 20 linhas: 
Existe responsabilidade civil da FLUMITRENS? Em caso positivo, dê os fundamentos legais, bem como a 
natureza da responsabilidade da empresa. 
Diante da inércia do Poder Legislativo e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores 
públicos podem exercer seu direito? (máximo de 20 linhas) 

III  - DIREITO  PROCESSUAL CIVIL  
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1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO impetra mandado de segurança perante o juízo competente da Comarca da Capital. A liminar 
pretendida foi indeferida, o que motivou a interposição de um recurso de agravo, na modalidade de 
instrumento, perante o TJ-RJ. O desembargador relator deste recurso negou seguimento ao mesmo na 
forma do art. 527, inciso I, CPC, tendo constado no corpo da decisão diversos outros julgados neste mesmo 
sentido. Ocorre que, à época destas decisões, vigia a antiga Lei nº 1.533/51, que realmente era omissa 
quanto a esta questão. 
Como fica a questão frente à nova lei que disciplina o mandado de segurança? (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO promove demanda em face de TÍCIO, postulando que o demandado lhe seja condenado a pagar 
danos morais e danos materiais. Os dois pedidos, contudo, foram julgados improcedentes pelo magistrado 
de 1ª instância. Desta decisão, o demandante interpõe recurso de apelação impugnando apenas o capítulo 
que não acolheu o pedido de danos materiais. Após transcorridos 3 anos, o Tribunal de Justiça analisa o 
recurso e mantém a decisão do Juiz. Esta decisão do Tribunal não foi impugnada por nenhum recurso, 
tendo a mesma transitada em julgado. Passados seis meses, Caio resolve ajuizar ação rescisória. 
Indaga-se: esta ação rescisória poderá eventualmente discutir tanto o pedido de danos morais quanto o de 
danos materiais ou somente poderá recair sobre o capítulo que julgou o pedido de danos materiais? A 
resposta deverá esclarecer a forma de contagem do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do 
CPC. (máximo de 20 linhas) 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Esclareça o que se entende pelo princípio da eventualidade no Direito Processual Civil. (máximo de 20 
linhas) 

IV  - DIREITO  EMPRESARIAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
MUNDIRAMA HORTALIÇAS Ltda, em razão de profunda crise decorrente de retração de mercado e uma 
política de gestão ultrapassada, requereu sua recuperação judicial, tendo o pedido sido processado nos 
termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05. Sem objeção dos credores ao plano, a recuperação foi concedida 
pelo juiz. 
Decorridos dez meses da concessão, o devedor decidiu alienar uma de suas unidades produtivas para tentar 
obter um valor melhor daquele ativo e ter melhores condições de cumprir o plano aprovado. 
Pergunta-se: A medida pode ser adotada sem a manifestação do Comitê ou da Assembleia de Credores, 
considerando-se não ter sido prevista no plano? Fundamente sua resposta na Lei de Falências. (máximo de 
20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
Acionistas minoritários de uma companhia fechada questionam a decisão da assembleia geral que 
deliberou o cancelamento de 9% (nove por cento) das ações ordinárias, sem redução do capital social, pela 
incorporação a este de metade do valor das reservas estatutárias e de metade da reserva legal. 
Pergunta-se: É possível anular a deliberação da assembleia? Fundamente com amparo legal. (máximo de 
20 linhas) 

V - DIREITO  PENAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Que se entende por autoria mediata no cometimento de um crime? Em que se distingue da coautoria? 
(máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Em que se distinguem a legítima defesa do estado de necessidade? E o exercício regular de direito, do 
estrito cumprimento de dever legal? (máximo de 20 linhas) 
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3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
Que se entende por garantidor? (máximo de 20 linhas) 

VI  - DIREITO  PROCESSUAL PENAL  

1ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
Indaga-se se é legalmente possível encerrar um inquérito policial em mais de trinta dias, estando preso o 
indiciado. Fundamente sua resposta, indicando, inclusive, os dispositivos legais em que se funda. (máximo 
de 20 linhas) 

2ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
Explique, indicando a base legal se sua resposta, se, depois de configurada a preclusão, a pronúncia pode 
ser legalmente alterada. (máximo de 20 linhas) 

3ª QUESTÃO (10 PONTOS)  
Ao ser intimado da sentença pela qual foi condenado a 6 anos de reclusão, o réu manifestou expressamente 
sua vontade de não recorrer. Todavia, seu defensor, intimado da sentença, interpôs apelação. Diga de modo 
fundamentado se, nas circunstâncias, o apelo defensivo pode ser conhecido.  (máximo de 20 linhas) 

VII  - DIREITO  DO CONSUMIDOR  

- QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS) 
VANILDO adquiriu um fogão na filial de Nova Iguaçu de uma grande rede de comércio. Ocorre que, 
quatro dias após a compra, o fogão apresentou um defeito de fabricação que inviabilizou sua utilização. 
Em estado de desespero, pelo fato de ter se desfeito de seu fogão velho, VANILDO, que é servente de obra 
e tem sete filhos ainda sob seu sustento, retornou à loja e explicou o problema, sendo orientado a procurar a 
assistência técnica localizada na Barra da Tijuca, a qual disporia de trinta dias para a solução do caso. 
Ao indagar sobre a possibilidade de troca do aparelho, VANILDO foi esclarecido pelo preposto da rede de 
comércio que não se realizava troca e nem conserto de produtos, e que a culpa pelo defeito não era do 
comerciante, e sim do fabricante. 
Assiste razão ao preposto da rede de comércio? Explique. (máximo de 20 linhas) 

VIII  – LÍNGUA  PORTUGUESA 

1ª. QUESTÃO (20 PONTOS) 

A Distribuição das Receitas Oriundas do Pré-sal 

A descoberta da província petrolífera denominada Pré-sal, que compreende jazidas de petróleo e gás 
natural situadas a cerca de 5.000 m de profundidade e a aproximadamente 300 km do litoral brasileiro, tem 
suscitado intensos debates acerca do modelo mais adequado para reger as atividades de exploração e de 
produção de petróleo e gás nesta área. 
Paralelamente, analisa-se ainda se a distribuição dos recursos advindos do recolhimento de royalties e de 
participações especiais incidentes sobre a produção de petróleo e gás natural desta província deve ou não 
obedecer aos mesmos critérios hoje praticados. 
Nessa linha, o §1º do art. 20 da CF/88 assegura, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 
As compensações financeiras pelos resultados da exploração ou, mais precisamente, da produção de 
petróleo ou gás natural a que se refere o §1º do art. 20 da CF/88, são reguladas nos seguintes dispositivos 
da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97): 
a) compensação financeira ordinária (royalties): artigos 45, 47, 48 e 49; 
b) compensação financeira extraordinária (participação especial): artigos 45 e 50. 
De acordo com essas regras, somente os Estados e Municípios confrontantes com os campos produtores, 
conforme os critérios utilizados pelo IBGE e aqueles afetados pelas operações de embarque e desembarque 
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de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP, têm acesso a tais recursos. 
Por outro lado, os Estados e Municípios não contemplados por tais regras alegam que, como os recursos 
naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, assim como os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, são bens da União – na forma do disposto no próprio art. 20 da CF/88 –, os 
benefícios gerados pela produção de petróleo e gás natural devem contemplar toda a nação. 
À luz do acima exposto e dos princípios federativo e de combate das desigualdades regionais, entre outros, 
discuta se as regras que tratam a distribuição dos recursos advindos da produção de petróleo e gás natural 
vigentes devem, também, aplicar-se ao Pré-sal ou se tais recursos devem beneficiar os demais entes da 
Federação. ELABORE UMA DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA POSICIONANDO-SE A 
RESPEITO DO TEMA PROPOSTO. (25 A 30 LINHAS) 

Constituição Federal: - Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias 
federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais; 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as 
costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, 
de 2005) 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
INDIQUE, NO CADERNO DE RESPOSTAS, A ALTERNATIVA EM QUE HÁ ERRO DE 
CONCORDÂNCIA VERBAL: 
A) Cerca de mil pessoas completaram a maratona.  
B) Perto de quinhentos candidatos ao cargo tinham mestrado.  
C) Mais de um ginasta perdeu o patrocínio.  
D) Mais de um político se ofendeu no debate.  

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
INDIQUE, NO CADERNO DE RESPOSTAS, A ÚNICA ALTERNATIVA EM QUE O PRONOME 
OBLÍQUO TENHA VALOR SEMÂNTICO DE POSSE: 
A) O detetive afirmou que lhe seguirá os passos. 
B) Entreguei-lhe prontamente os documentos exigidos. 
C) Informaram-lhe o ocorrido no dia seguinte. 
D) Os pais já afirmaram que lhe querem bem, como a um filho. 

BOA SORTE ! 
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ANEXO VII - CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE SELEÇÃO (CP I) ANO 

2010 

 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- E M E R J - 

PROVA DE SELEÇÃO - CP I 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A CARREIRA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

7 DE NOVEMBRO DE 2010 

I  - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Em recente decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, cinco ministros entenderam que determinada lei 
era constitucional, enquanto outros cinco a consideraram inconstitucional. 
Em face do princípio da reserva de plenário, a referida lei deve ser aplicada pelos demais magistrados ou 
está suspensa a sua vigência até eventual desempate da votação no Excelso Pretório? (máximo de 20 
linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Comente os termos da Súmula 139 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “A regra do art. 100 da 
Constituição Federal (precatório) não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista”.  
(máximo de 20 linhas) 

II  - DIREITO CIVIL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Caio ajuizou ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, em face da Construtora Y, ao 
argumento de ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de apartamento com a ré. Sustenta 
que a ré, mesmo antes da entrega do imóvel, vem cobrando do autor, além da correção monetária, juros 
remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês. Pede a revisão do contrato, com a finalidade de impedir a 
cobrança dos juros pactuados, ao argumento de sua ilegalidade. 
A Construtora Y confirma a cobrança dos juros remuneratórios antes da entrega do imóvel, sustentando sua 
legalidade. 
Responda: Tem procedência o direito postulado por Caio? (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Alberto ajuizou ação de indenização em face da Companhia Municipal de Trens, ao argumento de que fora 
vítima de pedrada quando viajava no interior da composição férrea e que a pedra fora atirada de dentro da 
rede de trilhos, área pertencente à própria empresa ré. Sustenta a ocorrência de lesões materiais e morais. 
Em defesa, a Companhia Municipal de Trens não nega a ocorrência do fato, contudo, argumenta que a 
pedra foi atirada de fora da composição e também de fora da área de sua proprIEDIade. 
Finda a instrução processual, não restou comprovado de onde partiu a pedra e nem quem a atirou. 
Responda: Tem procedência o direito postulado por Alberto? (máximo de 20 linhas) 

III  - DIREITO  PROCESSUAL CIVIL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Estabeleça, pelo menos, três diferenças entre a impugnação ao cumprimento da sentença e os embargos à 
execução. (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Patrícia promove demanda com o objetivo de obter a revogação da doação de um bem avaliado em R$ 
500.000,00, valor este que, por sinal, foi atribuído à causa. A petição inicial foi distribuída perante um dos 
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juízos integrantes da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, observando o procedimento ordinário. Só que, ao 
analisar a petição inicial, o magistrado determina que a autora promova a sua emenda, de modo a adequá-la 
ao procedimento correto. 
Indaga-se: foi correta a postura do magistrado? (máximo de 20 linhas) 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Caio, por vislumbrar vício na sentença arbitral, em virtude de a mesma ter sido proferida fora dos limites 
da convenção de arbitragem, propõe demanda perante o Poder Judiciário com o objetivo de anulá-la. 
Indaga-se: qual o prazo para a propositura desta ação? Existe algum outro meio processual que Caio pode 
se valer para ser reconhecido o alegado vício? (máximo de 20 linhas) 

IV  - DIREITO  EMPRESARIAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Sociedade limitada, constituída em 2009 e, no mesmo ano, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), não realiza deliberações sociais para decidir as matérias arroladas no art. 1.071 do Código Civil, 
decidindo pela sociedade as sócias Ana e Annette, que juntas possuem 55% do capital social. A sócia 
Astrid, que titulariza 45% do capital, consulta sua advogada para saber sobre a legalidade de tais decisões, 
feitas sem a realização de reunião de sócios, especialmente aquelas em que se altera o contrato social, 
tendo em vista o quorum exigido pelo art. 1.076, I, do Código Civil. 
Responda à consulta com amparo legal. (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
A companhia fechada Amadora Almada Comércio de Tintas S/A apresentou a seus credores quirografários 
e a dois credores com garantia real uma proposta de pagamento de suas dívidas, sendo essa assinada por 
todos eles. Tal acordo extrajudicial não foi homologado em juízo. Cinco meses depois, a mesma 
companhia requer em juízo a homologação da nova proposta celebrada com outros credores, também 
aprovada por todos eles. 
Um dos credores sujeitos à primeira proposta impugnou a homologação alegando infração ao art. 161, §3º, 
da Lei nº 11.101/2005. Segundo o impugnante, o devedor já estaria em recuperação extrajudicial quando a 
primeira proposta foi assinada e não poderia, cinco meses depois, apresentar pedido de homologação de 
outro plano de recuperação. Ademais, as duas propostas são, de fato, um plano de recuperação 
extrajudicial, o que é incontroverso. 
Pergunta-se: (máximo de 20 linhas) 
a) Pode o credor suscitar impugnação à homologação do plano, considerando-se a limitação legal quanto à 
matéria das impugnações? Amparo legal. 
b) No mérito, deve ser acatada a impugnação e não homologado o plano? Justifique. 

V - DIREITO  PENAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Comente, frente ao nosso Direito Penal, a seguinte expressão popular: “Achado não é roubado, quem 
perdeu foi relaxado”. (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Existem causas supralegais de exclusão da tipicidade? Esclareça e dê exemplos. (máximo de 20 linhas) 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Comente a seguinte notícia de jornal e esclareça quanto à aplicabilidade dos arts. 181 e 182 do CP: 
“Foi preso no dia 12 de abril de 2010 Albineto Olivares, 26 anos, filho de criação do ancião Adamastor 
Bonfim, de 82 anos de idade. Albineto tinha se utilizado de uma procuração que coagira seu padrasto a 
assinar, tendo com a mesma sacado da conta-corrente do ancião, existente no Banco do Brasil, a quantia de 
R$ 100.000,00. O idoso fora internado em uma Clínica  Geriátrica, contra a sua vontade, por Albineto, que 
dele deveria cuidar, o que veio a ser descoberto por um outro parente, que denunciou o ocorrido à 
autoridade policial”. (máximo de 20 linhas) 

VI  - DIREITO  PROCESSUAL PENAL  
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1ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
Na audiência de instrução e julgamento, quando o juiz se pôs a inquirir inicial e diretamente as 
testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a defesa formulou protesto, em razão das reformas operadas 
no Código de Processo Penal para distanciá-lo do sistema inquisitivo. 
O juiz, todavia, entendeu que, como presidente do processo, nada o impedia de inquirir as testemunhas 
antes das partes, tendo em vista, inclusive, o princípio da verdade real. Por isso, não acolheu o protesto 
defensivo, que foi registrado na ata. 
Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu e o seu advogado, ao formular as 
suas, suscitou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando ter havido 
violação ao princípio do devido processo legal com o evidente prejuízo à defesa. No mérito, requereu a 
absolvição do réu. 
O juiz, reiterando o fundamento que expusera anteriormente, não acolheu a preliminar de nulidade e 
condenou o réu. No prazo legal, o réu apelou e pleiteou a declaração de nulidade da audiência de instrução 
e julgamento, argumentado novamente ter havido ofensa ao princípio do devido processo legal. 
Explique se o apelo deve ser ou não provido e fundamente sua resposta. (máximo de 20 linhas) 

2ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
Elesbão, turista japonês, foi vítima de uma tentativa roubo com emprego de faca. Ele mesmo, por ser 
mestre em artes marciais, dominou o agressor e o conduziu à delegacia, onde foi formalizado o auto de 
prisão em flagrante com duas testemunhas de apresentação, diante da falta de testemunhas presenciais do 
fato. A arma foi apreendida. 
Oferecida a denúncia, o processo prosseguiu e, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as 
testemunhas de apresentação do preso à autoridade. Não foi possível ouvir o ofendido, porque retornara a 
seu país. 
O Ministério Público, em alegações finais, pediu a condenação do réu e seu defensor, a absolvição. O juiz 
condenou o réu, ao fundamento de que, embora não houvesse testemunha do crime e apesar de o ofendido 
não ter sido ouvido em juízo, a prova colhida na polícia autorizava a condenação, tendo em vista que o 
próprio ofendido prendeu o réu e o conduziu à presença da autoridade policial, que apreendeu a faca. 
Nas circunstâncias, diga de forma fundamentada se a decisão é compatível com os princípios que regem o 
Direito Processual Penal. (máximo de 20 linhas) 

3ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
O Ministério Público requereu o arquivamento dos autos do inquérito policial, argumentando que a prova 
colhida na investigação penal indicava que Aldebaram, o indiciado, não fora o autor do crime. O juiz 
deferiu o pedido ministerial, reconhecendo a impossibilidade de o indiciado vir a ocupar o polo  passivo da 
relação processual. Tempos depois e ainda não configurada a prescrição, surgiu prova nova no sentido de 
que o autor do crime seria Aldebaram. 
Diga se, nos termos da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, é juridicamente possível, mediante 
desarquivamento daquele inquérito policial, que o Ministério Público ofereça denúncia contra Aldebaram. 
Fundamente. (máximo de 20 linhas) 

VII  - DIREITO  DO CONSUMIDOR  

- QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS) 
Após oito meses desempregado, Adriano, mecânico, resolve montar uma pequena oficina nos fundos do 
quintal de sua residência situada no município de São Gonçalo – RJ. Iniciou os trabalhos consertando e 
fazendo manutenção de alguns veículos da vizinhança. Seu trabalho era desenvolvido de forma precária em 
razão da carência de ferramentas, porém com honestidade e muito zelo, o que transmitiu certa confiança 
aos seus clientes iniciais. Percebendo que talvez tivesse encontrado um meio adequado de garantir o 
sustento de sua esposa e seus quatro filhos, Adriano foi até uma loja de ferramentas e comprou financiadas, 
em vinte e quatro parcelas, algumas ferramentas essenciais para o bom desenvolvimento de seu trabalho, 
inclusive um macaco hidráulico. 
Ocorre que após sete dias de uso, o macaco hidráulico apresentou um defeito que o impediu de ser 
utilizado, levando Adriano a procurar em vão o comerciante e o fabricante do produto. Não havendo outra 
opção, Adriano ajuizou uma ação argumentando vício do produto com base nos preceitos do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Ocorre que em contestação, tanto o comerciante quanto o fabricante argumentaram que Adriano não era 
consumidor, já que o macaco hidráulico foi adquirido para ser utilizado em sua atividade profissional. 
Assiste razão à defesa? Explique. (máximo de 20 linhas) 
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VIII  – LÍNGUA  PORTUGUESA 

Leia com atenção o texto a seguir, que servirá de base para as questões 1, 2 e 3. 

As modificações implementadas no Poder Judiciário com a Emenda Constitucional nº45, 2004 (EC nº. 
45/2004) buscam o aperfeiçoamento da máquina judiciária para dar ao jurisdicionado uma resposta rápida 
quanto ao seu pedido, agilidade essa que é anseio antigo de toda a sociedade brasileira. Embora louvável a 
intenção do legislador, faz-se necessária a reflexão. Será que a rapidez na prestação jurisdicional poderá 
trazer consigo prejuízos a determinada parte da relação processual, quando o conhecimento da pretensão de 
uma demanda requeira do juiz certos cuidados que, pela sua natureza, possa levar um tempo considerável? 

O Direito de Família por ser ramo do Direito que é mais intimamente ligado à própria vida, por envolver 
uma gama de sentimentos variados, talvez seja o mais preocupante quando vem à tona uma política de 
“sentença rápida”. Nos processos que envolvem questões familiares há todo um histórico familiar que, para 
o juiz poder decidir de forma justa, é preciso que o conheça. 

(...)  

Em decorrência da necessária constitucionalização do direito de família, fez-se indispensável a ampliação 
do conceito de organização familiar para paradigmas mais democráticos e menos herméticos, condizentes 
com a  nova realidade socioeconômica, as concepções e os valores provenientes da constante mutação da 
sociedade brasileira. 

Com o intuito de atender a essa nova perspectiva, o afeto e a consideração recíprocos adquiridos com a 
convivência ostensiva passam a integrar o conceito contemporâneo de núcleo familiar. “A família instaura-
se prioritariamente como um núcleo de apoio e solidarIEDIade. Percebe-se, em consequência, no Direito 
de Família, um reconhecimento cada vez mais amplo dos efeitos jurídicos do afeto”. 

Insere-se, por conseguinte, no conceito de família, “núcleo básico, essencial e estruturante do sujeito”419, a 
percepção do núcleo familiar constituído como corpo social para além do vínculo sanguíneo. Surgem, 
assim, os vários modelos de organização familiar. 

Dados os arranjos familiares do século XXI, a fim de se respeitar o corolário da dignidade da pessoa 
humana e tendo em vista os preceitos de igualdade, liberdade, cidadania e democracia, surgiram 
paradigmas de organização familiar dos tipos mosaico, eudemonista, anaparental, monoparental, 
homoparental e, ainda, aquele tipo constituído por meio do emprego de técnicas artificiais. Disso extrai-se 
que “merecerá tutela jurídica e especial proteção do Estado a entidade familiar que efetivamente promova a 
dignidade e a realização da personalidade de seus membros”. 

Fenômeno mundial, o organograma do tipo mosaico é aquele advindo da constituição de nova família em 
que um dos cônjuges ou ambos possuem filhos provenientes de outra relação. Nesse tipo, há um vínculo 
parental por afeto, um parentesco por afinidade, posto que não haja consanguinidade. Tem-se, novamente, 
o afeto como célula mater da família que, juntamente com a solidarIEDIade, com a cooperação, igualdade 
entre seus membros, com respeito mútuo, com espírito de preservação do núcleo familiar e com a 
autonomia dos indivíduos que a integram, traduz elementos basilares da formação da família deste milênio. 
Nesse sentido, preleciona Pereira que “a afetividade é o novo – e um dos mais relevantes – imperativos 
axiológicos do Direito de Família”. 

(...) 

(VERSIANI, ABREU, SOUZA e TEIXEIRA. A síndrome da alienação parental na reforma do Judiciário. 
In: http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap) 

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Com base nas ideias do trecho acima, discuta, num texto dissertativo-argumentativo, em torno de 30 linhas, 
a seguinte questão: 
Até que ponto a celeridade de um processo implica a efetiva segurança da tutela jurisdicional? 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Em decorrência da necessária constitucionalização do direito de família, fez-se indispensável a ampliação 
do conceito de organização familiar para paradigmas mais democráticos e menos herméticos, condizentes 
com a  nova realidade socioeconômica, as concepções e os valores provenientes da constante mutação da 
sociedade brasileira. 
Fazendo somente as adaptações necessárias, reescreva o trecho acima substituindo a ampliação por as 

                                                 
419  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Estatuto das Famílias. Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/?boletim&artigo=195. Acesso em 25 fev. 2008, às 18h. 
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revisões e paradigmas por um paradigma. 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Nesse tipo, há um vínculo parental por afeto, um parentesco por afinidade, posto que não haja 
consanguinidade. 
A locução conjuntiva destacada no trecho acima só NÃO pode ser substituída por: 
(A) porquanto. 
(B) conquanto. 
(C) embora. 
(D) não obstante. 
(E) se bem que. 
Obs.: Transcreva a alternativa correta no Caderno de Respostas. 

BOA SORTE ! 
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ANEXO VIII - CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE SELEÇÃO (CP I) ANO 

2011 

 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- E M E R J - 

PROVA DE SELEÇÃO - CP I 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PARA A CARREIRA DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

15 DE NOVEMBRO DE 2009 

I  - TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
A Constituição assegura aos servidores públicos o exercício do direito de greve, na forma regulamentada 
em lei. Não há lei tratando da matéria. 
Diante da inércia do Poder Legislativo e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores 
públicos podem exercer seu direito? (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
O mandado de segurança, uma das garantias previstas na Constituição, pode ser usado como instrumento 
de controle de decisões judiciais? (máximo de 20 linhas) 

II  - DIREITO CIVIL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
É sabido que os contratos onerosos podem ser comutativos ou aleatórios. Nestes podemos distinguir 
aqueles que são aleatórios por sua própria natureza e aqueles que são acidentalmente aleatórios. Dê a 
distinção entre ambos, exemplificando. (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO, em sua ida para o trabalho, usa como meio de transporte o trem. No dia 04/12/2007, por volta das 
cinco horas da manhã, embarcou em composição ferroviária pertencente à FLUMITRENS. O embarque 
ocorreu na estação de Deodoro, estando a composição com excesso de passageiros e trafegando com as 
portas abertas. Em determinada curva, com o balanço do trem, CAIO, que se encontrava próximo à porta, 
foi jogado para fora do trem, tendo caído na via férrea. Com a queda, o trem passou por cima de sua perna 
direita, amputando-a. 
CAIO sobreviveu ao acidente, com a sequela relativa a perda de sua perna direita. CAIO era mecânico e 
trabalhava em determinada oficina, com carteira assinada. 
A perícia detectou um período de sessenta dias de incapacidade total temporária e, posteriormente, uma 
incapacidade parcial permanente, no percentual de 50% (cinquenta por cento), para a atividade laborativa 
específica de mecânico. 
Responda em no máximo 20 linhas: 
Existe responsabilidade civil da FLUMITRENS? Em caso positivo, dê os fundamentos legais, bem como a 
natureza da responsabilidade da empresa. 
Diante da inércia do Poder Legislativo e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores 
públicos podem exercer seu direito? (máximo de 20 linhas) 

III  - DIREITO  PROCESSUAL CIVIL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO impetra mandado de segurança perante o juízo competente da Comarca da Capital. A liminar 
pretendida foi indeferida, o que motivou a interposição de um recurso de agravo, na modalidade de 
instrumento, perante o TJ-RJ. O desembargador relator deste recurso negou seguimento ao mesmo na 
forma do art. 527, inciso I, CPC, tendo constado no corpo da decisão diversos outros julgados neste mesmo 
sentido. Ocorre que, à época destas decisões, vigia a antiga Lei nº 1.533/51, que realmente era omissa 
quanto a esta questão. 
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Como fica a questão frente à nova lei que disciplina o mandado de segurança? (máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
CAIO promove demanda em face de TÍCIO, postulando que o demandado lhe seja condenado a pagar 
danos morais e danos materiais. Os dois pedidos, contudo, foram julgados improcedentes pelo magistrado 
de 1ª instância. Desta decisão, o demandante interpõe recurso de apelação impugnando apenas o capítulo 
que não acolheu o pedido de danos materiais. Após transcorridos 3 anos, o Tribunal de Justiça analisa o 
recurso e mantém a decisão do Juiz. Esta decisão do Tribunal não foi impugnada por nenhum recurso, 
tendo a mesma transitada em julgado. Passados seis meses, Caio resolve ajuizar ação rescisória. 
Indaga-se: esta ação rescisória poderá eventualmente discutir tanto o pedido de danos morais quanto o de 
danos materiais ou somente poderá recair sobre o capítulo que julgou o pedido de danos materiais? A 
resposta deverá esclarecer a forma de contagem do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do 
CPC. (máximo de 20 linhas) 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Esclareça o que se entende pelo princípio da eventualidade no Direito Processual Civil. (máximo de 20 
linhas) 

IV  - DIREITO  EMPRESARIAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
MUNDIRAMA HORTALIÇAS Ltda, em razão de profunda crise decorrente de retração de mercado e uma 
política de gestão ultrapassada, requereu sua recuperação judicial, tendo o pedido sido processado nos 
termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05. Sem objeção dos credores ao plano, a recuperação foi concedida 
pelo juiz. 
Decorridos dez meses da concessão, o devedor decidiu alienar uma de suas unidades produtivas para tentar 
obter um valor melhor daquele ativo e ter melhores condições de cumprir o plano aprovado. 
Pergunta-se: A medida pode ser adotada sem a manifestação do Comitê ou da Assembleia de Credores, 
considerando-se não ter sido prevista no plano? Fundamente sua resposta na Lei de Falências. (máximo de 
20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
Acionistas minoritários de uma companhia fechada questionam a decisão da assembleia geral que 
deliberou o cancelamento de 9% (nove por cento) das ações ordinárias, sem redução do capital social, pela 
incorporação a este de metade do valor das reservas estatutárias e de metade da reserva legal. 
Pergunta-se: É possível anular a deliberação da assembleia? Fundamente com amparo legal. (máximo de 
20 linhas) 

V - DIREITO  PENAL  

1ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Que se entende por autoria mediata no cometimento de um crime? Em que se distingue da coautoria? 
(máximo de 20 linhas) 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 
Em que se distinguem a legítima defesa do estado de necessidade? E o exercício regular de direito, do 
estrito cumprimento de dever legal? (máximo de 20 linhas) 

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS)  
Que se entende por garantidor? (máximo de 20 linhas) 

VI  - DIREITO  PROCESSUAL PENAL  

1ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
Indaga-se se é legalmente possível encerrar um inquérito policial em mais de trinta dias, estando preso o 
indiciado. Fundamente sua resposta, indicando, inclusive, os dispositivos legais em que se funda. (máximo 
de 20 linhas) 

2ª QUESTÃO (10 PONTOS) 
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Explique, indicando a base legal se sua resposta, se, depois de configurada a preclusão, a pronúncia pode 
ser legalmente alterada. (máximo de 20 linhas) 

3ª QUESTÃO (10 PONTOS)  

Ao ser intimado da sentença pela qual foi condenado a 6 anos de reclusão, o réu manifestou expressamente 
sua vontade de não recorrer. Todavia, seu defensor, intimado da sentença, interpôs apelação. Diga de modo 
fundamentado se, nas circunstâncias, o apelo defensivo pode ser conhecido.  (máximo de 20 linhas) 

VII  - DIREITO  DO CONSUMIDOR  

- QUESTÃO ÚNICA (10 PONTOS) 

VANILDO adquiriu um fogão na filial de Nova Iguaçu de uma grande rede de comércio. Ocorre que, 
quatro dias após a compra, o fogão apresentou um defeito de fabricação que inviabilizou sua utilização. 

Em estado de desespero, pelo fato de ter se desfeito de seu fogão velho, VANILDO, que é servente de obra 
e tem sete filhos ainda sob seu sustento, retornou à loja e explicou o problema, sendo orientado a procurar a 
assistência técnica localizada na Barra da Tijuca, a qual disporia de trinta dias para a solução do caso. 

Ao indagar sobre a possibilidade de troca do aparelho, VANILDO foi esclarecido pelo preposto da rede de 
comércio que não se realizava troca e nem conserto de produtos, e que a culpa pelo defeito não era do 
comerciante, e sim do fabricante. 

Assiste razão ao preposto da rede de comércio? Explique. (máximo de 20 linhas) 

VIII  – LÍNGUA  PORTUGUESA 

1ª. QUESTÃO (20 PONTOS) 

A Distribuição das Receitas Oriundas do Pré-sal 

A descoberta da província petrolífera denominada Pré-sal, que compreende jazidas de petróleo e gás 
natural situadas a cerca de 5.000 m de profundidade e a aproximadamente 300 km do litoral brasileiro, tem 
suscitado intensos debates acerca do modelo mais adequado para reger as atividades de exploração e de 
produção de petróleo e gás nesta área. 

Paralelamente, analisa-se ainda se a distribuição dos recursos advindos do recolhimento de royalties e de 
participações especiais incidentes sobre a produção de petróleo e gás natural desta província deve ou não 
obedecer aos mesmos critérios hoje praticados. 

Nessa linha, o §1º do art. 20 da CF/88 assegura, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona 
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

As compensações financeiras pelos resultados da exploração ou, mais precisamente, da produção de 
petróleo ou gás natural a que se refere o §1º do art. 20 da CF/88, são reguladas nos seguintes dispositivos 
da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97): 

a) compensação financeira ordinária (royalties): artigos 45, 47, 48 e 49; 

b) compensação financeira extraordinária (participação especial): artigos 45 e 50. 

De acordo com essas regras, somente os Estados e Municípios confrontantes com os campos produtores, 
conforme os critérios utilizados pelo IBGE e aqueles afetados pelas operações de embarque e desembarque 
de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP, têm acesso a tais recursos. 

Por outro lado, os Estados e Municípios não contemplados por tais regras alegam que, como os recursos 
naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, assim como os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, são bens da União – na forma do disposto no próprio art. 20 da CF/88 –, os 
benefícios gerados pela produção de petróleo e gás natural devem contemplar toda a nação. 

À luz do acima exposto e dos princípios federativo e de combate das desigualdades regionais, entre outros, 
discuta se as regras que tratam a distribuição dos recursos advindos da produção de petróleo e gás natural 
vigentes devem, também, aplicar-se ao Pré-sal ou se tais recursos devem beneficiar os demais entes da 
Federação. ELABORE UMA DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA POSICIONANDO-SE A 
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RESPEITO DO TEMA PROPOSTO. (25 A 30 LINHAS) 

Constituição Federal: - Art. 20. São bens da União: 
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias 
federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais; 
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as 
costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 
público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, 
de 2005) 
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; 
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
VIII - os potenciais de energia hidráulica; 
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
§ 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

2ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 

INDIQUE, NO CADERNO DE RESPOSTAS, A ALTERNATIVA EM QUE HÁ ERRO DE 
CONCORDÂNCIA VERBAL: 

A) Cerca de mil pessoas completaram a maratona.  

B) Perto de quinhentos candidatos ao cargo tinham mestrado.  

C) Mais de um ginasta perdeu o patrocínio.  

D) Mais de um político se ofendeu no debate.  

3ª. QUESTÃO (10 PONTOS) 

INDIQUE, NO CADERNO DE RESPOSTAS, A ÚNICA ALTERNATIVA EM QUE O PRONOME 
OBLÍQUO TENHA VALOR SEMÂNTICO DE POSSE: 

A) O detetive afirmou que lhe seguirá os passos. 

B) Entreguei-lhe prontamente os documentos exigidos. 

C) Informaram-lhe o ocorrido no dia seguinte. 

D) Os pais já afirmaram que lhe querem bem, como a um filho. 

BOA SORTE ! 
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ANEXO IX - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÕES MINISTRADOS NA EMERJ A 

NÍVEIS DE CPS 

 

DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP I 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I  

Administração Pública. Aspectos formal, material e subjetivo. Princípios informativos: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, continuidade, 
indisponibilidade, autotutela, supremacia do interesse público, igualdade, eficiência, 
legitimidade e economicidade. 

II  
Uso e abuso do poder. Excesso de poder, desvio de finalidade, omissão da Administração. 
Remédio contra o abuso de poder. 

III  Poderes administrativos I. Poder regulamentar e poder de polícia. 

IV  
Poderes administrativos II. DiscricionarIEDIade e vinculação. Poder hierárquico e poder 
disciplinar. 

V 
Administração Direta. Estado, Administração e Governo. Centralização, descentralização e 
desconcentração. Órgãos e agentes públicos. 

VI  
Administração Indireta I. Princípios da reserva legal, da especialidade e do controle. 
Autarquias e Empresas Públicas. Agências reguladoras. 

VII  
Administração Indireta II. Sociedade de Economia Mista, Fundação e outras pessoas 
jurídicas vinculadas ao Estado. Organizações sociais. Contratos de gestão. Ajustes de 
cooperação. 

VIII  
Atos Administrativos. Conceito, elementos, existência, validade e eficácia. Atributos dos 
atos administrativos. 

IX  
Classificação dos Atos Administrativos. Atos vinculados e discricionários, simples e 
complexos e outros. Motivação: Teoria dos motivos determinantes. Mérito administrativo. 
Controle da discricionarIEDIade. 

X 
Espécies de Atos Administrativos - decretos, resoluções, licença, permissão, autorização e 
outros. 

XI  Invalidação dos Atos Administrativos. Revogação, anulação e cassação. 

XII  
Controle da Administração Pública. Controle Administrativo. Meios de controle. Autotutela 
(subordinação) e tutela administrativa (vinculação) Recursos administrativos. Recurso 
hierárquico impróprio. Coisa julgada administrativa. 

XIII  
Processo Administrativo. Princípios. Processo administrativo disciplinar. Reformatio in 
pejus. Prescrição administrativa. O controle legislativo. Tribunal de Contas. 

XIV  
O Controle Judicial. Sistema de controle - o contencioso administrativo e o sistema da 
unidade de jurisdição. Atos sob controle. Limites do controle - mérito administrativo. 

XV  Mandado de segurança individual e coletivo. 
XVI Ação Civil Pública e Ação Popular. 
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TEMA  MATÉRIAS  
I Normas constitucionais I. Espécies, eficácia, e diversas classificações. 

II  Normas constitucionais II. Inconstitucionalidade da norma constitucional. 

III  
Hermenêutica constitucional I. Princípios da interpretação constitucional. Interpretação 
conforme a Constituição. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de invalidação. 
Declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução do texto. 

IV  
Hermenêutica constitucional II. Teoria da proporcionalidade. Razoabilidade. Princípio da 
recepção. Desconstitucionalização da norma. 

V 
Constituição: conceito, tipologia. Poder Constituinte. Supremacia constitucional. Teoria das 
constituições rígidas. 

VI  Mutações constitucionais. Emendas. Revisão. Limites do poder de reforma. 

VII  
Controle da constitucionalidade. Conceito, modalidades, histórico, sistemas no Direito 
Comparado. Tipos de inconstitucionalidade. 

VIII  
Controle incidental de inconstitucionalidade. Aspectos procedimentais. Efeitos da decisão 
que reconhece a inconstitucionalidade incidental. Papel dos órgãos de controle da 
constitucionalidade. O papel do Senado Federal. 

IX  
Controle concentrado de constitucionalidade I. Natureza jurídica das ações constitucionais. 
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimados. EC/45. 

X 
Controle concentrado de constitucionalidade II. Atos submetidos ao controle por ação direta. 
Legitimados. Controle concentrado do Tribunal de Justiça-Distrito Federal. Lei 9.868/99. 

XI  
Controle concentrado de constitucionalidade III. Efeitos da decisão que reconhece a 
inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. 

XII Ação declaratória de constitucionalidade. Origem. Legitimados. Efeitos da decisão. 
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XIII  Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Lei 9.882/99. 

XIV  Controles concentrado e difuso da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
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I 
TEMA  MATÉRIAS  

I  

Norma Jurídica. Diferenças entre norma jurídica e norma moral. Fontes da norma jurídica 
ou fontes do direito. Vigência da norma jurídica. Repristinação. Vaccatio legis. 
ObrigatorIEDIade. A integração e aplicação da lei segundo os artigos 4º e 5º da Lei de 
Introdução ao Código Civil. Vigência temporal e espacial da norma. Conflitos no espaço e 
no tempo. Disposições transitórias. 

II  
Situação e relação jurídica de Direito Privado: conceito e aspectos gerais. Direito Subjetivo. 
Conceito. Classificação. Objeto. Direito Potestativo. Faculdade jurídica. Simples faculdade. 
Poder-Dever Jurídico. Ônus. 

III  
Pessoa física ou natural: Início e fim da personalidade. Posição jurídica do nascituro: teoria 
natalista, condicionalista e concepcionalista. Capacidade: de direito e de fato. Incapacidade 
de fato absoluta e relativa. Representação, assistência e autorização. Legitimação. 

IV  

Emancipação. Conceito. Tipos. Personalidade em sentido objetivo e subjetivo. Direitos da 
Personalidade: afirmação como categoria autônoma de direito subjetivo. 
Despatrimonialização do direito civil à luz da CF/88: Cláusula geral de proteção aos direitos 
da personalidade: artigo 1º, inc. III e artigo 3º, inc. III; artigo 5º, caput, incs. IV, V, IX e X 
da Carta Magna. Formas de tutela. 

V 
Direitos da personalidade no CC/02. Objeto. Características. Teoria adotada e análise dos 
artigos 11 a 21 do Código Civil. Modalidades: Direito à vida, ao corpo, à honra, a imagem e 
intimidade. 

VI  

Ausência: Conceito, efeitos e legitimação para o exercício da Curadoria. Proteção legal do 
patrimônio do ausente. Declaração preliminar de ausência. Sucessão Provisória. Sucessão 
Definitiva. Efeitos. Retorno do ausente nas diversas fases. Declaração de morte presumida 
sem declaração de ausência. 

VII  
Pessoa Jurídica ou Coletiva I. Diferença entre Pessoa jurídica e Pessoa formal (Entes 
Despersonalizados). Natureza jurídica da pessoa jurídica. Efeitos e controvérsias da 
personificação. Classificação na CF/88 e no CC/02. 

VIII  

Pessoa Jurídica ou Coletiva II. Fundações: Conceito. Fases de elaboração e extinção. 
Capacidade de fato da pessoa jurídica. Princípio da especialização. Teoria da aparência. A 
personalidade Judiciária. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e 
privado. Desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e no CDC. Domicílio. 

IX  

Dos bens e das coisas. Noção e importância jurídica do patrimônio. Universalidade de 
direito e de fato. Divisão em classes. Bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, 
divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Bens principais e acessórios. Frutos. 
Produtos. Benfeitorias e Pertenças. Bens Públicos e Privados. Bem de família. Lei nº 
8009/90. Aspectos materiais. 

X 
Fato jurídico em sentido amplo. Conceito e Classificação. Fatos naturais ordinários e 
extraordinários. Fatos voluntários lícitos e ilícitos. Negócio jurídico e ato jurídico em 
sentido estrito. A representação legal e voluntária no negócio jurídico. 

XI  

Negócio Jurídico I: Teorias voluntarista e objetivista. Pressupostos. Elementos e requisitos 
essenciais à existência, validade e eficácia. Reserva mental. A importância do silêncio na 
formação do negócio jurídico. Interpretação teleológica e submissão ao princípio da boa-fé 
objetiva. 

XII 

Negócio Jurídico II: Elementos naturais e acidentais. Condição: conceito, elementos, 
espécies e efeitos. Condição voluntária e condição legal. Termo: conceito, elementos, 
espécies e efeitos. Prazos; Encargo: conceito e suas aplicações práticas nos negócios 
jurídicos inter vivos e causa mortis. Distinção entre encargo e condição. Efeitos. 

XIII 
Negócio Jurídico III: Dos defeitos do negócio jurídico. Teorias da vontade, da declaração, 
da responsabilidade e da confiança. Erro-vício: Conceito, requisitos e espécie. Coação: 
Conceitos, requisitos e espécies. Dolo: Conceito, requisitos e espécies. 

XIV 
Negócio Jurídico IV: Defeitos. Fraudes contra credores: conceito, requisitos na alienação 
gratuita e onerosa e efeitos. Lesão e Estado de Perigo: Conceito, requisitos, efeitos e 
diferenças entre figuras jurídicas semelhantes. 

XV 
Negócio Jurídico V: Ineficácia em sentido amplo. Inexistência, Invalidade e Ineficácia em 
sentido estrito. Causas de nulidade e anulabilidade. Aproveitamento do negócio jurídico. 
Conversão do negócio nulo. 

XVI 
Negócio Jurídico VI: Invalidade. Negócio simulado e dissimulado. Simulação. Conceito, 
requisitos e efeitos. Simulação objetiva e subjetiva. Simulação absoluta e relativa. 
Simulação maliciosa e inocente. Diferença entre simulação e fraude à lei. 

XVII 

Ato ilícito em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Cláusulas gerais. Abuso de Direito. 
Teorias conceituais. Natureza jurídica e elementos. Efeitos. Excludentes da ilicitude: Estado 
de Necessidade. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal e o respectivo reflexo 
no Dever de indenizar. 

XVIII 
Prescrição e Decadência I: Prescrição. Fundamento. Conceito. Teorias. Causas preclusivas: 
impedimento, suspensão e interrupção da prescrição. 

XIX 
Prescrição e Decadência II: Prazos de prescrição no Código Civil. Contagem do prazo da 
prescrição iniciada sob o império do Código de 16. Decadência. Conceito e diferenças em 
relação à prescrição quanto à essência e eficácia. 
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 TEMA  MATÉRIAS  

I  
Jurisdição. Conceito. Distinção entre funções do Estado. Características. Princípios 
fundamentais. 
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II  
Poderes compreendidos na jurisdição. Jurisdição contenciosa. Espécies de tutela 
jurisdicional. Jurisdição voluntária. Substitutivos da jurisdição. 

III  Ação. conceito. Natureza Jurídica. Concurso de ações. Cumulação de ações. 

IV  
Condições de legítimo exercício do direito de ação. Condições genéricas. Condições 
específicas. 

V 
Elementos de individualização das ações. Teoria da Tríplice Identidade e Teoria da 
Identidade da Relação Jurídica. 

VI  
Processo: conceito, natureza jurídica, objeto. Relação jurídica processual Pressupostos 
processuais: de existência e de validade. 

VII  
Capacidade. Capacidade de ser parte. Capacidade de estar em juízo. Capacidade 
postulatória. Conseqüências da falta de capacidade processual. 

VIII  
Competência: conceito, natureza jurídica. Competência interna e internacional. Competência 
da justiça comum e da especial. Critérios de fixação da competência. Competência de foro e 
do juízo. Incompetência absoluta e relativa. 

IX  

Modificações da competência: prevenção, conexão, continência, prorrogação e perpetuação. 
Conflito de competência. Aspectos novos trazidos pela Lei 11.280/2006 "Declaração de 
ofício da nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão (art. 112, parágrafo 
único), art. 253, incisos II e III. 

X 
Processo e procedimento. Espécies de processo. Espécies de procedimento. Princípios gerais 
do processo e do procedimento. Garantias constitucionais processuais. Análise do inciso V 
do art. 14, do CPC. Atentatórios ao exercício da Jurisdição. 

XI  
Formação do Processo. Sujeitos do Processo. Juiz. Partes. Sucessão Processual. Substituição 
Processual. Tratamento Especial ao Idoso. 

XII Suspensão e Extinção do Processo. 

XIII 
Litisconsórcio. Conceito. Classificação. Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Originário e 
superveniente. Facultativo (próprio e impróprio) e necessário. Comum ou simples e unitário. 
Multitudinário. 

XIV Assistência. Chamamento ao processo. 
XV Intervenção litisconsorcial voluntária. Intervenção litisconsorcial forçada. Oposição. 
XVI Recurso de terceiro prejudicado. Nomeação à autoria. 
XVII Denunciação da lide. 

XVIII 

Atos processuais. Conceito e classificação. Forma. Fatos e atos processuais. Atos do juiz, 
das partes e dos auxiliares da justiça. Atos processuais simples e complexos. Documentação 
dos atos processuais. Lei do Fax. O novo parágrafo único do art. 154 introduzido pela Lei 
11.280/2006. 

XIX 
Do tempo e do lugar dos atos processuais. Dos prazos. Prazos peremptórios e dilatórios. 
Início e fim dos prazos. Contagem dos prazos. Suspensão dos prazos. 

XX Vícios dos atos processuais e suas conseqüências. Atos jurídicos existentes e inexistentes. 

XXI 
Nulidade e anulabilidade. Nulidade relativa e absoluta. Irregularidades. Ineficácia. A 
sistematização das nulidades no Código de Processo Civil em vigor. Princípios informativos 
das nulidades no Código de Processo Civil de 1973. 

XXII 

Procedimento sumário. Procedimento sumário e subsistência do sumaríssimo. Convivência 
do procedimento sumário da Lei nº 9245, de 16.12.95, com o procedimento especial dos 
Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9099 de 26.09.95. Competência. Procedimento. 
Execução). Cabimento do procedimento sumário. Comparação com o direito anterior. 

XXIII 
Procedimento sumário. Estrutura. Novidades. Judicia duplicia no procedimento sumário. 
Procedimento sumário e ações autônomas de reconvenção e ação declaratória incidental. 
Procedimento sumário e intervenção de terceiros. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Objeto, fontes e autonomia do Direito Empresarial. Teoria dos Atos de Comércio. Teoria da 
Empresa. Direito de Empresa no Novo Código Civil. As figuras do comerciante e do 
empresário. Conceito e caracterização. Critérios de distinção entre empresários e não-
empresários. Distinção entre empresa, empresário e estabelecimento. 

II  
Empresário Individual. Caracterização. Responsabilidade. Capacidade. Impedimentos ao 
exercício da empresa. Prosseguimento da empresa pelo incapaz. Empresário individual 
casado. Alienação de bens pelo empresário individual casado. Pequeno empresário. 

III  
Sociedades. Conceito. Elementos caracterizadores. Sociedades unipessoais. Classificação - 
sociedades de pessoas e de capital. Sociedades cooperativas. A participação de pessoas 
casadas e impedidas. 

IV  
Sociedades. Espécies - sociedades simples e empresárias. Conceito. Noções gerais. 
Caracterização. Elementos de distinção. Cooperativas. Atividade Rural. 

V 
Tipos societários: Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade 
limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações. Adoção dos tipos 
societários pelas sociedades empresárias e simples. Efeitos. 

VI  
Contrato social. Natureza dos atos constitutivos. Cláusulas obrigatórias. Arquivamento. 
Órgãos competentes. Prazo para arquivamento. Cláusulas ocultas. Direitos e obrigações dos 
Sócios. Voto. Administração da sociedade. 

VII  
Personalidade Jurídica. Conceito. Aquisição. Empresário individual e sociedades. Efeitos. 
Natureza do registro. Sociedades não personificadas. Efeitos. Sociedades em comum. 
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Responsabilidade dos sócios. Sociedades em conta de participação. Natureza jurídica. 
Responsabilidade dos sócios. 

VIII  
Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Origem. Conceito. Aplicação. Efeitos. 
Teoria maior. Teoria menor. Teoria invertida. 

IX  

Estabelecimento empresarial. Natureza jurídica. Elementos corpóreos e incorpóreos. 
Importância. Trespasse do estabelecimento. Requisitos. Responsabilidade do alienante no 
trespasse. Cláusula de não-restabelecimento. Contratos para a exploração do 
estabelecimento. Desapropriação. Atributos da empresa: clientela e aviamento. 

X 

Nome empresarial. Conceito. Natureza jurídica. Espécies: firma individual, razão social e 
denominação. Formação. Âmbito de proteção legal. Título de estabelecimento, insígnia e 
sinais de propaganda. Proteção legal. Alienação do nome empresarial e título de 
estabelecimento. 

XI  
ProprIEDIade industrial. Legislação. Marcas. Espécies. Classificação. Âmbito da proteção. 
Marca notória e de alto renome. Registro. Cessão de direitos. Extinção. Desenho industrial. 

XII 
ProprIEDIade industrial. Legislação. Patentes: invenção e modelo de utilidade. Requisitos 
para a concessão de patente. Cessão de direitos. Licença compulsória. Extinção da patente. 

XIII  

Disciplina jurídica da concorrência. Princípio constitucional da livre iniciativa. Concorrência 
desleal. Modalidades de concorrência desleal. Repressões: civil e penal. Infração da ordem 
econômica. Órgãos administrativos de repressão às infrações. CADE e INPI. Condutas 
infracionais. Sanções por infração da ordem econômica. 

XIV  
Dissolução das sociedades. Espécies de dissolução. A Liqüidação. A figura do liqüidante. 
Deveres e Responsabilidade. Partilha do remanescente entre os sócios. Personalidade 
jurídica na dissolução das sociedades. Extinção da sociedade. Credores não satisfeitos. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  

Princípios Constitucionais Penais I. 1) Importância do tema para o direito penal moderno: 
limitação do jus puniendi estatal. 2) Princípio da legalidade: definição, origem histórica, 
fundamento legal, relação com a tipicidade, aspectos principais, formas de violações 
indiretas. 3) Princípio da intervenção mínima: definição, precedente histórico, fundamento 
constitucional, o "Direito Penal Simbólico" como conseqüência do uso desmedido das leis 
penais. 4) Princípios da lesividade, da bagatela e da adequação social: definição, 
fundamento legal e importância. 

II  

Princípios Constitucionais Penais II. 1) Princípio da culpabilidade: definição, fundamento 
legal e importância. 2) Princípio da humanidade: definição, fundamento legal, influência nos 
momentos de cominação, aplicação e execução da pena. 3) Princípio da personalidade da 
pena: definição, fundamento legal e importância. 4) Princípio da igualdade: definição, 
fundamento legal e importância. 

III  
Normas Penais. 1) Definição e importância do tema. 2) Teoria de Binding. 3) Classificação. 
4) Estrutura da norma penal. 5) Norma penal em branco: espécies. 6) Concurso (ou conflito) 
aparente de normas penais. 

IV  
Lei Penal no Tempo. 1) Teorias. 2) Princípios norteadores do conflito de leis no tempo. 3) 
Combinação de leis. 4) Questões controvertidas. 

V 
Lei Penal no Espaço. 1) Teorias. 2) Princípios norteadores do conflito de leis no espaço. 3) 
Territorialidade e extraterritorialidade. 4) Questões controvertidas. 

VI  

Teoria da Conduta I. 1) Conceito de ação: comportamento humano como base da teoria do 
delito. 2) Teoria causal da ação: a) Teoria causal-naturalista da ação: definição, fundamento 
filosófico, definição de ação e omissão, características preponderantes; b) Teoria causal-
valorativa da ação: definição, fundamento filosófico, características preponderantes. 3) 
Teoria finalista da ação: definição, fundamento filosófico, estrutura da conduta finalista, 
características preponderantes, comparação com a teoria anterior. 4) Teoria social da ação: 
definição, fundamento, características preponderantes, comparação com as teorias causal e 
final. 5) Teorias funcionalistas: a) Teoria personalista da ação: base metodológica, 
influência do pensamento de Claus Roxin; b) Teoria da evitabilidade individual: base 
metodológica, influência do pensamento de Jakobs. 

VII  

Teoria da Conduta II. 1) Ausência de ação: coação física irresistível, movimentos reflexos, 
estados de inconsciência (a embriaguez letárgica, o caso fortuito e a força maior, 
controvérsias). 2) Os sujeitos da conduta: sujeitos ativo e passivo. 3) A pessoa jurídica como 
sujeito ativo. 

VIII  
Tipo e Tipicidade I. 1) Teoria do tipo: a) Origem e definição; b) Relação com a norma penal 
e com o bem jurídico: juízo de tipicidade formal e material. 2) Funções do tipo, elementos 
estruturais. d) Importância do tema: diferença entre objeto jurídico e objeto da ação. 

IX  

Tipo e Tipicidade II. 1) Exclusão da tipicidade: o consentimento do ofendido; os princípios 
da lesividade, da adequação social e da insignificância; outras hipóteses de exclusão do tipo. 
2) Conseqüências da tipicidade conglobante: a) Esvaziamento dos conceitos do exercício 
regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal; b) O consentimento do ofendido, 
as intervenções cirúrgicas, as lesões desportivas, as atividades perigosas. 

X 

A Relação de Causalidade. 1) Importância do tema: limitação à responsabilidade penal. 2) 
Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non: definição de 
causa, processo hipotético de eliminação, crítica à teoria, limitações legais e doutrinárias ao 
alcance da teoria. 3) Teoria da causalidade adequada: definição, características normativas, 
críticas; o artigo 13, § 1º do Código Penal Brasileiro. 4) Teoria da relevância jurídica: 
definição, características e alcance. 5) Problemas particulares da causalidade: a dupla 
causalidade e outras hipóteses. 
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XI  

O Crime Comissivo Doloso I. 1) Elementos estruturais: sujeitos, ação, nexo causal e 
resultado (de dano e de perigo). Crime qualificado pelo resultado. 2) Composição do tipo 
subjetivo: o elemento geral (dolo) e os elementos especiais: a) Dolo: definição e evolução 
teórica; b) O elemento cognoscitivo, cognitivo ou intelectual do dolo: definição e requisitos; 
conhecimentos requeridos pelo dolo quanto aos elementos descritivos e normativos (a 
valoração paralela na esfera do leigo ou do profano); c) Os desvios relevantes e irrelevantes 
sobre a causalidade: conseqüências. O dolo geral; d) O elemento volitivo do dolo: sua 
importância; a diferença entre vontade e desejo; teoria da vontade, teoria da representação e 
teoria do consentimento. Críticas. Análise do Código Penal Brasileiro. 

XII 

O Crime Comissivo Doloso II. 1) As relações entre o dolo e o conhecimento da ilicitude: 
teorias do dolo no sistema penal; análise das teorias do dolo e da culpa. A nova visão 
funcionalista do dolo. 2) Espécies de dolo: a) O dolo direto: de primeiro e de segundo grau; 
b) O dolo indireto: dolo cumulativo, alternativo e eventual (diferença do dolo direto de 
segundo grau para a culpa consciente); c) O dolo de dano e o de perigo. 3) Os elementos 
subjetivos do tipo distintos do dolo: histórico, terminologia e formas (delitos de intenção, 
delitos de tendência, especiais motivos de agir). 

XIII 

O Erro de Tipo I. 1) Considerações gerais: evolução histórica; o erro de fato e o erro de 
direito; o erro de tipo como criação da teoria finalista; a sua caracterização (exclusão do 
elemento intelectivo do dolo); diferença para o erro de proibição e suas conseqüências. 2) O 
erro de tipo essencial (vencível e invencível): o exame do artigo 20 do Código Penal 
Brasileiro; o erro de tipo essencial no crime omissivo. 3) O erro de tipo acidental (espécies: 
o erro sobre a pessoa e o erro sobre a coisa; o erro na execução e o resultado diverso do 
pretendido). 

XIV 

O Erro de Tipo II. 1) As descriminantes putativas (conceito e importância do tema; as novas 
nomenclaturas: erro de tipo incriminador e erro de tipo permissivo). 2) Controvérsias a 
respeito da natureza jurídica das descriminantes putativas: exame das teorias extremada e 
limitada da culpabilidade; análise da teoria dos elementos negativos do tipo. 3) A doutrina 
alemã e o conceito de erro sui generis (teoria do erro orientada às conseqüências do erro). 

XV 

O Crime Culposo I. 1) Evolução dogmática: a) Teorias da ação negligente (culposa); b) 
Avanços dogmáticos atuais. 2) Estrutura típica: a) A inobservância do dever de cuidado 
objetivo (caráter objetivo e normativo); o princípio da confiança e o risco permitido ou 
tolerado; as normas de trânsito e os regulamentos profissionais; b) A previsibilidade 
objetiva; c) O nexo causal no crime culposo; d) O resultado; e) A necessidade da presença 
de um elemento subjetivo (controvérsias). 

XVI 

O Crime Culposo II. 1) A ilicitude no crime culposo: a) Aspectos gerais; b) As causas de 
justificação: legítima defesa, estado de necessidade e consentimento do ofendido. 2) A 
culpabilidade no crime culposo: a) Aspectos gerais; b) A imputabilidade, a consciência da 
ilicitude e a inexigibilidade de conduta conforme a norma. 

XVII 
O Crime Omissivo I. 1) Evolução dos crimes omissivos (teorias e fundamento). 2) O crime 
omissivo próprio (definição, pressuposto e estrutura típica). 3) O crime omissivo impróprio 
(primeira parte): definição, pressuposto e estrutura típica. 

XVIII 
O Crime Omissivo II. 1) O crime omissivo impróprio (segunda parte): a) Análise do "nexo 
de causalidade" nos crimes omissivos: teorias e controvérsias; b) As fontes originadoras da 
posição de garantidor; análise do artigo 13, § 2º do Código Penal Brasileiro; controvérsias. 

XIX 

A Teoria da Imputação Objetiva. 1) Causalidade e imputação objetiva: diferenças teóricas e 
o conteúdo normativo do tipo penal. 2) Estrutura da imputação objetiva: a finalidade da 
conduta e a presunção do perigo. 3) Âmbito de aplicação da imputação objetiva: crimes 
dolosos e culposos, comissivos e omissivos. 4) Critérios norteadores de Claus Roxin: a 
diminuição do perigo, a criação de um perigo ou risco juridicamente relevante, o aumento 
ou a falta de aumento de um risco permitivo, a finalidade protetiva da norma. 5) Critérios 
norteadores de Jakobs: o risco permitido, o princípio da confiança, a proibição de regresso, a 
competência ou capacidade da vítima. 6) Possibilidade de aplicação ao Código Penal 
Brasileiro: controvérsia gerada pela adoção, no Código Penal Brasileiro, da teoria da 
conditio sine qua non. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
Princípios constitucionais e gerais do Processo Penal. Noções. Princípio da dignidade. 
Proporcionalidade. Isonomia. Inviolabilidades da personalidade (comunicações em geral). 
Inviolabilidade do domicílio. Inadmissibilidade de prova ilícita. 

II  
Princípios (continuação). Juiz natural. Publicidade e motivação. Contraditório. Ampla 
defesa. Intertemporalidade da norma processual. Devido processo legal. Favor rei. 
Presunção de inocência. 

III  

Sistemas Processuais. 1. Sistema acusatório individualista (Antigüidade, Roma): - acusação 
penal privada (qualquer do povo/ofendido); processo: "coisa das partes"; iudex secundum 
allegata et probato partium decidire. 2. Sistema inquisitorial (Idade Média, Europa 
continental): - interesse do Estado em combater o crime; - juiz-inquisidor: acusa e julga; 
parcialidade do juiz; iniciativa das provas na busca da "verdade real". - relação processual 
linear (e não triangular); réu objeto de investigação; confissão. - sistema da prova tarifada, 
como tentativa de limitar os poderes do juiz. 3. Sistema acusatório atual: - publicização: 
acusação a cargo de um órgão público; Ministério Público como garantia da neutralidade do 
Judiciário; - a influência da cultura inquisitorialista da Europa continental. O sistema anglo-
saxão. - Brasil: CF de 88 x CPP de 41: Garantismo x Escola Positiva (defesa social); a 
inspiração fascista do CPP brasileiro (Código Rocco) e a CF liberal democrática. - 
resquícios de inquisitorialismo no CPP: artigos 5º, II (requisição da autoridade judiciária); 
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13, II; 10, § 3º; art. 28; art. 384. Os artigos 26 e 531 e segs. 

IV  

Jurisdição: conceito, espécies, princípios e características. Atribuição. 1) Conceito e 
finalidade. 2) Características: Concretude (pretensão deduzida), substitutividade, inércia (ne 
procedat iudex ex officio) e definitividade. 3) Princípios: - Ne procedat iudex ex officio. 
Artigo 129, I, CF; - Investidura. Natureza jurídica e conseqüência de sua inobservância; - 
Indeclinabilidade (artigo 5º, XXXV, CF); - Indelegabilidade. Exceções: Artigo 222, 353, 
174, IV, 177, 230 e artigo 9º, parágrafo 1º, Lei 8038/90. Hipóteses taxativamente elencadas 
e que não alcançam atos decisórios; - Improrrogabilidade (Jurisdição dentro dos limites). 
Exceções: artigos 76, 77 e 79 (conexão/continência), artigos 73, 74, § 2º e 85 (exceção da 
verdade) e 424 (desaforamento), todos do CPP. - Juiz Natural (artigo 5º, XXXVII e LIII, 
CF); - Unidade; - Nulla poena sine judicio (artigo 5º, LIII, LIV, LVII e LV, CF). 

V 
Competência: conceito, espécies. 1. Jurisdição e competência. 2. Critérios para fixação de 
competência. 3. Critério territorial. 

VI  
Competência: espécies (continuação). 1. Critério objetivo (matéria, pessoa e valor). 2. 
Critério funcional. 3. Prevenção. 

VII  
Competência: causas modificadoras. 1. - Conexão 1. 1. Conceito 1. 2. Espécies e 
subespécies 1. 3. Efeito 2. - Continência - Artigo 77, CPP 2. 1. Conceito 2. 2. Espécies 2. 3. 
Efeito 3. - Perpetuatio jurisdictionis - Artigo 78, CPP. 

VIII  

Competência: causas modificadoras (continuação). 1. – Questões relevantes e 
controvertidas. 1.1. Conexão e continência - crimes eleitorais e os crimes comuns. 1.2. 
Conexão e continência - crimes eleitorais e os crimes dolosos contra a vida. 1.3. Conexão e 
continência - crime doloso contra a vida e o foro por prerrogativa de função. 1.4. Conexão e 
continência - infrações penais de menor potencial ofensivo e foro por prerrogativa de 
função. 1.5. Justiça Militar e as infrações penais de menor potencial ofensivo. 1.6. Conexão 
e continência e competência recursal. 2. – Desmembramento do processo - Artigos 79 e 80 
do CPP. 

IX  

Investigação penal. Conceito. Características. Prescindibilidade. Início do inquérito. 
Desenvolvimento das investigações no inquérito. O inquérito com ou sem auto de prisão em 
flagrante. Direitos do indiciado. O art. 15 do Código de Processo Penal e o art. 2043 do 
Código Civil. Termo circunstanciado. 

X 

Investigação penal (continuação). A qualificação do indiciado e sua identidade física (CPP, 
arts. 5º, § 1º, I, b, 6º, VIII, 41 e 259; CF, 5º, LVIII). Prisão provisória e inquérito policial. 
Questões relativas à incomunicabilidade do indiciado preso. Conclusão do inquérito. 
Formalidades. A investigação penal extra policial diante do disposto no art. 144, § 1º, IV, 
Constituição Federal. 

XI  
Arquivamento e incidência da teoria da substância. O arquivamento explícito e o 
arquivamento implícito. Desarquivamento (Lei Complementar Estadual nº 106, de 
03/01/2003, artigo 39, XV). Trancamento do inquérito policial. 

XII 

Ação penal condenatória. 1. Jus Puniendi em abstrato / em concreto. 2. Limitação à auto-
executorIEDIade do poder de punir do Estado (nulla poena sine iudicio). Fundamento 
constitucional da ação penal: artigo 5º, XXXV e LIV, CF. 3. Artigo 98, I, da CF, Lei nº 
9.099/95 (Juizados Especiais) e ação penal. 4. Conceito de ação penal. Autonomia. 
Abstração. Condições da ação penal. Justa causa: Aspectos constitucionais. 5. Classificação 
subjetiva da ação penal: 5.1. Ação penal pública: 5.1.1. incondicionada; 5.1.2. condicionada 
à: a) representação do ofendido: b) requisição do Ministro da Justiça; 5.2. Ação penal 
privada. 

XIII  
Ação penal pública incondicionada e condicionada - princípios: 1. Legalidade ou 
obrigatorIEDIade. Juizados Especiais: mitigação? 2. Indisponibilidade. 3. Oficialidade. 4. 
Intranscendência. 5. Indivisibilidade. 6. Denúncia. 

XIV  

Ação penal pública condicionada à representação: 1. Natureza jurídica e conteúdo da 
representação. Prazo (artigo 38). 2. Ofendido menor de 18 anos 3. Curador especial (artigos 
33 do CPP e 148, parágrafo único, f, do ECA). Colidência de interesses. 4. Morte do 
ofendido: artigo 24, § 1º. 5. Retratação da representação. Retratação da retratação. 6. 
Eficácia objetiva da representação. Ação penal pública condicionada à requisição do 
Ministro da Justiça 1. Natureza jurídica da requisição do Ministro da Justiça. Conteúdo 
político. 2. A requisição é retratável? 3. A requisição vincula o MP? 

XV  

Ação Penal Privada. 1. Introdução. Ius puniendi e ius persequendi. 2. Princípios da ação 
penal privada. 2.1. Oportunidade e conveniência (decadência e renúncia) 2.2. 
Disponibilidade (perdão do ofendido e perempção) 2.3. Indivisibilidade e exceções. O 
Ministério Público e o aditamento à queixa. 2.4. Intranscendência. 3. A sucessão processual. 
4. Ação penal privada personalíssima - Impossibilidade de sucessão (extinção da 
punibilidade). 5. Ofendido menor: decadência e perdão. 6. Aditamento da queixa pelo MP. 

XVI  Ação Penal nos Crimes Complexos. 

XVII  Ação penal privada subsidiária da pública. Aditamento da queixa pelo M.P. Ação Civil ex 
delicto. O M.P. e a D.P. (CPP, art. 68). 

XVIII Sujeitos processuais e auxiliares da justiça. Conceito. Juiz. Conciliadores do Juízo. 
Ministério Público. Assistentes. Acusado e defensor. Curador. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Sistema Tributário Nacional. Visão geral. Histórico: 1.1. Direito tributário. Conceito e 
denominações. Direito Financeiro. Ciência das finanças; 1.2. Sistema Tributário. Conceito; 
1.3. Sistema Tributário Nacional. Sistema Tributário Constitucional. Rigidez e flexibilidade; 
1.4. Síntese da evolução histórica do Sistema Tributário Brasileiro; 1.5. A Emenda 
Constitucional nº 18/65. Reforma tributária de 1965; 1.6. A Lei 5.172, de 25/10/66 – CTN; 
1.7. Sistemas Tributários das Constituições de 1967 e 1969. 2. Sistema Tributário Nacional. 
Sistema Constitucional Tributário. O CTN: 2.1. O Sistema Tributário atual na Constituição 
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de 1988. O CTN; 2.2. Poder de tributar e competência tributária dos entes da Federação. 
Partilha Constitucional de Competências Tributárias; 2.3. Espécies de Tributos do Sistema 
Tributário Nacional: impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais. 
Introdução; 2.4. Funções dos tributos: fiscal, extrafiscal e parafiscal; 2.5. Bitributação e bis 
in idem. Invasão de competência tributária, 2.6. O Projeto de Reforma Tributária. Breves 
noções; 2.7. A tributação e os direitos humanos. 

II  
Limitações constitucionais. Poder de tributar. 1. O poder de tributar. Fundamento; 2. 
Limitações da competência tributária. Imunidades e Princípios. Introdução, 3. Institutos da 
imunidade, isenção, não incidência tributária e alíquota zero. 

III  

Princípios Constitucionais Tributários de Segurança Jurídica 1. Princípio: Conceito. 
Princípios constitucionais tributários; 2. Legalidade e tipicidade tributárias; 3. 
Irretroatividade e anterioridade da lei tributária gravosa. Alterações da EC 42/03; 4. 
Retroatividade e ultratividade; 5. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IV  

Princípios Constitucionais da Justiça da Tributação 1. Igualdade. Isonomia (subprincípios: 
generalidade, universalidade e uniformidade geográfica); 2. Capacidade contributiva 
(subprincípios: mínimo vital, não confisco, personalização, proporcionalidade, 
progressividade, seletividade), 3. Questões controvertidas. Jurisprudência. 

V 

Princípios constitucionais tributários da Liberdade Jurídica. 1. Livre circulação, liberdade de 
tráfego; vedação de diferenças tributárias em razão de procedência ou destino; 
transparência; 2. Imunidades específicas das alíneas "b", "c" e "d" do artigo 150, VI; 3. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. 

VI  

Outros Princípios Constitucionais Tributários 1. Princípio da autonomia institucional dos 
entes federativos: imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a") e vedação de isenções 
heterônomas; 2. Princípio técnico da não-cumulatividade (técnica do valor agregado); 3. 
Outros princípios constitucionais aplicáveis à matéria tributária (decorrentes de direitos 
fundamentais, hermenêuticos, da Administração Pública e processuais, como princípio da 
razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da solidarIEDIade, princípio da 
moralidade, princípio do devido processo legal), 4. Questões controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

VII  

Fontes do Direito Tributário. 1.Processo legislativo na CF/88; 2.Emendas constitucionais 
relevantes no Sistema Tributário Nacional; 3.Emendas constitucionais relevantes no Sistema 
da Seguridade Social (art. 195, CF/88); 4.Leis complementares relevantes no Sistema 
Tributário Nacional e no Sistema da Seguridade Social; 5.Lei Ordinária; 6. Medida 
Provisória. 6.1. Relevância e urgência. Posição do STF; 7. Normas infraconstitucionais. 
Ilegalidades; 8. A legislação tributária e sua abrangência; 9. O CTN; 10. Os Tratados 
Internacionais e sua função; 11. Os Decretos Regulamentadores, 12. As Normas 
Complementares. 

VIII  

Vigência e Aplicação da legislação tributária 1. Vigência da legislação tributária. 1.1. 
Conceito; 1.2. Histórico; 1.3. Princípios afins (anterioridade, anualidade) no Direito 
Tributário e Financeiro; 1.4. Estrutura do ordenamento positivo vigente. CRFB/88. CTN. 
Legislação extravagente, 1.5. Vigência das normas complementares, 2. Aplicação da 
legislação tributária. 

IX  

Interpretação e Integração da legislação tributária. 1. Interpretação da legislação tributária 
1.1. Conceito; 1.2. A interpretação e seus métodos; 1.3. Hermenêutica jurídica, 1.4. Normas 
sobre interpretação no CTN e a crítica da doutrina. Interpretação econômica. 2. Integração 
da legislação tributária. 2.1. Conceito; 2.2. Integração das normas jurídicas; 2.3. Métodos; 
2.4. Lacunas jurídicas; 2.5. A correção do Direito Tributário; 2.6. Normas sobre a integração 
no CTN e a crítica da doutrina, 2.7. Analogia e eqüidade, 2.8. LICC. 

X 
Obrigação Tributária 1. Conceito; 2. Relação jurídica tributária; 3. Modalidades 3.1. 
Obrigação Principal, 3.2. Obrigação Acessória. 4. Conversão da Obrigação acessória em 
principal. 

XI  

Fato Gerador 1. Dinâmica da tributação. Visão geral; 2. Fato gerador – conceito 2.1. 
Aspectos (pessoal, espacial, material, quantitativo e temporal); 3. Princípio da estrita 
legalidade ou da tipicidade tributária; 4. Terminologia: Fato gerador. Hipótese de incidência; 
5. Classificação: instantâneos, periódicos e continuados; 6. Constituição do fato gerador: 
negócios jurídicos condicionais; 7. Constituição de fato gerador em negócios ilícitos, 
imorais, anuláveis e nulos, 8. Interpretação do fato gerador. Teorias. Interpretação 
econômica. 

XII 

Sujeição ativa e passiva 1. Sujeito ativo da obrigação tributária. 1.1.Conceito; 1.2. 
Capacidade tributária ativa – conceito; 1.3. Diferenciação entre “Competência Tributária” e 
“Capacidade Tributária”, 1.4. Desmembramento territorial. 2. Sujeito passivo da obrigação 
tributária. 2.1.Conceito; 2.2. Contribuinte. Responsável – conceitos; 2.3.Sujeito passivo da 
obrigação acessória; 2.4. Efeitos de convenções particulares; 2.5. SolidarIEDIade tributária; 
2.6.Capacidade tributária passiva, 2.7. Domicílio tributário. Domicílio civil. 

XIII  

Responsabilidade Tributária I 1. Responsabilidade Tributária – Conceito, art. 128, CTN. 2. 
Sujeição Passiva 2.1. Relação do Contribuinte e do responsável com o fato gerador – art. 
121 do CTN; 2.2. Substituição tributária para frente e para trás. Art. 150, §7º, CF/88, 2.3. 
Diferença entre substituição tributária e solidarIEDIade tributária. 

XIV  
Responsabilidade Tributária II 1. Responsabilidade dos sucessores; 2. Responsabilidade de 
terceiros. 2.1. Responsabilidade subsidiária, 2.2. Diferenças entre responsabilidade 
subsidiária e solidária. 3. Responsabilidade por infrações. 

XV  
Crédito Tributário 1. Crédito Tributário – conceito; 2. Crédito Fiscal, crédito físico e crédito 
misto; 3. Vínculo entre obrigação tributária e crédito tributário; 4. Teorias sobre o crédito 
tributário: 4.1. Ato constitutivo, 4.2. Ato declaratório. 

XVI  
Lançamento I 1. Lançamento Tributário 1.1. Conceito; 1.2. Natureza do lançamento; 1.3. 
Efeitos do lançamento; 1.4. Ato e procedimento administrativo do lançamento, 1.5. 
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Legislação aplicável. 

XVII  

Lançamento II 1. Modalidades de lançamento: 1.1. Lançamento por declaração; 1.2. 
Lançamento de ofício, 1.3. Lançamento por homologação. 2. Critérios jurídicos referente ao 
lançamento: 2.1.Inalterabilidade do lançamento. 2.2.Modificação do lançamento. 3. Vício 
formal. 
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ANEXO X - DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP II 

 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I  Obrigações Administrativas. Fontes. Contratos da Administração. Disciplina constitucional e 
legal. Sujeitos do contrato. Formalização. 

II  
Contratos Administrativos. Peculiaridades - prerrogativas da Administração. Equação 
econômico-financeira. Interpretação. Distinção entre prerrogativa e privilégio em face do 
interesse público. 

III  
Espécies de Contratos Administrativos. Contratos de obras, de serviços, de fornecimento e 
de concessão. 

IV  Duração do Contrato: prorrogação, renovação e inexecução. Controle. Extinção do contrato. 

V Licitação Administrativa I. Disciplina normativa. Conceitos e princípios. Objeto da 
Licitação. Modalidades (visão geral). 

VI  Licitação Administrativa II. Dispensa, dispensabilidade e inexigibilidade. Concorrência. 
Carta convite. 

VII  Licitação Administrativa III. Fases. Recursos. Invalidação. Tomada de preço. Pregão. 
VIII  Licitação Administrativa IV. Revogação. Sanções. 

IX  
Responsabilidade Civil da Administração I. Histórico. Atividade Administrativa. Culpa 
Anônima. 

X 
Responsabilidade Civil da Administração II. Responsabilidade por omissão. 
Responsabilidade dos Prestadores de Serviços Públicos. Controvérsias doutrinárias e 
jurisprudenciais. 

XI  Responsabilidade Civil da Administração III. Atividades legislativa e judicial. Extensão. 
Medida Provisória não convertida em lei. 

XII  Responsabilidade Civil da Administração IV. Prerrogativas Processuais da Administração. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I 
Os direitos fundamentais. Histórico. As gerações de direitos. Características: direitos 
universais e absolutos, historicidade, inalienabilidade, indisponibilidade, 
constitucionalização, vinculação dos Poderes Públicos, aplicabilidade imediata. 

II  
Os direitos fundamentais e o tempo. Irretroatividade das leis. Direitos adquiridos em face da 
Constituição. A declaração de inconstitucionalidade e o trânsito em julgado material. 

III  

Direitos fundamentais na Constituição de 1988. Classificação: direitos individuais e 
coletivos, direitos e garantias, garantias institucionais, direitos fundamentais expressos e 
implícitos, direitos decorrentes do regime e de tratados. Direitos fundamentais e as relações 
privadas. Resolução dos conflitos aparentes das normas constitucionais. A estrutura da 
Constituição de 1988. O preâmbulo. 

IV  
As garantias fundamentais I. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Princípio 
da efetividade. Responsabilidade por dano material, moral ou à imagem. 

V 
As garantias fundamentais II (continuação). Princípio da legalidade. Contraditório. A ampla 
defesa. Isonomia. Celeridade do processo. 

VI 
As garantias fundamentais III. Direito de petição. Direito de representação. 
Responsabilidade penal dos agentes públicos. Principio do juiz natural. Direito adquirido, 
ato jurídico perfeito e coisa julgada. 

VII 
As garantias fundamentais IV. Provas ilícitas. Inviolabilidade do domicílio. Inviolabilidade à 
intimidade e sigilo de dados. Sigilo de correspondência e de comunicação. Sigilo bancário e 
fiscal. A informação na era digital. 

VIII 
Os direitos e garantias fundamentais e o processo penal. Análise das normas constitucionais. 
Ação penal subsidiária. Tribunal do Júri. Tribunal Penal Internacional. 

IX 
O Direito Penal e a Constituição. Limitações constitucionais ao Direito Penal. Princípio da 
presunção de inocência. Individualização da pena. 

X 
Direito de nacionalidade. Aquisição. Perda. Situação jurídica do estrangeiro no Brasil. 
Extradição. 

XI 
Os direitos constitucionais processuais. Due process of law. Histórico. Garantias 
fundamentais do devido processo legal. 

XII Os direitos sociais e seu conteúdo. Direitos prestacionais. Instrumentos processuais 

XIII 
Os princípios constitucionais que regem as relações internacionais. Conflitos das normas 
internas com as externas. Efeitos dos tratados e convenções na ordem interna. Treaty-making 
power. Poder normativo das organizações internacionais. Mercosul (noções). EC/45. 

XIV 
A democracia. Democracia representativa e direta. Os direitos políticos. Participação 
política. Perda e suspensão de direitos políticos. 

XV Os sistemas eleitorais. Inelegibilidades. Partidos políticos. Grupos de pressão. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  

Direito das Obrigações: conceito. Fontes das obrigações. Estrutura da relação obrigacional: 
sujeitos, objeto e patrimonialidade da prestação, vínculo jurídico e causa. Débito e 
responsabilidade. Obrigações naturais. Obrigações reais (propter rem) e figuras afins. 
Distinção entre obrigações reais, ônus reais e obrigações com eficácia real. 

II  
Classificação das Obrigações quanto ao objeto I. Obrigações positivas e negativas. 
Obrigações de dar e de restituir. Obrigação de dar coisa certa. Modalidades. Obrigações de 
dar coisa incerta. Obrigações alternativas. Obrigações facultativas. 

III  Classificação das Obrigações quanto ao objeto II. Obrigações de fazer e não fazer. Execução 
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genérica e específica. Obrigações de meio e de resultado. Obrigação condicional e a termo. 
Obrigação principal e acessória. 

IV  

Classificação das Obrigações quanto ao sujeito. Indivisibilidade e solidarIEDIade. Conceito 
de indivisibilidade. Efeitos da indivisibilidade. Pluralidade de devedores e de credores. 
Perda da indivisibilidade. SolidarIEDIade. Conceito. SolidarIEDIade ativa. SolidarIEDIade 
passiva. Extinção da solidarIEDIade. 

V 
Extinção das Obrigações I. Pagamento. Natureza jurídica. Elementos. Solvens e accipiens. 
Pagamento por terceiro interessado e não interessado. Prova, lugar e tempo do pagamento. 
Pagamento antecipado. Pagamento indevido. Pagamento feito a credor putativo e incapaz. 

VI  
Extinção das Obrigações II. Formas indiretas. Pagamento por consignação. Pagamento com 
sub-rogação. Imputação do pagamento. Dação em pagamento. 

VII  Extinção das Obrigações III. Formas indiretas. Novação. Compensação. Confusão. 
Remissão de dívidas. 

VIII  
Transmissão das Obrigações. Cessão de crédito. Conceito e natureza. Validade da cessão de 
crédito entre as partes e em relação a terceiros. Responsabilidade do cedente. Efeitos da 
cessão. Assunção de dívida. Conseqüências. 

IX  Inadimplemento das Obrigações I. Inadimplemento absoluto e relativo. Mora. Espécies. 
Efeitos. Mora presumida. Juros de mora. Purgação da mora. 

X 
Inadimplemento das Obrigações II. Cláusula penal. Natureza e caracteres. Pena 
convencional moratória e compensatória. Cláusula de arrependimento. Efeitos da cláusula 
penal. Arras: confirmatórias e penitenciais. 

XI  
Inexecução das Obrigações. Dolo e culpa. Indenização: dano emergente e lucro cessante. 
Redução pelo Juiz. Inexecução da obrigação sem indenização: caso fortuito de força maior. 
A cláusula de não indenizar. 

XII Prestações pecuniárias. Dívidas de valor. Obrigação de pagamento em moeda estrangeira. 
Indenização. Correção monetária. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  
O processo de conhecimento. Procedimento comum e especial. Procedimento ordinário. 
Petição inicial. Conceito. Requisitos. Petição inicial e documentos. Distribuição. 

II  
Pedido. Conceito. Objeto mediato e imediato. Relevância jurídica. Interpretação. Pedido 
certo e pedido genérico. Espécies de cumulação de pedidos. Modificações qualitativas e 
quantitativas dos pedidos. 

III  

Indeferimento total ou parcial da petição inicial. Natureza da decisão e meios de 
impugnação. Procedimento adotado quando o indeferimento é com fundamento no art. 295 
do CPC. Pressupostos para o juiz proferir julgamento liminar de mérito (art. 285-A) e 
procedimento a ser adotado posteriormente. 

IV  
Citação. Conceito. Sistemas de citação. Indispensabilidade da citação. Citação válida e nula. 
Falta de citação. Conseqüências da falta ou da nulidade de citação. Suprimento da falta ou 
da nulidade de citação. 

V 

Destinatário da citação. Lugar da citação. Inadmissibilidade da citação em determinadas 
ocasiões. Citação do demente. Efeitos materiais e processuais da citação. Renovação e 
repetição da citação. Modalidades de citação: a) quanto ao destinatário (pessoal, real e ficta); 
b) quanto à forma (postal, por Oficial de Justiça e por editais). 

VI  

Resposta do réu. Teoria geral da exceção. Acepções diversas do termo "exceção". Objeção e 
exceção. Espécies de exceções/defesas: a) processuais/instrumentais (peremptória ou 
dilatória); b) meritórias/substanciais (direta ou indireta). Casos em que a lei prevê a réplica 
(art. 326 e art. 327, CPC). 

VII  

Contestação. Forma e prazo (comum ou especial). Princípio da eventualidade e novas teses 
defensivas apresentadas posteriormente (art. 303, CPC). Ônus da impugnação especificada. 
Questões preliminares (art. 301, CPC) e sua distinção com as questões prejudiciais (internas 
ou externas). 

VIII  

Revelia. Conceito. Efeitos materiais e processuais. Comentários ao art. 320 do CPC. 
Nomeação do curador especial e o seu papel no processo civil. Revelia no processo de 
execução e no processo cautelar. Revelia na ação monitória e nos embargos do executado. 
Revelia na reconvenção. 

IX  

Impugnação ao valor da causa. Prazo e forma para esta matéria ser veiculada. Possibilidade 
de o juiz retificar ou não de ofício o valor da causa, quando este é critério determinante do 
procedimento ou da competência do juízo. Conseqüências da decisão para o processo. 
Recursos. Impugnação à gratuidade de justiça. Prazo e forma para esta matéria ser 
veiculada. Conseqüências da decisão para o processo. Recursos (Lei nº 1.060/50): princípio 
da fungibilidade. 

X 

Exceção como modalidade de resposta. Legitimidade, prazo, forma, juízo competente para o 
oferecimento e alteração introduzida pela Lei nº 11.280/06. Matérias. Procedimento quando 
a matéria alegada for a suspeição ou o impedimento. Procedimento quando a matéria 
impugnada for a competência relativa do juízo. Possibilidade ou não de o juiz conhecer de 
ofício da competência relativa ao nulificar a cláusula que estabelece foro de eleição em 
contrato de adesão (art. 112, parágrafo único, Lei nº 11.280/06). 

XI  
Reconvenção. Conceito. Natureza jurídica. Condições gerais de legítimo exercício do direito 
à ação reconvencional. A legitimação e o interesse processual. 

XII 

Requisitos específicos de admissibilidade da reconvenção: a conexão, a competência do 
juízo, a uniformidade procedimental e a pendência, no primeiro grau de jurisdição, da ação 
originária. Convivência da reconvenção com o procedimento sumário. Procedimento da 
reconvenção. Reconvenção e extinção do processo originário ou do reconvencional. 
Reconvenção em ação rescisória. 

XIII  Providências preliminares. Ação declaratória Incidental. Fatos impeditivos, modificativos, 
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extintivos do processo. 

XIV Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo. Julgamento antecipado da 
lide. Audiência preliminar. Saneamento do processo. 

XV 

A prova. Conceito. Objeto. Destinatário da prova. Ônus da prova. Inversão do ônus da prova 
e dispensa do ônus da prova. Sistemas de avaliação das provas. Valoração das provas. 
Classificação dos meios de prova. Provas de fora da terra. Provas ilícitas. Provas 
emprestadas. 

XVI Prova documental. Confissão. Prova testemunhal. Prova pericial. Inspeção judicial. Exibição 
de documento ou coisa. Prova dos usos e costumes. 

XVII 
A audiência de instrução e julgamento. Conceito. Princípios informativos: concentração, 
imediatidade, oralidade e identidade física do juiz. Atos preparatórios. Publicidade. 
Adiamento e suspensão. Estrutura. Abertura. Conciliação. Instrução. Debates orais. 

XVIII 
Sentença: conceito. Classificação: terminativa e definitiva; declaratória, constitutiva, 
condenatória, mandamental e executiva lato sensu. Estrutura: art. 458, CPC. Vícios: 
Sentença extra, citra ou ultra petita. Sentença determinativa. 

XIX 

Sentença: publicação, intimação, correção e integração. Critérios para a fixação de 
honorários e condenação de custas na sentença. Fixação de sucumbência quando o vencido é 
beneficiário de gratuidade de justiça. Fixação de sucumbência no mandado de segurança e 
na ação civil pública. 

XX 

A coisa julgada. Conceito. Importância do instituto. Coisa julgada formal, material e 
soberanamente julgada. Eficácia da sentença não transitada em julgado. Momento de 
formação da coisa julgada. Efeitos da coisa julgada: vinculativo, sanatório e preclusivo 
(julgamento implícito). Coisa Julgada e Preclusão. 

XXI 

Formas de argüição da coisa julgada. Limites objetivo e subjetivo da coisa julgada. A coisa 
julgada nas sentenças determinativas. A coisa julgada nos processos coletivos. A coisa 
julgada no mandado de segurança. A coisa julgada e o reexame necessário (art. 475, CPC). 
A coisa julgada nas ações de estado. A relativização da coisa julgada: histórico, mecanismos 
processuais e conseqüências. Comentários aos arts. 741, parágrafo único e 475-L, 
parágrafo1º, ambos do CPC. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

SOCIEDADE LIMITADA. Origem. Natureza jurídica. Características. Disciplina legal. 
Responsabilidade dos sócios. Hipóteses de ilimitação da responsabilidade dos sócios. 
Regência supletiva e aplicação das normas da sociedade simples e sociedades anônimas às 
sociedades limitadas. 

II  
CAPITAL SOCIAL. Conceito. Distinção entre capital social e patrimônio. Princípios: 
Realidade e Intangibilidade do capital social. Formação do capital social. Subscrição e 
integralização do capital social. Alteração do capital social: aumento e redução. Hipóteses. 

III  
QUOTAS SOCIAIS. Distinção entre quotas e ações. Co-proprIEDIade. Indivisibilidade. 
Cessão de quotas. Forma de transferência. Requisitos. Eficácia. Penhor, penhora e caução da 
quota. Aquisição de quotas pela sociedade. 

IV  

A FIGURA DO SÓCIO. O menor e seu ingresso na sociedade. Menor quotista e empresário 
individual emancipado. Sócio pré-morto. Sucessão. Resolução da sociedade em relação a um 
sócio. Efeitos. Responsabilidade do sócio na resolução da sociedade. Liquidação da quota. 
Forma de apuração. 

V 

RESOLUÇÃO – dissolução parcial (antes) - DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM 
SÓCIO (é como o CC adota) Arts. 1028 a 1032: o sócio não continua, mas a sociedade não 
se liquida. Hipóteses. Falecimento de sócio. Direito de retirada. Sócio dissidente. Exclusão 
de sócio. Sócio remisso. Direitos e deveres dos sócios na resolução da sociedade. 

VI  
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. A figura do administrador. Investidura e destituição 
do administrador sócio e do não sócio. Impedimentos. Delegação de poderes. Administração 
conjuntiva e disjuntiva. Responsabilidade do administrador. Ato ultra vires. 

VII  

DELIBERAÇÕES SOCIAIS. Assembléia e reunião de quotistas. Convocação. Dispensa de 
instalação. Quoruns: instalação e deliberação. Quorum especial: destituição do administrador 
sócio e do não sócio. Representação do sócio. Responsabilidade dos sócios nas deliberações 
sociais. O Conselho Fiscal na sociedade limitada. 

VIII  
SOCIEDADES POR AÇÕES. Espécies. Sociedade Anônima. Origem e evolução. 
Características principais. Responsabilidade dos acionistas. Capital social. Formação. 

IX  

SOCIEDADE ANÔNIMA. Companhia aberta e fechada. Características. Cancelamento do 
registro de companhia aberta na CVM. Fechamento "branco de capital". Constituição. 
Subscrição pública e particular do capital. Projeto de estatuto. Assembléia de constituição. 
Formalidades complementares. 

X 

VALORES MOBILIÁRIOS. Conceito. Espécies. Ações. Natureza jurídica. Classificação 
das ações quanto ao exercício dos direitos. Ações ordinárias. Ações Preferenciais. Ação de 
fruição. Amortização das ações. Classificação das ações quanto à circulação: nominativas e 
escriturais. 

XI  
VALORES MOBILIÁRIOS: AÇÕES: Amortização. Resgate. Opção de compra de ações. 
Constituição de ônus sobre as ações. Debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição e 
certificado de ações. 

XII 
MERCADO DE CAPITAIS. Entidades. Regulamentação. Sistema Nacional de Títulos e 
Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários. Amicus Curiae. 

XIII  
ACIONISTAS. Acionista controlador. Alienação do controle. Acordo de acionistas. Direitos 
e obrigações. Direito a voto e seu exercício. Voto conflitante e abusivo. 

XIV  
ACIONISTAS. Direitos e obrigações. Direito de retirada. Acionista dissidente. Reembolso. 
Critérios de pagamento. Acionista remisso. 

XV ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS. Assembléia Geral. Assembléia especial. Espécies. Quoruns: 
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convocação e deliberação. Órgãos de administração. Conselho de Administração. 
Composição. Competência. Voto múltiplo. Diretoria. Composição. Requisitos e 
impedimentos para o exercício do cargo. 

XVI 
DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES. Ação de 
responsabilidade. CONSELHO FISCAL. Funcionamento. Composição. Eleição dos 
conselheiros. Atribuições. Responsabilidade dos conselheiros fiscais. 

XVII 
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DAS SOCIEDADES POR AÇÕES. 
Modalidades de dissolução. Liquidação. Deveres e responsabilidades do liquidante. Partilha 
entre os acionistas. Direito dos credores não satisfeitos. 

XVIII 
TRANSFORMAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E CISÃO DE SOCIEDADES. Noções 
gerais. Protocolo e justificação. Direito dos Credores. Direito de recesso. 

XIX 

SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS E SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. 
Caracterização. Relações entre a controladora e as controladas. Participação recíproca no 
capital. GRUPOS ECONÔMICOS. Coordenação e subordinação. Grupos de sociedades. A 
convenção de grupo. A administração do grupo. Consórcio. Características. Constituição. A 
responsabilidade das consorciadas. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  

A Exclusão da Ilicitude (Causas de Justificação) I. Legítima defesa. 1) Considerações gerais 
sobre a ilicitude. Evolução do conceito. 2) A legítima defesa: generalidades:a) Conceito e 
fundamento legal;b) Os elementos objetivos e o elemento subjetivo. 3) Espécies: legítima 
defesa real, legítima defesa putativa, legítima defesa subjetiva e legítima defesa sucessiva. 

II  

A Exclusão da Ilicitude (Causas de Justificação) II. O Estado de Necessidade. 1) O estado 
de necessidade: generalidades:a) Conceito e fundamento legal;b) Os elementos objetivos e o 
elemento subjetivo. 2) Espécies. 3) A legítima defesa e o estado de necessidade 
(diferenças).4) A colisão de deveres (controvérsias sobre sua natureza jurídica). 

III  

A Exclusão da Ilicitude (Causas de Justificação) III. O Estrito Cumprimento do Dever Legal 
e o Exercício Regular do Direito. 1) O estrito cumprimento do dever legal e o exercício 
regular do direito: generalidades:a) Conceitos e fundamentos legais;b) Os elementos 
estruturais. 2) Os ofendículos ou ofensáculos. 3) O excesso nas causas de justificação: 
excessos doloso e culposo. Controvérsias. 

IV  

A Culpabilidade I. 1) Teorias sobre culpabilidade:a) Teoria psicológica da culpabilidade: 
definição e elementos. Críticas; b) Teoria psicológico-normativa da culpabilidade: evolução 
dogmática, definição. A introdução da consciência da ilicitude. O surgimento do juízo de 
censura. Elementos estruturais. Críticas. 2) Teoria normativa pura da culpabilidade: 
evolução dogmática, definição e objeto. Elementos estruturais: a) Os novos contornos da 
imputabilidade e da responsabilidade penal: o livre arbítrio em contraposição ao 
determinismo; b) A mera possibilidade de conhecimento da ilicitude como juízo normativo. 
O conhecimento na esfera paralela do leigo e o dever de informar-se; c) A exigibilidade de 
conduta conforme o direito; d) Críticas à teoria. 

V 

A Culpabilidade II. 1) Noções gerais: culpabilidade como requisito fundamental do crime. 
2) O conceito complexo de culpabilidade:a) Evolução dogmática, definição e objeto;b) Os 
elementos estruturais: a imputabilidade, a consciência da ilicitude, a dupla posição do dolo e 
da culpa. As formas de culpabilidade, os elementos especiais da culpabilidade, as causas de 
exculpação; c) Críticas. 3) A culpabilidade fundamentada na teoria do fim da pena. Críticas. 
Tendências atuais. 4) A denominada "co-culpabilidade": definição e as controvérsias sobre a 
aplicabilidade ao Código Penal Brasileiro. 

VI  

Excludentes de Culpabilidade I. 1) A inimputabilidade penal: a imputabilidade e os sistemas 
adotados pelo Código Penal. a) A menoridade;b) A doença mental e o desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado. c) A culpabilidade diminuída. 2) A emoção e a paixão. 3) 
A embriaguez:a) Espécies;b) A actio libera in causa: definição. Evolução dogmática e a 
necessidade de sua compatibilização com o princípio da culpabilidade. 

VII  
Excludentes de Culpabilidade II. 1) A coação irresistível e a obediência hierárquica: 
definições e características. 2) As excludentes supralegais: a legítima defesa intensiva, o 
estado de necessidade exculpante e a chamada colisão de deveres. 

VIII  

Excludentes de Culpabilidade III. O Erro sobre a Ilicitude do Fato (primeira parte). 1) 
Noções gerais:a) A teoria finalista e a evolução dogmática. Definição do instituto. Diferença 
para o erro de direito e as conseqüências na teoria do delito; b) O conhecimento da ilicitude 
e sua evolução doutrinária. Modificação para a potencial consciência do injusto (juízo 
normativo); c) A ausência do conhecimento da ilicitude e a ignorância da lei: diferenças. 
Consciência da ilicitude e erro sobre a ilicitude do fato; d) Distinção entre o erro sobre a 
ilicitude do fato e o erro de tipo: conseqüências jurídico-penais. 2) Formas de erro sobre a 
ilicitude:a) Erro sobre a ilicitude evitável (inescusável) e inevitável (escusável): 
conseqüências jurídico-penais;b) Divisão do erro sobre a ilicitude escusável: erro sobre a 
ilicitude direto, erro de mandamento e erro sobre a ilicitude indireto (diferenças). 

IX  

Excludentes de Culpabilidade IV. O Erro sobre a Ilicitude do Fato (segunda parte). 1) O erro 
sobre a ilicitude indireto. As descriminantes putativas: a) Conceito e importância do tema;b) 
A nova nomenclatura: erro de permissão. Diferença frente ao erro de tipo permissivo. 2) 
Exame da teoria extremada e a teoria limitada da culpabilidade. Análise da teoria dos 
elementos negativos do tipo. Posição adotada pelo artigo 21 do Código Penal Brasileiro. 3) 
A doutrina alemã: o conceito de erro sui generis (teoria do erro orientada às conseqüências 
do erro).4) O erro sobre a ilicitude evitável e o inescusável:a) Erro de vigência, erro de 
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eficácia, erro de subsunção e erro de punibilidade: controvérsias quanto à escusabilidade 
desses erros. 5) O erro sobre a ilicitude no crime culposo e no crime omissivo. Exame dos 
exemplos. 

X 

Crime Consumado e Crime Tentado I. 1) As fases do iter criminis: cogitação, decisão, atos 
preparatórios, início de execução, consumação. 2) Atos preparatórios e atos executórios: 
distinção. Teorias subjetiva e objetiva. Posição do Código Penal Brasileiro. 3) Consumação: 
definição. A importância do resultado para a consumação do crime. Diferença para o 
exaurimento. 

XI  
Crime Consumado e Crime Tentado II. 1) Tentativa: definição, natureza jurídica, espécies. 
2) Punibilidade da tentativa. 3) Crimes que não admitem a tentativa. 

XII 

A Desistência Voluntária e o Arrependimento Eficaz. O Arrependimento Posterior. 1) 
Definição e requisitos dos institutos. 2) Diferenças entre desistência voluntária e 
arrependimento eficaz e suas relações com a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. 3) 
Crime impossível ou tentativa inidônea: a) Definição, natureza jurídica e formas;b) Crime 
putativo. 4) Arrependimento posterior: análise da súmula 554 do STF. 

XIII 

Concurso de Pessoas I. 1) Considerações gerais: teorias e requisitos do concurso de pessoas. 
2) A distinção entre autoria e participação: teorias. Autoria direta e autoria mediata. Críticas 
e conseqüências. 3) Co-autoria: conceito e requisitos. Domínio funcional do fato. O 
organizador. O vigia. O motorista. Aquele que fornece os meios de execução. Co-autoria 
sucessiva. Desistência voluntária e arrependimento eficaz do co-autor. Delitos especiais. Co-
autoria mediata. 

XIV 

Concurso de Pessoas II. 1) A participação: definição. A punibilidade da participação e o seu 
caráter doloso. Princípios reitores. Tentativa de participação. 2) Desistência voluntária e 
arrependimento eficaz. A cumplicidade necessária e a desnecessária (teorias e 
controvérsias). Diferença entre cumplicidade necessária e co-autoria. 

XV 

Concurso de Pessoas III. 1) Concurso de pessoas nos crimes omissivos: possibilidade de co-
autoria e participação nos crimes omissivos próprios e impróprios. Controvérsias na 
doutrina e na jurisprudência. 2) Concurso de pessoas nos crimes culposos: possibilidade de 
co-autoria e participação. Teorias e controvérsias. 3) Concurso de pessoas nos crimes 
próprios e nos crimes de mão própria: possibilidade de co-autoria e participação. 

XVI 

Concurso de pessoas IV. 1) A participação de menor importância: exame do artigo 29, §1º 
do Código Penal Brasileiro. 2) Os desvios subjetivos entre os participantes: análise do artigo 
29, §2º do Código Penal. 3) O artigo 30 do Código Penal e suas controvérsias. 4) O artigo 
31 do Código Penal como limitador da responsabilidade penal. 

XVII 

Concurso de Crimes I. 1) Introdução: sistemas de aplicação da pena. Unidade e pluralidade 
de condutas. 2) Espécies de concurso de crimes:a) Concurso material: pluralidade de 
condutas. Teorias. Espécies. b) A aplicação da pena privativa de liberdade, da pena restritiva 
de direitos e da pena pecuniária. 

XVIII 

Concurso de Crimes II. 1) Concurso formal:a) Unidade de condutas e o princípio da 
exasperação;b) Concurso formal homogêneo e o heterogêneo, concurso formal perfeito e 
imperfeito (os desígnios autônomos);c) Aplicação da regra do concurso formal nas hipóteses 
dos artigos 73 e 74 do Código Penal Brasileiro;d) Forma de aplicação das penas privativa de 
liberdade, restritiva de direitos e pecuniária. 2) Concurso formal e conflito aparente de 
normas:a) Semelhança pela unidade de conduta. Diferenças;b) Concurso (conflito) aparente 
de tipos penais: origens e terminologia. Os princípios norteadores: princípio da 
especialidade, princípio da subsidiarIEDIade e princípio da consunção. 

XIX 

Concurso de Crimes III. 1) Crime continuado:a) Origem do instituto e sua definição;b) 
Controvérsias sobre sua natureza jurídica;c) Requisitos: discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais sobre a necessidade do elemento subjetivo;d) Aplicação das penas 
privativas de liberdade, restritiva de direitos e pecuniária. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Questões prejudiciais. Questões preliminares. Processos incidentes (I). Distinções. Natureza 
jurídica. Das questões prejudiciais: Espécies: perfeitas; imperfeitas; homogêneas; total e 
parcial. Os vínculos das questões prejudiciais. Sistema de solução das questões prejudiciais. 
Procedimentação. 

II  
Questões prejudiciais. Processos incidentes (II). Dos processos Incidentes: Das exceções. 
Classificação. Espécies. Da suspeição, dos impedimentos e incompatibilidades e do 
suborno. Da exceção de incompetência. 

III  

Questões prejudiciais. Processos incidentes (III). Da litispendência. Da ilegitimidade de 
parte. Da coisa julgada e a incidência da teoria da substanciação. Dos reflexos do crime 
continuado e do concurso formal. Conflito de jurisdição. Espécies. Procedimentação. Da 
restituição de coisas apreendidas. Natureza. Bens não sujeitos à restituição. 

IV  
Questões prejudiciais. Processos incidentes (IV). Do incidente de falsidade. Natureza 
jurídica. Do falso material e do falso ideológico. Procedimentação. Efeitos. Da insanidade 
mental do acusado. Natureza. Efeitos. 

V 
Teoria geral da prova. Conceito. Órgãos da prova. Objeto da prova. Liberdade de provar e 
suas limitações. Meio, fonte e elemento de prova. Distinções. Provas inominadas. Avaliação 
e conferência da prova. 

VI  
Teoria geral da prova (continuação). Prova ilícita e prova ilegítima. Interceptação telefônica. 
Gravação ambiental e clandestina. 
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VII  

Prova testemunhal. Conceito. Dever de depor. Isenção e proibição de depor. Avaliação e 
conferência da prova testemunhal. Prova no Júri. Falso testemunho. Acareação e 
reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecimento extrajudicial e judicial. Forma e 
documentação. Acareação. Cabimento e finalidade. Acareação da precatória e rogatória. 
Avaliação e conferência. 

VIII  Prova indiciária. Conceito. Avaliação e conferência. 

IX  

Interrogatório. Confissão. Declarações do ofendido. Declarações do indiciado e 
interrogatório. Chamada de co-réu e seu valor probatório. Confissão indireta. Confissão 
qualificada. Divisibilidade e retratação da confissão. Declaração do ofendido. Natureza da 
confissão e das declarações do ofendido como elemento, fonte e meio de prova. Avaliação e 
conferência do interrogatório, confissão e declaração do ofendido. 

X 

Prova Pericial. Corpo de delito. Objeto. Corpo de delito direto e indireto. Nomeação dos 
peritos - suas funções. Formalização dos quesitos. Avaliação e conferência da prova diante 
de exames periciais. Novos tipos de prova e sua credibilidade (DNA, e-mail, suportes 
informáticos, vídeos, etc.). 

XI  Medidas cautelares. Natureza e Princípios. Poder de Cautela. Produção antecipada da prova. 

XII 
Medidas cautelares (continuação). Arresto, especialização de hipoteca legal e busca e 
apreensão como medidas cautelares reais (incidentais). Embargos e restituição de coisa 
apreendida. 

XIII  
Prisões cautelares. Regramento constitucional. Pressupostos da prisão cautelar e 
modalidades. Prisão preventiva: cabimento e decretação. 

XIV  Prisões cautelares (continuação). Prisão como efeito da sentença. Prisão temporária. 

XV  

Prisão em Flagrante: natureza jurídica; sujeito ativo; flagrante compulsório e facultativo; 
flagrante delito e ação controlada; flagrante nos crimes habituais; flagrante nos crimes 
permanentes; flagrante nos crimes de ação pública condicionada e nos crimes de ação 
privada. 

XVI  

Prisão em flagrante (continuação): flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo; 
flagrante nos crimes de transito; garantias relacionadas ao flagrante; formalidades do auto de 
prisão em flagrante; situações de flagrância delituosa; o controle judicial da prisão em 
flagrante. 

XVII  
Liberdade provisória. Noções gerais: Teoria do garantismo penal. Liberdade provisória sem 
fiança - arts. 310, parágrafo único c/c 350 ambos do CPP - Visão garantista. 

XVIII 
Liberdade provisória (continuação). Liberdade provisória mediante fiança (arts. 322, 323 e 
324 do CPP). Liberdade provisória na lei dos crimes hediondos - Lei 8.072/90. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário I - Aspectos materiais. 1. Efeitos. 2. 
Modalidades previstas no CTN (Moratória, Depósito, Reclamações, Recursos e 
Parcelamento). 3. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina 

II  

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário II 1. Medidas judiciais na suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário; 2. Liminar em ação cautelar. Antecipação de tutela em 
Ação Ordinária. Cautelar de depósito. Caução. Liminar em Mandado de Segurança; 3. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

III  

Extinção do crédito tributário I 1. Pagamento; 2. Pagamento indevido; 3. Consignação 
(noções); 4. Imputação do pagamento; 5. Restituição (repetição de indébito). Acréscimos 
legais. Juros de mora. Correção Monetária. Taxa SELIC. Outras taxas. Posição do STJ e Lei 
Complementar nº 118/05. Decadência e Prescrição do direito de pleitear a restituição; 6. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IV  

Extinção do crédito Tributário II 1. Compensação administrativa (modalidade de repetição 
de indébito) e judicial; 2. Transação; 3. Remissão; 4. Dação em pagamento; 5. Demais 
modalidades de extinção do crédito tributário; 6. Questões controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

V 
Extinção do crédito Tributário III 1. Prescrição. Artigo 174 do CTN; 2. Conceito; 3. 
Analogia com o Direito Civil; 4. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VI  
Extinção do crédito Tributário IV 1. Decadência. Artigos 173 do CTN; 2. Conceito; 3. 
Analogia com o Direito Civil; 4. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VII  
Extinção do crédito Tributário V 1. Conversão do depósito em renda; 2. Pagamento 
antecipado. Homologação do lançamento. Artigos 150, § 4º; 3. Decisões no âmbito 
administrativo e judicial; 4. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VIII  

Exclusão do Crédito Tributário I 1. Significado da exclusão do crédito tributário; 2. 
Modalidade de exclusão: 2.1. ISENÇÃO 2.1.1. Conceito. Natureza jurídica. Classificação; 
2.1.2. Diferença entre imunidade e Isenção; 2.1.3. Diferença entre Não-incidência e 
Alíquota zero; 2.1.4. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IX  
Exclusão do Crédito Tributário II 2. Modalidade de exclusão: 2.2. ANISTIA 2.2.1 Conceito. 
Natureza jurídica. Classificação; 2.2.2. Diferença entre remissão e anistia, 2.2.3. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

X 

Garantias e privilégios do crédito tributário I 1. Conceito; 2. Significado das expressões 
garantias, privilégios e preferências; 3. Norma jurídica sobre garantias e privilégios do 
crédito tributário; 4. As garantias e privilégios do crédito tributário. CTN, artigos 183 a 193; 
5. Competência. Direito intertemporal. Interpretação; 6. Concurso fiscal de preferências. 
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Concurso de execuções. 

XI  

Garantias e privilégios do crédito tributário II 1. Encargos da massa falida e do 
concordatário; 2. Inventário e arrolamento. Liquidações de pessoas jurídicas; 3. Exigência 
de quitações; 4. Presunção de fraude; 5. Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

XII 

Administração Tributária 1. Conceito; 2. Fiscalização tributária: 2.1. Dever de informar, 
sigilo comercial, sigilo profissional e sigilo fiscal; 2.2. Sigilo bancário. LC 105/2001. 
Cruzamento de informações. CPMF; 2.3. Poderes de fiscalização tributária. Auxílio da força 
pública. Excesso de exação. Restrições às autoridades fazendárias; 3. Questões judiciais 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

XIII  

Dívida ativa 1. Histórico; 2. Conceito; 3. Processo administrativo e decisão administrativa 
irreformável; 4. Inscrições em dívida ativa. Teorias e operacionalização; 5. Requisitos de 
inscrição; 6. Liquidez e certeza, 7. Prova iuris tantum. Prova pré-constituída; 8. Execução da 
dívida ativa; 9. Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

XIV  
Certidão negativa 1. Conceito; 2. Espécies. Tipo; 3. Hipóteses do CTN; 4. Certidão negativa 
na legislação previdenciária; 5. Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. Doutrina 
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ANEXO XI - DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP III 

 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I  
Bens Públicos. Domínio público e domínio eminente. Classificação dos bens públicos. 
Afetação e Desafetação. Bens privados afetados a serviços públicos. Gestão dos bens 
públicos. 

II  
Bens Públicos da União, dos Estados e dos Municípios. Regime jurídico: inalienabilidade, 
impenhorabilidade, imprescritibilidade, não-onerabilidade. Uso privado dos bens públicos. 
Aquisição de bens públicos. 

III  
Intervenção do Estado na ProprIEDIade Privada. Fundamento, competência, modalidades de 
intervenção, procedimento e limites. 

IV  O Estatuto da Cidade. Política urbana. Instrumentos urbanísticos e restrições à proprIEDIade. 
V Servidão Administrativa. Ocupação temporária. Requisição. 
VI  Limitações Administrativas. Tombamento. 

VII  
Desapropriação. Fontes normativas, competências, destinação dos bens desapropriados. Fase 
declaratória. 

VIII  
Ação de desapropriação. Partes, contestação, imissão provisória na posse, prova pericial, 
intervenção do Ministério Público. Transferência da proprIEDIade. 

IX  
Ação de desapropriação. Sentença: natureza jurídica. Indenização - juros moratórios e 
compensatórios, atualização monetária, honorários, direitos de terceiros, situações especiais 
(enfiteuse). 

X 
Desapropriação: Direito de extensão, retrocessão, direito de preferência, desapropriação 
rural, desapropriação por zona. Desapropriação confiscatória. 

XI  
Desapropriação. Desistência (entendimento do STF, do STJ e do TJRJ sobre a matéria). 
Extensão do controle jurisdicional na ação de desapropriação. Desapropriação Indireta. 

XII  
Bens Públicos. Domínio público e domínio eminente. Classificação dos bens públicos. 
Afetação e Desafetação. Bens privados afetados a serviços públicos. Gestão dos bens 
públicos. 
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TEMA  MATÉRIAS  
I A organização do Estado. Estado unitário. Estado federal. Confederação. Comunidade 
II  Federação brasileira. Critério e técnica de partilha de competências. 

III  
Autonomia dos entes estatais. Intervenção. Representação para intervenção normativa e 
material. 

IV  União. Distrito Federal e Territórios Federais. Competências. 
V Os Estados. Organização e competências. 
VI  Municípios. Origem. Competências. Organização. 
VII  Federalismo cooperativo. 

VIII  
Administração pública na Constituição I. Princípios gerais. Servidores públicos. 
Responsabilidade civil. 

IX  
Administração Pública na Constituição II. Reforma administrativa. Regime previdenciário 
do servidor público. 

X Administração Judiciária. 
XI  Defesa do Estado e das instituições democráticas. Estado de defesa. Estado de sítio. 

XII 
Ordem econômica. Princípios. Direitos econômicos. Função social da proprIEDIade. 
Limitações à proprIEDIade. 

XIII  Seguridade social: saúde, previdência e assistência social. 

XIV  
Princípios orçamentários. Lei de responsabilidade fiscal. As diversas modalidades de 
orçamento. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
TEORIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO, Conceito de título de crédito no Código Civil. 
Atributos e características dos títulos de crédito. 

II  
TÍTULOS DE CRÉDITO. Classificação. Letra de Câmbio. Legislação. Convenção de 
Genebra. Decreto nº 2.044/1908. Código Civil. Reservas à Lei Uniforme. 

III  
LETRA DE CÂMBIO. Conceito. Natureza jurídica. Requisitos essenciais. Partes. 
Modalidades de vencimento e pagamento. 

IV  
SAQUE. Obrigação do sacador. Aceite. Lançamento. Responsabilidade do aceitante. 
Modalidades. Aceite parcial. Aceite modificativo. Cláusula não aceitável. Lugar de 
apresentação. 

V 
ENDOSSO. Conceito. Natureza jurídica. Modalidades de endosso. Endosso em branco e 
preto. Diferenças entre endosso e cessão de crédito. Endosso parcial. Endosso condicionado. 

VI  
ENDOSSO. Endosso próprio e impróprio: endosso-mandato e endosso-caução. Endosso 
póstumo. Cancelamento do endosso. 

VII  
AVAL. Finalidade. Características. Diferenças entre aval e fiança. Lançamento e 
modalidades. Aval de pessoa casada e de sociedade. Responsabilidade do avalista. 
Pluralidade de avais. Avais simultâneos e sucessivos. Aval posterior ao vencimento. 

VIII  
PROTESTO. Conceito. Função e importância. Efeitos. Legislação. Procedimento. 
Modalidades de protesto. Dispensa do protesto. Prazos. Sustação e cancelamento do 
protesto. 
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IX  
NOTA PROMISSÓRIA. Conceito. Natureza jurídica. Características. Figuras. Requisitos 
essenciais. Nota promissória vinculada a contrato. Cláusula mandato. 

X 
DUPLICATA. Conceito. Natureza jurídica. Requisitos. Distinção entre fatura e duplicata. 
Remessa da duplicata e aceite. A retenção da duplicata. Triplicata. Endosso e aval. 
Duplicata de prestação de serviços. Fatura ou conta de serviços. 

XI  AÇÃO CAMBIAL. Objeto. Foro. Defesas admissíveis. Prescrição. Ação de locupletamento. 
Legitimidade. Prazos. Ação monitória. 

XII 
CHEQUE. Conceito. Natureza jurídica. Requisitos essenciais. Tipos de cheques. Formas de 
circulação. Endosso e aval. Assinatura falsa. Responsabilidade da instituição financeira. 
Conta conjunta bancária. 

XIII  

CÉDULAS E NOTAS DE CRÉDITO: Rural, industrial, comercial e à exportação. As 
garantias da cédula de crédito. Circulação. Inscrição. Processo de execução da cédula. 
Capitalização de juros. Outros títulos de crédito rural: duplicata rural e nota promissória 
rural. Cédula de Produto Rural (CPR). Cédula de crédito bancário. Letra de crédito 
imobiliário (Lei 10.931/2004). 

XIV  
CHEQUE. Pagamento. Prazo de apresentação. Oposição e contra-ordem. Ações: execução, 
locupletamento sem causa, monitória e cobrança. Requisitos. Legitimidade. Prazo 
prescricional. 

XV  
TÍTULOS ESCRITURAIS. Emissão de título a partir de caracteres eletrônicos. 
ProprIEDIade e circulação. Duplicatas virtuais. Princípio da cartularidade. Internet. Correio 
eletrônico. 

XVI  

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT. Legislação. Emissão. Circulação. O 
primeiro endosso do warrant. A responsabilidade do endossante do conhecimento. O 
procedimento de cobrança do warrant. A execução do saldo. Conhecimento de depósito e 
warrant rural. 

XVII  

CÉDULAS E NOTAS DE CRÉDITO: Rural, industrial, comercial e à exportação. As 
garantias da cédula de crédito. Circulação. Inscrição. Processo de execução da cédula. 
Capitalização de juros. Outros títulos de crédito rural: duplicata rural e nota promissória 
rural. Cédula de Produto Rural (CPR). Cédula de crédito bancário. Letra de crédito 
imobiliário (Lei n. 10.931/2004). 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Teoria da pena. 1) Conceitos e fins da pena: teorias, os sistemas penais. 2) A 
individualização da pena: importância. Individualizações legislativa, judicial e executória. 3) 
As elementares do crime: definição e importância. 4) Circunstâncias: circunstância judicial, 
agravantes e atenuantes, causas especiais de aumento e de diminuição. 5) A qualificadora: a) 
Crimes qualificados pelo resultado; b) Diferenças entre qualificadora e causa especial de 
aumento de pena. 6) A forma privilegiada. 

II  
Dosimetria I. 1) A dosimetria da pena: a) O processo trifásico previsto no artigo 68 do CP; 
b) Exame das circunstâncias judiciais; c) A forma de individualização em caso de concurso 
de pessoas; d) Questões controvertidas na doutrina e na jurisprudência. 

III  
Dosimetria II. 1) As circunstâncias agravantes e atenuantes: análise de cada uma delas e 
estudo das controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. 2) O concurso de circunstâncias 
agravantes e atenuantes: as circunstâncias preponderantes. Controvérsias. 

IV  

Dosimetria III. 1) As causas de aumento e de diminuição de pena: a) O concurso de causas 
de aumento ou de diminuição de pena; b) Dosimetria: causas de aumento e de diminuição da 
parte geral e especial. 2) A dosimetria da pena pecuniária: critérios de aplicação. 3) A 
dosimetria no concurso de crimes. 

V Penas Restritivas de Direito I. 1) Aplicação das penas restritivas de direitos (Lei 9.714/98): 
a) Requisitos e pressupostos; b) Aspectos controvertidos na doutrina e na jurisprudência. 

VI  

Penas Restritivas de Direito II. 1) Espécies de penas restritivas de direitos: a) A prestação 
pecuniária; b) O perdimento de bens e valores; c) A prestação de serviços à comunidade ou 
às entidades de caráter público; d) A interdição temporária de direitos; e) A limitação de fim 
de semana. 2) A conversão: a) Importância: a coercibilidade da pena; b) Causas gerais e 
especiais de conversão. 

VII  

A Execução Penal e seus Incidentes I. 1) Considerações gerais: objetivos da Lei 7.210/84. O 
trabalho prisional. A detração penal. 2) A suspensão condicional da pena e o livramento 
condicional. A reabilitação. (Natureza jurídica. Requisitos. Espécies. Revogação e 
Prorrogação. A extinção da pena). 

VIII  

A Execução Penal e seus Incidentes II. 1) As medidas de segurança: diferenças para a pena. 
Requisitos e espécies. Verificação de cessação de periculosidade. 2) Das conversões. Do 
excesso ou desvio. Características.  
Extinção da Punibilidade I. 1) Considerações gerais: conceito de punibilidade. A extinção da 
punibilidade e as condições objetivas de punibilidade. 2) Causas extintivas da punibilidade: 
a) A morte do agente; b) A anistia, a graça e o indulto; c) Abolitio Criminis; d) A retratação 
do agente; e) A perempção; f) O perdão judicial; g) Outras causas não previstas no artigo 
107 do CP. 

IX  

Extinção da Punibilidade II. A Prescrição (primeira parte). 1) Introdução: definição e 
importância do tema. Diferença entre prescrição penal e civil. Diferença entre prescrição, 
decadência e perempção. Hipóteses de imprescritibilidade. 2) Espécies de prescrição: a) A 
prescrição da pretensão punitiva: prescrição em abstrato e prescrição intercorrente (exame 
das questões teóricas controvertidas). 

X 
Extinção da Punibilidade III. A Prescrição (segunda parte). 1) A prescrição da pretensão 
punitiva: a) A prescrição retroativa: definição, hipótese e controvérsias; b) A prescrição pela 
pena ideal: discussões doutrinárias e jurisprudenciais; c) A prescrição funcionalista. 

XI  Extinção da Punibilidade IV. A Prescrição (terceira parte). 1) A prescrição da pretensão 
executória: a) Definição. Prazos e formas de contagem; b) A reincidência: forma do cálculo 
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do prazo prescricional, diferença entre o artigo 117, VI e o artigo 110, in fine, ambos do 
Código Penal; c) Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível; d) 
Controvérsias. 

XII 

Extinção da Punibilidade V. A Prescrição (quarta parte). 1) Suspensão e interrupção do 
prazo prescricional. 2) Redução do prazo prescricional. 3) Prescrição da pena pecuniária. 4) 
Prescrição em caso de concurso de crimes. 5) Comunicabilidade da interrupção da 
prescrição para todos os acusados de um mesmo processo (artigo 117, § 1º, 1ª parte do 
Código Penal Brasileiro). 6) Interrupção da prescrição em caso de crimes conexos (artigo 
117, § 1º, 2ª parte do Código Penal Brasileiro). 7) Crimes complexos, crimes acessórios e 
crimes conexos (artigo 108 do Código Penal Brasileiro). 8) Questões controvertidas. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Tributos e Impostos. Tributos: 1. Conceito; 2. Espécies; 3. Classificação. Natureza jurídica; 
4. Denominação; 5. Características, Impostos: 1. Imposto. Conceito. Espécies; 2. 
Classificação dos impostos: diretos e indiretos, reais e pessoais; 3. Outras classificações. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

II  

Impostos Estaduais I ICMS I 1.Histórico; 2.Visão legislativa geral: Constituição da 
República; L.C. 87/96; lei ordinária, convênios, ajustes SINIEF, regulamentos, atos 
normativos e resolução do Senado Federal; 3. Guerra Fiscal: ataque ao pacto federativo 
brasileiro; 4. Características básicas: competência; 5. Classificação: indireto, proporcional, 
real, plurifásico e fim fiscal. 

III  

Impostos Estaduais II. ICMS II 1. Princípio da não-cumulatividade e da seletividade; 2. 
Não-cumulatividade no ICMS; 3. Correção do crédito contábil: divergências doutrinária e 
jurisprudencial; 4. Direito ou dever de exercitar a não-cumulatividade? 5. Pressupostos para 
o seu exercício; 6. Outros aspectos. 

IV  
Impostos Estaduais III ICMS III 1. Incidência; 2. Fato gerador: aspectos: material, espacial, 
temporal, pessoal e quantitativo; 3. Não-incidência; 4. Imunidades; 5. Isenção; 6. Alíquota 
zero. 

V Impostos Estaduais IV ICMS IV Substituição tributária. 
VI  Impostos Estaduais V. ITD e IPVA - Competência, legislação e incidência. 

VII  

Impostos Municipais I. IPTU 1. Legislação de regência. Artigos 52 a 86 da Lei Municipal 
691/84 (Código Tributário Municipal); 2. Fato Gerador e Base de Cálculo. Artigos 32 e 33 
do CTN; 3. Contribuinte. Artigo 34 do CTN. Locatário; 4. Alíquotas. Progressividade. 
Emenda Constitucional nº 29/2000. 

VIII  
Impostos Municipais II. ITBI 1. Legislação de Regência. Lei Municipal nº 1.364/88; 2. Fato 
Gerador. Aspectos temporal e espacial; 3. Base de Cálculo e Alíquotas; 4. Sujeito Passivo. 
Artigo 42 do CTN. 

IX  

Impostos Municipais III. Imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN - I 1. 
Legislação de regência. Artigos 8º a 51 da Lei Municipal nº 691/84 (Código Tributário 
Municipal), com a redação dada pela Lei 3.691/2003 e 3.720/2004. Decreto nº 23.753, de 
2/12/2003 e Decreto 24.033, de 18 de março de 2004; 2. Lei Complementar 116/2003; 3. 
Análise da lista de serviços. Taxatividade. Interpretação extensiva. 

X 
Impostos Municipais IV. Imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN – II. 1. Fato 
gerador. Obrigações mistas. Conceito de prestação de serviços; 2. Base de Cálculo e local da 
prestação do serviço; 3. Alíquotas; 4. Contribuinte. Empresa e profissional autônomo. 

XI  

Taxas. Preços públicos 1. Taxas. 1.1. Conceito. CTN. CF/88; 1.2. Elementos Estruturais; 
1.3. Fato gerador; 1.4. Limitações. 2. Preço Público. 2.1. Conceito. CF/88. CTN; 2.2. 
Natureza jurídica; 2.3. Serviços Públicos essenciais e não essenciais; 2.4. Tarifas. Conceito. 
Natureza Jurídica. 

XII 

Contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. 1. Contribuição de melhoria 1.1. 
Conceito; 1.2. Natureza Jurídica; 1.3. Elementos estruturais; 1.4. Estrutura legal. CTN. 
CF/88. Decreto-Lei 195/67; 1.5. Limites de imposição. 2. Empréstimos compulsórios. 2.1. 
Histórico; 2.2. Conceito; 2.3. Natureza jurídica; 2.4.Regramento Constitucional pretérito e 
atual. 

XIII  

Contribuições Especiais. 1. Histórico; 2. Natureza jurídica; 3. Parafiscalidade. 
Extrafiscalidade; 4. Contribuições Especiais no Regime Constitucional de 1988; 5. 
Contribuições em espécie; 6. FGTS. Decadência e Prescrição; 7. Contribuições no âmbito 
estadual; 8. Princípios constitucionais correlatos; 9. Contribuição de iluminação pública. 

XIV  
Impostos Federais I. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza I (IRPJ e 
IRPF). 1. Classificação; 2. Matriz constitucional; 3. Matriz legal; 4. Matriz infralegal; 5. 
Fato gerador; 6. Base de cálculo e regime de apuração. 

XV  
Impostos Federais II. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza II (IRPJ e 
IRPF). 1. Alíquota; 2. Contribuintes; 3. Lançamento; 4. Periodicidade. 

XVI  Impostos Estaduais V. ITD e IPVA - Competência, legislação e incidência. 

XVII  

Impostos Federais IV. Imposto sobre produtos industrializados II. 1. Alíquota; 2. 
Contribuintes; 3. Lançamento; 4.Transferência e aproveitamento de créditos. Créditos 
incentivados. Crédito presumido, crédito prêmio e outros créditos incentivados. Crédito 
decorrentes de imunidade, isenção e alíquota zero. 

XVIII 

Impostos Federais V. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Imposto sobre 
exportação, de produtos nacionais ou nacionalizados 1. Classificação; 2. Matriz 
constitucional; 3. Matriz legal; 4. Matriz infralegal; 5. Fato gerador; 6. Base de cálculo e 
regime de apuração. GATT; 7. Alíquota. TAB, TEC e NBM; 8. Contribuintes; 9. 
Lançamento. Despacho aduaneiro de importação e de exportação; 10. Regimes aduaneiros e 
atípicos; 11. Pena e processo de perdimento. 

XIX  Impostos Federais VI. Imposto sobre a proprIEDIade territorial rural. Imposto sobre 
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operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto 
sobre grandes fortunas 1. Classificação; 2. Matriz constitucional; 3. Matriz legal; 4. Matriz 
infralegal; 5. Fato gerador; 6. Base de cálculo; 7. Alíquota; 8. Contribuintes; 9. Lançamento. 
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ANEXO XII - DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP IV 

 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I  
Serviços Públicos I. Conceito. Características. Classificação. Titularidade: serviços da União, 
dos Estados e dos Municípios. Serviços comuns e serviços privativos. Regulamentação. 
Princípios. 

II  
Serviços Públicos II. Execução Direta e Indireta: descentralização, delegação legal, 
delegação negocial, privatização, gestão associada, parcerias, convênios administrativos e 
outras formas. Direitos dos usuários. Aplicação do Código do Consumidor. 

III  

Concessão de Serviços Públicos. Fontes normativas constitucional e infraconstitucional. 
Modalidades de concessão. Natureza jurídica. Política tarifária, fiscalização e encargos do 
concedente. Responsabilidade e encargos do concessionário. Prazo da concessão, extinção e 
reversão. 

IV  
Permissão de Serviços Públicos. Conceito, natureza, referências constitucionais. Aplicação 
de regras das concessões. Extinção. Serviços públicos autorizados e delegados. 

V 
Agência Reguladora. Fonte normativa. Natureza jurídica. Função. Regime jurídico dos 
servidores. 

VI  
Atuação do Estado no Domínio Econômico. Estado Regulador, Estado Executor e Estado 
Monopolista. Regime jurídico da empresa prestadora de serviços públicos e da empresa que 
explora atividades econômicas pelo Estado. 

VII  Parceria Público-Privada. 

VIII  Estado Gestor. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I 

Conceitos Gerais. Ações constitucionais e as Constituições que as instituíram. O caráter 
sumário dos remédios constitucionais. Distinção entre recurso e ação autônoma de 
impugnação. Legitimidade ordinária e extraordinária. Efeitos da sentença. Legitimidade 
recursal. O MP como agente e interveniente. 

II  

Habeas corpus. Interdictum de homini libero exibendo. Histórico: Código de Processo 
Criminal de 1832, a Lei Saraiva e a Doutrina Brasileira do HC. A Emenda Constitucional de 
1926. Partes. Limites objetivos. Revisão Criminal. O HC como ação autônoma de 
impugnação. 

III  
Mandado de segurança I. Natureza jurídica. Os pressupostos constitucionais. Requisitos 
constitucionais específicos. Direito líquido e certo. Ato comissivo ou omissivo inquinado de 
ilegalidade ou de abuso de poder. 

IV  
Mandado de segurança II. As condições da ação mandamental. A legitimação ativa e passiva 
no mandado de segurança individual e no coletivo. A autoridade coatora. As informações. 
Litisconsórcio e assistência no mandado de segurança. 

V 
Mandado de segurança III. O ato impugnado. O prazo para propositura da ação. A liminar. O 
Ministério Público no mandado de segurança. A sentença: natureza jurídica. Encargos da 
sucumbência. 

VI 

Coisa julgada no mandado de segurança individual e no coletivo. Recursos. Apelação. 
Embargos infringentes. Agravo. Reexame necessário. Recurso ordinário. Execução. 
Suspensão da liminar e dos efeitos da sentença concessiva da segurança. O MS como ação 
autônoma de impugnação. 

VII Mandado de injunção. Legitimidade ativa e passiva. Habeas Data. 

VIII 
Ação civil pública I. Bens tutelados. Competência do foro e do juízo. Objeto da ação. Tutela 
preventiva. Condições da ação. 

IX 
Ação civil pública II. Procedimento. Liminar. Atuação do Ministério Público. 
Litisconsórcio. Desistência ou abandono da ação. Recursos. Execução. Coisa Julgada nas 
ações coletivas. 

X Ação rescisória. Distinção com a querella nullitatis. Relativização da coisa julgada. 

XI Ação popular constitucional. 

XII Meios de impugnação da sentença inconstitucional. 
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 TEMA  MATÉRIAS  

I 

O processo autônomo de execução e a fase executiva. Conceito e finalidade da execução. 
Meios de execução. Natureza jurisdicional do processo de execução. Diferença existente 
entre processo de execução e processo de conhecimento. Autonomia do processo de 
execução em relação ao de conhecimento. Princípios informativos do processo de execução 
e da fase executiva: o princípio da realidade; o princípio da parcialidade; o princípio 
dispositivo. Etapas no processo de execução. 

II 

Partes no processo de execução. Legitimação ativa originária e superveniente. Legitimação 
passiva. Competência para processar a ação de execução e para o processamento da fase 
executiva (art. 475-P). Competência para o processamento e julgamento dos embargos e do 
incidente de impugnação. 

III Pressuposto da execução: o titulo executivo. Conceito. Requisitos: certeza, liquidez e 
exigibilidade da obrigação constante no título. Função processual do título. Títulos 
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executivos judiciais e extrajudiciais. Inexigibilidade de títulos executivos - art. 741, 
parágrafo único do CPC. Formas e espécies de execução. Execução provisória e definitiva. 

IV 

Responsabilidade patrimonial. Generalidades. O débito e a responsabilidade. 
Responsabilidade executiva primária e secundária. O art. 592, inciso II, do CPC: 
responsabilidade solidária do sócio e desconsideração da personalidade jurídica. 
Comentários a disposições do CTN e CDC. Procedimento para responsabilizar o sócio. 
Fraude a execução. Efeitos. Natureza jurídica do ato praticado em fraude de execução. Os 
casos de fraude de execução. Distinção entre fraude a credores, fraude à execução e fraude à 
alienação de bens penhorados. 

V 

A liquidação incidente da sentença (art. 475-A introduzido pela Lei 11232/2005). Conceito. 
Casos de iliqüidez da sentença. Nova natureza jurídica da liquidação. Limites da liquidação. 
Liquidação frustrada. Modalidades de liquidação: por arbitramento e por artigos. A 
liquidação da sentença penal condenatória e da sentença arbitral. A liquidação, promovida 
por particular, da sentença genérica proferida em sede de processo coletivo (art. 98, Lei nº 
8.078/90). 

VI 

Procedimento para o cumprimento da sentença em casos de obrigação pecuniária e a defesa 
do devedor. Instauração e processamento. Requerimento para início e seu prazo. Incidência 
ou não de novos honorários e custas. A multa de 10% prevista no art. 475-J: momento de 
exigibilidade e dispensa ou não de intimação da parte ou do advogado. Inviabilidade do 
arresto (art. 653, CPC). Necessidade ou não de penhora para garantia do juízo. 

VII 

Procedimento para o cumprimento da sentença em casos de obrigação pecuniária e a defesa 
do devedor: continuação. Impugnação e matérias (art. 475-L). Efeito suspensivo da 
impugnação (art. 475-M). Cognição exercida na impugnação. Procedimento. Decisão da 
impugnação e recursos. 

VIII 
A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Finalidade. Fases da execução 
por quantia certa contra devedor solvente. Averbação da distribuição (art. 615-A, CPC). A 
fase da proposição: petição inicial, fixação de honorários e citação. Parcelamento. Arresto. 

IX 

A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial: continuação. Os Embargos à 
execução. Generalidades. Natureza jurídica. Requisitos genéricos de admissibilidade dos 
embargos: competência, a tempestividade e a legitimação. Desnecessidade de penhora (Lei 
nº 11.382/06). Procedimento. Revelia. Natureza da decisão. Objeção de não-executividade. 

X 

A execução por quantia certa fundada em título extrajudicial: continuação. Espécie de 
embargos: a) conforme a origem do título: embargos à execução contra Fazenda Pública 
fundada em título judicial e em título extrajudicial; b) conforme o objeto da execução: 
embargos oponíveis à execução por quantia certa, para entrega de coisa e de obrigação de 
fazer ou de não fazer; c) quanto à repercussão na marcha do processo de execução: 
embargos suspensivos e não suspensivos. O procedimento. A petição inicial. Resposta. 
Procedimento subseqüente. Os embargos à arrematação e à adjudicação (art. 746) e breves 
comentários sobre os embargos de terceiros (art. 1.046). 

XI 

Procedimento comum entre a execução fundada em título executivo judicial e extrajudicial. 
Penhora e avaliação. Conceito de penhora. Efeitos processuais e materiais. Modificação da 
penhora: repetição, ampliação, redução e substituição da penhora. Objeto da penhora. Bens 
penhoráveis e bens impenhoráveis. Avaliação: momento e possibilidade de repetição. 

XII 

Procedimento comum entre a execução fundada em título executivo judicial e extrajudicial. 
A expropriação segundo o CPC: adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação 
em hasta pública e usufruto de móvel ou imóvel. Possibilidade de alienação por meio 
eletrônico. Procedimento para cada uma dessas espécies. 

XIII 
Procedimento comum entre a execução fundada em título executivo judicial e extrajudicial. 
A suspensão e a extinção do processo de execução autônomo ou da fase executiva. 

XIV 

Procedimento especial de execução por quantia certa: em face da Fazenda Pública. 
Legitimidade ativa e passiva. Título executivo. Honorários (art. 1º-D, Lei nº 9.494/97). 
Honorários devidos em execuções não embargadas. Precatórios e Requisições de Pequeno 
Valor. Art. 730 do CPC. Artigo 100 da CF/88. Parcelamento de Precatórios (art. 78, ADCT). 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. O novo art. 741, alterado pela Lei 
11.232/2005. Aplicabilidade ou não do procedimento estatuído no art. 475-J. 

XV 

Procedimento especial de execução por quantia certa: promoção pela Fazenda Pública. 
Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80). Possibilidade de a Fazenda Pública promover execução 
com fundamento no art. 475-J: hipóteses já admitidas pela jurisprudência - execução de 
honorários advocatícios em juízo comum e em Juizado Especial (Leis nº 9.099/95 e 
10.259/01). 

XVI 

Procedimento especial de execução por quantia certa: em face de devedor insolvente. 
Conceito. Generalidades. Da declaração de insolvência requerida: a) por credor; b) por 
devedor ou seu espólio. Declaração judicial de insolvência. Atribuição do administrador. 
Procedimento. 

XVII 
Procedimento especial de execução por quantia certa: dívida alimentar decorrente de ato 
ilícito ou decorrente de vínculo de parentesco. Reflexos da Lei nº 11.232/05 nestes 
procedimentos. 

XVIII 

Procedimento especial de execução por quantia certa: Juizado Especial. Procedimento 
específico previsto na Lei nº 9.099/95 e aplicação do procedimento estabelecido pela Lei nº 
11.232/05 em casos de título executivo judicial. Instauração e desenvolvimento. Incidência, 
ou não, da multa prevista no art. 475-J. Defesa do executado e necessidade, ou não, de 
garantia do juízo. Etapa expropriatória. Extinção do processo. 
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XIX 

Mecanismos para a efetivação e cumprimento das decisões interlocutórias que imponham 
obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Meios de coerção e meios de sub-rogação: 
fungibilidade e concessão ex officio. Astreintes: momento e meio processual adequado para 
a sua exigibilidade. Execução provisória e/ou definitiva das astreintes. Redução ou 
ampliação das astreintes. Sanções aplicáveis àqueles que procrastinam a marcha processual. 

XX 
Cumprimento da sentença que reconhece obrigação de entregar a coisa. Procedimento para o 
título executivo judicial e extrajudicial. 

XXI 
Cumprimento da sentença que reconhece obrigação de fazer e não fazer. Procedimento para 
o título executivo judicial e extrajudicial. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  
Direito das coisas. Conceito. Posição topográfica no Código Civil. Características. 
Diferenças para os direitos pessoais. A taxatividade e as respectivas mitigações. Obrigações 
propter rem. Obrigação com eficácia real. Sub-rogação real. Ônus real. 

II  

Posse I. Teorias conceituais. A teoria objetiva adotada pelo Direito Civil brasileiro. A 
função social da posse. Natureza jurídica. Diferença entre detenção, posse e proprIEDIade. 
Possibilidade da modificação da situação fática de detentor para a jurídica de possuidor. 
Desdobramento da posse em posse direta e indireta. Posse exclusiva e composse. 

III  

Posse II. Posse justa e injusta: identificação da posse violenta, clandestina e precária. 
Convalescimento dos vícios objetivos da posse. Princípio da manutenção do caráter da posse 
e a interversão do título da posse. Posse de boa-fé: conceito, justo título e análise da situação 
jurídica do possuidor de boa-fé e má-fé. Aspectos relevantes do direito de retenção. 

IV  
Posse III. Formas de aquisição originária e derivada. Aquisição pelo incapaz. Apreensão e 
abandono da posse. Acessão de posses: união e sucessão. Constituto possessório: conceito, 
natureza jurídica e aplicação prática e a situação jurídica do transferente e do adquirente. 

V 

Posse IV. Formas de tutela. Autotutela e tutela judicial. Os interditos tipicamente 
possessórios e os embargos de terceiros possuidores. A exceptio proprietatis. Posição 
processual mais favorável do possuidor. Situação jurídica do terceiro adquirente da posse. 
Situação jurídica do esbulhador em relação a terceiros. Aspectos processuais. 

VI  

Identificação dos direitos reais. ProprIEDIade: modos de aquisição, conceitos, 
características, função social da proprIEDIade, teoria do abuso do direito, alcance e limites 
constitucionais, legais e convencionais. Multiplicidade dominial. ProprIEDIade urbana e 
suas características. ProprIEDIade rural. Expropriação social. ProprIEDIade resolúvel e 
revogável. ProprIEDIade limitada. Da descoberta. 

VII  

Usucapião de bens imóveis: fundamento, conceito, modo de aquisição, e natureza da 
sentença. Requisitos da posse ad usucapionem: posse ininterrupta, sem oposição e com 
animus domini. A imprescritibilidade dos bens públicos e a controvérsia sobre a natureza 
das terras devolutas. O direito de exigir a outorga da concessão especial de uso para fins de 
moradia. 

VIII  

Usucapião de bens imóveis. Modalidades. Usucapião extraordinário. Usucapião ordinário. 
Usucapião especial individual urbano. Usucapião especial coletivo urbano. Usucapião rural. 
Prescrição aquisitiva intercorrente. Contagem dos prazos. Análise dos artigos 2.028 e 2.029 
do Código Civil. 

IX  
Registro de imóveis. Conceito. Princípios. Atributos. Eficácia. Atos praticados pelo cartório 
do registro de imóveis. Importância jurídica da prenotação. Procedimento administrativo de 
dúvida. 

X 

As acessões imobiliárias. Acessões naturais e artificiais. Diferença entre benfeitorias e 
acessões artificiais. Mitigação ao princípio superfícies solo cedit. Efeitos da boa-fé e da má-
fé na construção em solo alheio. Aquisição e perda da proprIEDIade móvel. A tradição na 
aquisição a non domino. O abandono como modo de perda da proprIEDIade imóvel. 

XI  

Direitos de vizinhança: conceito, natureza jurídica, diferença para as servidões prediais. Uso 
anormal da proprIEDIade: teorias conceituais, critérios de nocividade e soluções judiciais. 
Árvores limítrofes. Passagem forçada. Passagem de cabos e tubulações. Regime de águas. 
Limites entre prédios. Direito de tapagem. 

XII 

Direito de construir: limites, estilícidio, travejamento, parede-meia, alteamento, direito de 
penetração. Condomínio voluntário. Conceito e natureza jurídica. Direitos e deveres do 
condômino. Condomínio pro diviso e pro indiviso. Administração do condomínio. 
Condomínio de fato. Condomínio necessário. 

XIII 
Condomínio edilício. Natureza jurídica. Modos de instituição. Convenção de condomínio. 
Órgãos. Atribuições do síndico. Regramento das garagens. Questões polêmicas a partir da 
vigência do Código Civil. Cota Condominial. Incorporação mobiliária. 

XIV 
Direitos Reais sobre as coisas alheias de gozo. Superfície: conceito, modo de constituição, 
objeto, institutos análogos, direitos e obrigações e extinção. Servidão predial: conceito, 
modo de constituição, objeto, características, classificação, direitos e obrigações e extinção. 

XV 
Usufruto: conceito, modo de constituição, objeto, características, direitos e obrigações e 
extinção. O usufruto simultâneo e o instituto do fideicomisso. A concessão de uso como 
direito real resolúvel. O direito real de habitação no direito sucessório. 

XVI  
Direito real de aquisição. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Direito de 
arrependimento. Efeitos do registro no cartório imobiliário. Imóveis loteados e não loteados. 
Parcelamento do solo urbano. Adjudicação compulsória. 

XVII  
Direitos reais de garantia: conceito, características, requisitos subjetivos, objetivos, formais. 
Vencimento antecipado da dívida. Penhor: conceito, objeto e modalidades. Análise crítica 
do penhor legal. ProprIEDIade fiduciária: conceito, objeto, legislação aplicada, análise 
crítica da prisão civil do depositário infiel. 

XVIII 
Hipoteca: conceito, objeto, remissão pelo credor sub-hipotecário e pelo adquirente, remição 
do bem, prenotação, registro e extinção. Análise crítica da execução extrajudicial. Anticrese. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
CONTRATOS DE COMISSÃO E CORRETAGEM. Partes. Obrigações e responsabilidades. 
Remuneração do comissário. Comissão del credere. Contrato de corretagem. Obrigações do 
corretor. Remuneração. Pluralidade de corretores. Dispensa do corretor. 

II  

CONTRATOS DE AGÊNCIA, REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. Distinção. 
Obrigações do proponente e do agente. Garantia de zona. Remuneração do agente. Contratos 
de representação, agência e distribuição. Características da representação. O representante e 
a figura do empresário. Exclusividade da representação. Comissão sobre as vendas. Foro 
competente. Natureza do crédito na falência do representado. 

III  
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Noções gerais. Estrutura. 
Disciplina legal. Partes. Requisitos do contrato. 

IV  
INSCRIÇÃO. Inadimplemento. Constituição em mora do fiduciante. Ação processual 
adequada. Alienação fiduciária de imóveis. 

V 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. Formação e Classificação. Incidência do 
Código de defesa do consumidor. Transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e aquaviário de 
passageiros. Direitos e obrigações do passageiro e do transportador. Bilhete de passagem. 
Transporte benévolo e responsabilidade civil. Seguro. 

VI  CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. Formação. Classificação. Documentos de 
transporte. Obrigações e direitos dos contratantes. Responsabilidade civil do transportador. 

VII  
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. Noções gerais. Elementos do 
contrato. Disciplina legal. Natureza jurídica. Obrigações das partes. Espécies de Contratos. 
Espécies de Contratos. Pagamento de Valor Residual Garantido (VRG) e Valor Residual. 

VIII  CONTRATO DE FACTORING. Definição. Características. Partes: faturizador e faturizado. 
A cessão dos créditos ao factor. Obrigações acessórias. 

IX  
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sistema de cartão de crédito. Natureza jurídica. 
Características. Direitos e obrigações das partes. Incidência da Lei Nº 8.078/90. 

X 
CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. Disciplina legal. Natureza jurídica. A 
circular de oferta de franquia. Direitos e obrigações das partes. Contratos acessórios. 

XI  
CONTRATO DE LOCAÇÃO EMPRESARIAL. Particularidades. Disciplina legal. Ação 
renovatória. Condições. Legitimidade. Prazos. Dispensa de renovação. Procedimento na 
ação. 

XII 
SHOPPING CENTERS. Aspectos jurídicos do shopping center. Conceito. Estrutura do 
negócio jurídico. Personagens. Aplicação da Lei Nº 8.245/91. Res Sperata. Aluguel mínimo, 
décimo terceiro aluguel, publicidade, cobrança de estacionamento e questões afins. 

XIII  
CONTRATOS BANCÁRIOS. Características. Operações bancárias. A intervenção do 
Estado nos negócios bancários. A incidência do Código do Consumidor nas operações 
bancárias. 

XIV  CONTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. Contrato de utilização de cofre de 
segurança. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  
Homicídio I.1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. 
Sujeitos do delito. Homicídio privilegiado e qualificado. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) 
Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

II  
Homicídio II. 1) Homicídio culposo: a estrutura típica. O crime culposo majorado. A vítima 
menor de 14 anos. 2) O perdão judicial. 3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 
5) Pena e ação penal. 

III  
Induzimento, Instigação ou Auxílio ao Suicídio. O Infanticídio. 1) Considerações gerais: 
definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva 
e subjetiva. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

IV  

Aborto. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. 
Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Espécies de aborto: o auto-aborto, o 
aborto consensual e o aborto provocado sem o consentimento da gestante. 3) Aspectos 
controvertidos. 4) Forma qualificada de aborto: crime preterintencional. Discussão sobre a 
admissibilidade da tentativa. 5) Concurso de crimes. 6) Pena e ação penal. 

V 

Lesão Corporal. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Bem jurídico 
tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva da lesão corporal simples e da 
lesão corporal grave e gravíssima. 2) O problema da tentativa na lesão corporal. 3) Lesão 
corporal seguida de morte: tipicidade objetiva e subjetiva. 4) A participação no crime 
preterdoloso. O excesso nos meios e o excesso nos fins. 5) Hipóteses de diminuição e 
substituição de pena (artigo 129, §§ 4º e 5º do Código Penal).6) Aspectos controvertidos .7) 
Concurso de crimes. 8) Pena e ação penal. 

VI  

Da Periclitação da Vida e da Saúde I.1) Considerações gerais: a) Definição de perigo. 
Teorias; b) A subsidiarIEDIade em relação aos crimes de dano. Bem jurídico tutelado; c) 
Diferença entre crimes de perigo abstrato e concreto; d) Diferença entre crimes de perigo 
individual e crimes de perigo comum; e) O elemento subjetivo nos crimes de perigo 
individual. 2) Crimes de perigo individual (artigos 130 a 132 do CP): sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva. 3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 5) Pena 
e ação penal. 

VII  

Da Periclitação da Vida e da Saúde II. O crime de rixa. 1) Crimes de perigo individual 
(artigos 133 a 136 do CP): sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 5) O crime de rixa: a) 
Considerações gerais; b) Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do 
delito. Tipicidade objetiva e subjetiva; c) Aspectos controvertidos. 

VIII  
Crimes contra a Honra I (Calúnia). 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva;b) A 
exceção da verdade;c) A calúnia no Código Eleitoral e na Lei de Segurança Nacional. 2) 
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Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 

IX  

Crimes contra a Honra II (Difamação).1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva; b) A 
exceção da verdade; c) Semelhanças e diferenças entre a calúnia e a difamação; d) A 
difamação no Código Eleitoral e na Lei de Segurança Nacional. 2) Aspectos controvertidos. 
3) Concurso de crimes. 

X 

Crimes contra a Honra III (Injúria).1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica do crime de injúria. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidades objetiva 
e subjetiva;b) A injúria real;c) Semelhanças e diferenças com os outros crimes contra a 
honra;d) Disposições comuns e hipóteses de exclusão do crime. 2) Aspectos controvertidos. 
3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal nos crimes contra a honra. 

XI  

Crimes contra a Liberdade Individual I (Constrangimento ilegal e ameaça).1) Considerações 
gerais:a) Definição e evolução histórica;b) Conceito de liberdade pessoal e individual. Bem 
jurídico tutelado;c) Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. Dos crimes de 
constrangimento ilegal e ameaça. Diferenças .2) Aspectos controvertidos .3) Concurso de 
crimes .4) Pena e ação penal. 

XII 

Crimes contra a Liberdade Individual II (Seqüestro, cárcere privado, redução à condição 
análoga à de escravo e situações equiparadas - Lei 10.803/03).1) Considerações gerais:a) 
Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado;b) Sujeitos do delito;c) Tipicidade 
objetiva e subjetiva dos crimes de seqüestro, cárcere privado, redução à condição análoga à 
de escravo e equiparados. Diferenças. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) 
Pena e ação penal. 5) Crimes contra a inviolabilidade do domicílio, da correspondência e 
dos segredos:a) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Conceito de domicílio. 
Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva;b) Aspectos 
controvertidos;c) Concurso de crimes;d) Pena e ação penal. 

XIII 

Furto I .1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. Conceito de 
patrimônio;b) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva do 
furto simples;c) O furto agravado;d) O furto privilegiado;e) O furto de energia. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XIV Furto II. 1) O furto qualificado:a) Tipicidade objetiva e subjetiva;b) Espécies;c) O furto de 
coisa comum. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XV 

Roubo I. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. 
Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva do roubo próprio. Formas de violência;b) 
Tipicidade objetiva e subjetiva do roubo impróprio. A controvérsia quanto à possibilidade 
da tentativa. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XVI Roubo II. 1) O roubo circunstanciado. Espécies. 2) Aspectos controvertidos .3) Concurso de 
crimes. 4) Pena e ação penal. 

XVII 

Roubo qualificado (lesão corporal grave e morte). Latrocínio. 1) Considerações gerais: a) 
Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva 
e subjetiva;b) A tentativa nestas modalidades de crime complexo. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XVIII 

Extorsão, Extorsão Mediante Seqüestro e Extorsão Indireta. 1) Considerações gerais: a) 
Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva 
e subjetiva dos crimes de extorsão e extorsão mediante seqüestro; b) Diferença entre roubo e 
extorsão; c) A Lei 8.072/90. 2) A extorsão indireta. 3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso 
de crimes. 5) Pena e ação penal. 

XIX 

Apropriação Indébita. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. Bem 
jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva;b) Diferença entre 
apropriação indébita e furto qualificado pelo abuso de confiança;c) Diferença entre 
apropriação indébita e estelionato. 2) As outras espécies de apropriação indébita:a) 
Apropriação indébita previdenciária;b) Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito 
ou força da natureza;c) Apropriação de tesouro;d) Apropriação indébita de coisa achada;e) 
Apropriação indébita qualificada;f) Apropriação indébita privilegiada. 3) Aspectos 
controvertidos. 4) Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

XX 

Estelionato. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. Bem jurídico 
tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva; b) Diferença entre o estelionato 
e o furto qualificado pela fraude; c) Diferença entre o estelionato e a apropriação indébita;d) 
Crimes previstos no artigo 171, § 2º, do CP;e) As outras espécies de fraude. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

 

XXI 

Receptação e Disposições Gerais. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. 
Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. Autonomia da 
receptação;b) Espécies de receptação. 2) Aspectos controvertidos. 3) Imunidades materiais 
(as escusas absolutórias).4) Imunidades formais. 5) Concurso de crimes. 6) Pena e ação 
penal. 
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IV
 

TEMA MATÉRIAS 

I  
Atos do juiz: despacho; decisão interlocutória (simples e com força de definitiva). Sentença 
penal. Conceito e espécies. Sentença como fato e ato jurídico. Sentença absolutória e seus 
efeitos. Sentença condenatória. 

II  

Teoria geral dos recursos (continuação). Efeitos dos recursos: dilatação procedimental, 
efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito extensivo. Extinção anormal dos recursos: 
renúncia, desistência, deserção. Due Process of Law. Prisão Provisória do recorrente 
(quando cabível) 

III  Teoria geral dos recursos. Conceito. Fontes normativas. Pressupostos recursais. 

IV  
Teoria geral dos recursos (continuação). Efeitos dos recursos: dilatação procedimental, 
efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito extensivo. Extinção anormal dos recursos: 
renúncia, desistência, deserção. Due Process of Law. Prisão Provisória do recorrente 
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(quando cabível). 

V 
Teoria geral dos recursos (continuação). Sistemática dos recursos. Classificação. 
Procedimento recursal. O artigo 557 do CPC e os recursos no processo penal. 

VI  
Recurso em sentido estrito. Natureza do rol do art. 581 do CPP. Taxativo ou 
exemplificativo. Exame das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito no CPP e 
na legislação extravagante. 

VII  
Recurso em sentido estrito (Continuação). Processamento do recurso: prazo, juízo de 
retratação. Efeitos 

VIII  

Apelação. Cabimento. Decisões definitivas absolutórias e condenatórias do juízo singular. 
Decisões definitivas stricto sensu e decisões com força de definitivas (ou interlocutórias 
mistas), se não couber recurso em sentido estrito. Decisões do Tribunal do Júri, nas 
hipóteses do art. 593, III, "a", "b", "c" ou "d". Sentenças condenatórias ou absolutórias não 
apeláveis. Absolvição sumária. Forma e prazo de interposição. Petição ou termo. Prazos de 
interposição e de apresentação das razões. Apelação do assistente. Prazo do 
assistente/ofendido (artigo 598, parágrafo único). Contagem do prazo. Termo a quo para o 
Ministério Público. 

IX  

Apelação (continuação). Apelação plena e limitada. Tantum devolutum quantum appellatum 
no Processo penal. Reformatio in pejus e in mellius. Proibição da reformatio in pejus sem 
pedido. Anulação de sentença condenatória por apelação do réu. Proibição de reformatio in 
pejus indireta (STF). Reformatio in mellius: discussão. Extinção anormal da apelação: 
deserção. Fuga do réu apelante (Artigo 594). Artigo 806, § 2º (ação privada). Desistência 
(não para o MP). Peculiaridades da apelação contra decisões do Tribunal do Júri (artigo 593, 
III). Apelação restrita. Fundamento nas alíneas b ou c: órgão ad quem funciona como 
iudicium rescissorium. Fundamento na alínea "a": órgão ad quem funciona como iudicium 
rescidens. Alínea "d": soberania do veredicto - artigo 5º, XXXVIII, CF. "Mesmo motivo" 
(artigo 593, § 3º): o que significa? Apelação nos juizados especiais criminais. 

X Embargos no processo penal. Embargos infringentes e de nulidade. Carta testemunhável. 

XI  

Revisão criminal: natureza jurídica; possibilidades jurídicas. A revisão e a sentença 
absolutória imprópria. Competência. Legitimidade. O Ministério Público e a revisão. A 
revisão e o júri. A regra contida no art. 580 do CPP e a revisão criminal. Os fundamentos do 
pedido. Procedimento. Reiteração. 

XII Revisão criminal (continuação). Reformatio in Pejus e in Mellius. Revisão e as sentenças do 
JECRIM. Revisão e sentenças extintivas de punibilidade. 

XIII  
Recurso especial. Noções gerais. Conceito. Fundamento. Hipóteses de cabimento. 
Legitimidade. Procedimento. 

XIV  
Recurso extraordinário. Noções gerais. Fundamento político. Hipóteses de cabimento. 
Legitimidade. Procedimento. O prequestionamento. O STF e o recurso extraordinário. 
Efeitos. 

XV  

Habeas corpus. Conceito; origem; finalidade. O habeas corpus no direito brasileiro. Habeas 
corpus e revisão criminal, no CPP. O habeas corpus como ação: condições objetivas de 
procedibilidade. Habeas corpus preventivo e liberatório. Competência territorial e 
hierárquica para o julgamento. Efeitos das decisões proferidas em habeas corpus. 

XVI  

Habeas corpus (continuação): procedimento no juízo de primeiro grau e nos Tribunais. A 
prova no habeas corpus: o que diz o STF - novas idéias. Habeas corpus e prisão disciplinar. 
O CPP e a CF. Habeas corpus e a decisão recorrível ou recorrida. Cabimento e competência 
para julgar. Cabimento do instituto na prisão mantida por particular. Trancamento de 
inquéritos e de processos. Mandado de segurança no processo penal. 

XVII  
Agravo em execução. Agravo regimental. Reclamação. Natureza jurídica. 
Constitucionalidade. Base legal. Procedimento: prazo. Efeitos. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Processo Administrativo Tributário I. Processo Administrativo Tributário Federal 1.1. 
Conceito. Contencioso tributário; 1.2. Processo e procedimento; 1.3. Relações entre o 
processo administrativo tributário e o processo judicial; 1.4. Fundamento constitucional do 
processo administrativo tributário; 1.5. O processo administrativo tributário e o Código 
Tributário Nacional; 1.6. Competência normativa; 1.7. Fontes normativas; 1.8. Princípios 
gerais do processo administrativo tributário; 1.9. Questões controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

II  

Processo Administrativo Tributário II. Processo Administrativo Tributário Estadual. 1. 
Conceito; 2. Objetivo; 3. Característica; 4. Natureza; 5. Princípios constitucionais 
aplicáveis; 6. Administração ativa e judicante. Definitividade; 7. Procedimentos; 8. O PAT 
no Estado do Rio de Janeiro: 8.1. Legislação: CTE, artigos 205 a 282 (Dec - Lei 5/75), com 
as alterações introduzidas pelas Leis 3.188/99 e 3.344/99, e Dec. 2.473/79; 8.2. Visão geral 
dos principais aspectos: tramitação, instâncias, prazos; 8.3. Questões controvertidas. 
Jurisprudência. Doutrina. 

III  

Processo Administrativo Tributário III. Processo Administrativo Tributário Municipal. 1. 
Processo administrativo tributário na legislação do Município do Rio de Janeiro. 1.1. 
Instâncias julgadoras; 1.2. Conselho de Contribuintes; 1.3. Instância especial. 2. 
Procedimentos especiais. Restituição de indébito. Depósito administrativo; 3. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IV  

Processo Judicial Tributário. 1. Suspensão judicial da exigibilidade do crédito tributário - 
Aspectos Processuais. 1.1. O crédito tributário e sua exigibilidade; 1.2. As causas da 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 1.3. Lei complementar nº 104/2001. 
Inovações. Liminar em cautelar ou antecipação da tutela. CTN, artigo 206; 1. 4.Medida 
cautelar de depósito. 2. Ações de controle de constitucionalidade na área tributária. Noções 
(Efeitos. Controle difuso e concentrado); 3. Ação civil pública e tributos; 4. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 
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V 
Ação de repetição de indébito. 1. Conceito; 2. Repetição nos impostos diretos e indiretos; 3. 
Prazos; 4. Natureza jurídica; 5. Acréscimos financeiros cabíveis; 6. Questões controvertidas. 
Jurisprudência. Doutrina. 

VI  
Ação de consignação em pagamento. 1. Objeto; 2. Legitimidade; 3. Interesse processual; 4. 
Execução fiscal e conexão; 5. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VII  

Mandado de segurança em matéria tributária. 1. Introdução; 2. Liminar em mandado de 
segurança e o depósito do montante integral; 3. Aspectos específicos do mandado de 
segurança em matéria tributária; 4. Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

VIII  
Ação anulatória de lançamento fiscal. 1. Objeto; 2. Legitimidade; 3. Interesse processual; 4. 
Execução fiscal e conexão; 5. Efeitos da coisa julgada; 6. Prescrição; 7. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IX  
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. 1. Objeto; 2. Legitimidade; 
3. Interesse processual; 4. Execução fiscal e conexão; 5. Questões controvertidas. 
Jurisprudência. Doutrina. 

X 

Execução fiscal I. 1. Legitimidade ativa; 2. Inscrição na dívida ativa; 3. Certidão da dívida 
ativa; 4. Substituição do título; 5. Legitimidade passiva na execução fiscal. 
Responsabilidade do sócio-gerente da empresa executada. Litisconsórcio na execução fiscal. 
Execução fiscal contra o responsável tributário; 6. Competência; 7. Execução fiscal e 
falência do executado; 8. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

XI  

Execução fiscal II. 1. Execução fiscal, ação anulatória de lançamento fiscal e depósito 
prévio. Prejudicialidade, conexão ou continência; 2. Honorários advocatícios; 3. Petição 
inicial. Modalidades de Citação; 4. Modalidades de garantia do juízo; 5. Impenhorabilidade 
absoluta; 6. Quebra do sigilo bancário; 7. Fraude à execução fiscal. Fraude contra credores; 
8. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

XII 

Execução fiscal III. 1. Exceções na execução fiscal. Exceção de pré-executividade; 2. 
Embargos à execução fiscal; 3. Adjudicação direta de bens penhorados; 4. Desistência e 
sucumbência; 5. Concurso fiscal de preferências; 6. Causas de alçada; 7. Suspensão do 
processo e prescrição. Prescrição intercorrente; 8. Sentenças. Recursos; 9. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 
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ANEXO XIII - DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP V 

 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I  
Servidores públicos I. Princípios constitucionais aplicáveis aos servidores públicos: concurso 
público, estabilidade, estágio probatório, disponibilidade, proibição de acumular. 
Exoneração. Demissão. 

II  
Servidores públicos II. Promoção e Progressão funcional. Teto remuneratório, 
irredutibilidade e isonomia de vencimentos. Outros princípios. Direito de greve e de 
sindicalização. 

III  
Agentes públicos, agentes políticos e servidores. Regimes jurídicos funcionais. 
Responsabilidade do servidor público. Improbidade Administrativa. Crimes de 
responsabilidade. Devido Processo Legal. 

IV  

Organização funcional. Cargo emprego e função pública. Classificação dos cargos públicos. 
Criação, transformação e extinção de cargos. Regime jurídico dos cargos em comissão. 
Provimento. Investidura. Reingresso. Direito adquirido dos servidores. Lei 8.112/90. 
Decreto-lei 220/75. 

V 

Regime Previdenciário. Aposentadoria e Pensões. Alterações introduzidas pela EC nº 20 de 
15/12/1998 e EC nº 41 de 19/12/2003. Previdência do Servidor Público. Regimes de 
previdência. Contributividade e SolidarIEDIade. Aposentadoria: conceito, regime jurídico e 
modalidades. Proventos: cumulação e revisão. Situações consumadas. Situações transitórias. 
Pensões: disciplina jurídica. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I 
A organização dos Poderes. O princípio da separação dos Poderes. O controle recíproco 
entre os poderes. A organização dos Poderes nos Estados e nos Municípios. 

II  
Os sistemas de Governo. Presidencialismo e parlamentarismo. A organização do Poder 
Executivo na Constituição. O Poder Executivo nos Estados e Municípios. 

III  
O Poder Legislativo I. O sistema bicameral. O Senado Federal. A Câmara dos Deputados. 
Competências. 

IV  
O Poder Legislativo II. Organização das Casas Legislativas. Imunidade parlamentar. 
Comissões permanentes e temporárias. 

V Comissão Parlamentar de Inquérito. Atribuições. Limitações. Princípios aplicáveis. 

VI 
O Processo Legislativo. As diversas etapas que compõem o rito parlamentar. Controle 
judicial do processo legislativo. 

VII 
Espécies normativas. Emendas Constitucionais. Lei Complementar. Lei Ordinária. Lei 
Delegada. Medida Provisória. Decreto Legislativo. Resolução. 

VIII O Tribunal de Contas. Controles externo e interno. 
IX O Poder Executivo. A forma republicana de governo. 

X 
O Poder Judiciário I. A estrutura judiciária. A autogestão dos Tribunais. O Supremo 
Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça. Competências. Recurso Extraordinário. 
Recurso Especial. Súmula Vinculante. Repercussão geral. 

XI 
O Poder Judiciário II. Tribunais dos Estados - justiça itinerante. Justiça Eleitoral. Justiça 
Militar. Justiça do Trabalho. EC/45. Conselho da Magistratura. 

XII 
Funções essenciais à Justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública. Procuradorias. 
Advocacia. 

XIII 
Conselho Nacional de Justiça. Controle dos atos. Competência. Regime Jurídico da 
Magistratura. Nacionalização da justiça. 

XIV 
Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Organização administrativa. 
Competência dos Órgãos Judiciais de 1ª e 2ª instâncias. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I Processos coletivos. Legitimados. Pressupostos processuais. A sentença. Os recursos. A 
coisa julgada. A execução coletiva e individual. 

II 

Processos coletivos II. O Ministério Público na Constituição de 1988. A atuação judicial e 
extrajudicial do Ministério Público. Órgão agente e órgão interveniente. Legitimação ativa e 
passiva. Litisconsórcio entre Ministérios Públicos distintos. O Ministério Público atuando 
no processo coletivo. Promotor ad hoc. Honorários decorrentes de processo judicial. 

III Ação popular. 

IV 

Juizados Especiais Cíveis - uma justiça nova e especial; os princípios norteadores da Lei nº 
9.099/95, artigos 2º, 5º, 6º e 13; a aplicação subsidiária do CPC; quando será possível? 
Competência - artigos 3º e 4º da Lei nº 9.099/95; competência quanto ao valor; competência 
material e territorial. A Lei nº 9.099/95 possui apenas um rito concentrado de conhecimento 
e dois ritos para as ações de execução, por título judicial ou extrajudicial (artigos 52 e 53 da 
Lei nº 9.099/95). 

V 

Os Autores: somente a pessoa natural e a microempresa podem ser autores; as pessoas 
formais não. A necessidade de representação regular e a presença obrigatória das partes; 
quando é imperativa a constituição de patrono; o artigo 9º da Lei nº 9.099/95. A 
impossibilidade de intervenção de terceiro e assistência; admite-se o litisconsórcio. A 
valorização do princípio da instrumentalidade das formas (artigos 12 e 13 da Lei nº 
9.099/95). A simplicidade do pedido; a não aplicação do artigo 282 do CPC (artigos 14 a 16 
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da Lei nº 9.099/95). A citação e a intimação na Lei nº 9.099/95. A revelia. A audiência de 
conciliação; o que é possível ocorrer? 

VI 

A audiência de instrução e julgamento e o seu procedimento. A contestação; os incidentes 
possíveis; o pedido contraposto. A instrução probatória; a concentração da prova na A.I.J.; 
artigos 32 a 37 da Lei nº 9.099/95. A sentença; a vinculação do Juiz que realiza a A.I.J; a 
ineficácia da sentença quando a mesma exceder a alçada legal. As hipóteses do artigo 51 da 
Lei nº 9.099/95 e a aplicação subsidiária do artigo 267 do CPC. 

VII 

Os ônus sucumbenciais: artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; custas, honorários e litigância de 
má-fé. A possibilidade de homologação do acordo extrajudicial de qualquer natureza ou 
valor; a impossibilidade da ação rescisória. Os Recursos: a Lei nº 9.099/95 possui sistema 
recursal próprio e específico, afastando a incidência do CPC; o recurso inominado e os 
embargos de declaração; prazos e custas; a inexistência do agravo e o mandado de 
segurança. As Turmas Recursais. Os Recursos Constitucionais: O Recurso Especial e o 
Recurso Extraordinário; possibilidades. 

VIII Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária em geral. 
IX A ação de consignação em pagamento. 
X Da ação de depósito. 
XI A ação de prestação de contas. 
XII As ações possessórias. Generalidades. 
XIII A ação de manutenção e de reintegração na posse. O interdito proibitório. 
XIV A ação de nunciação de obra nova. 
XV A ação de usucapião. 
XVI A ação de busca e apreensão na alienação fiduciária em garantia. 

XVII 
O inventário e a partilha. Disposições gerais. Natureza Jurídica. Inventário negativo. 
Competência. Universalidade do foro da sucessão. Questões de alta indagação. 

XVIII 
O inventário e a partilha. Inventariante. Legitimidade. Procedimento. Partilha. Arrolamento 
sumário. Questões fiscais. 

XIX A arbitragem. 

XX 
A ação de despejo de imóvel e de consignação em pagamento de aluguel e de acessórios da 
locação. Procedimento. Demais aspectos processuais. 

XXI A ação revisional de aluguéis. A ação renovatória de contrato de locação de imóvel 
destinado a fins comerciais. Procedimento. Demais aspectos processuais. 

XXII A ação monitória. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  

Direito de Família. Conceito. Noções Gerais. Evolução histórica. Princípios constitucionais. 
Formação da família. Casamento. Natureza jurídica. Habilitação matrimonial. Celebração. 
Casamento civil e casamento religioso com efeito civil. Capacidade matrimonial. 
Suprimento judicial. Impedimentos matrimoniais. Causas suspensivas. Prova do casamento. 

II  

Ineficácia do casamento. Casamento inexistente. Pressupostos de existência. Casamento 
nulo e anulável. Vício da vontade. Erro essencial quanto a pessoa do cônjuge. Sentença. 
Efeitos. Casamento Putativo. Efeitos da putatividade. Eficácia do casamento. Direitos e 
Deveres conjugais. Administração da sociedade conjugal. Domicílio conjugal. Bem de 
família. Conceito e finalidade. Bem de família voluntário e legal. Constituição. 
Penhorabilidade do bem de família do fiador. 

III  

Dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial. Noções Gerais. Separação de 
corpos. Separação litigiosa com culpa e sem culpa. Efeitos. Sentença. Averbação. Separação 
judicial consensual. Acordo. Cláusulas obrigatórias. Homologação. Negativa de 
homologação. A Lei 6.515/77 e o Código Civil. Sentença. Natureza e efeitos. Averbação. 
Restabelecimento da sociedade conjugal. Discussão da culpa. 

IV  

Divórcio. Histórico. A Lei 6.515/77 e o Código Civil. Noções Gerais. Divórcio direito e 
divórcio por conversão. Ação direta de divórcio. Consensual e litigioso. Requisitos. 
Procedimento. Ação indireta de divórcio. Consensual e litigioso. Requisitos. Procedimento. 
Competência. Efeitos do Divórcio. Sentença. Natureza Jurídica. Efeitos da ausência sobre o 
vínculo matrimonial. 

V 
Efeitos patrimoniais e pessoais da separação e divórcio em relação aos filhos. Proteção legal 
aos filhos. Partilha de bens. Ratificação. A Lei 11.441/07. Separação e divórcio consensual 
nos cartórios. 

VI  

Parentesco. Espécies. Parentesco natural e civil. Classificação. Afinidade. Filiação. 
Paternidade presumida. Técnicas de reprodução assistida. Reconhecimento voluntário e 
forçado de filiação. Métodos de pesquisa do vínculo filial. Prova genética pelo DNA. Ações 
filiatórias. A Lei 8.560/92 e o Código Civil. Paternidade socioafetiva. 

VII  

Poder familiar. Histórico. Titularidade. Exercício quanto à pessoa do filho. Do usufruto e da 
administração dos bens dos filhos menores. Bens que se excluem da administração e do 
usufruto. Suspensão, perda e extinção. Procedimento. Competência. Da família substituta. 
Guarda com fins previdenciários. Adoção no Código Civil de pessoa maior de idade. 

VIII  

Guarda compartilhada. Regulamentação de convívio entre pais e filhos. Imposição de multa. 
Uso do nome e abandono afetivo. Dano moral nas relações familiares. Síndrome da 
alienação parental. Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente nas Varas de 
Família. Direito de convivência dos avós com os netos. A Lei 11.698/08. 

IX  
A Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06. Competência Cível. Medidas protetivas de urgência 
à ofendida e que obrigam o agressor. Afastamento do lar. Proibição de determinadas 
condutas. Restrição ou suspensão de visitação. Prestação de alimentos provisionais ou 
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provisórios. Aplicação nas Varas de Família. 

X 

Regime de bens. Princípios gerais. Regime legal e convencional. Pacto antenupcial. Forma e 
registro. Atos que dependem de consentimento conjugal. Suprimento do consentimento. 
Regime da comunhão parcial. Regime da comunhão universal. Regime da participação final 
nos aqüestos. Regime da separação legal e separação convencional. Aplicação da Súmula 
377 do STF. 

XI  

Alimentos. Noções gerais. Alimentos naturais e civis. Espécies. Características. 
Imprescritibilidade. Irrepetibilidade e irrenunciabilidade. Alimentos provisórios, 
provisionais e definitivos. Ação de alimentos. Procedimento especial e ordinário. Ação 
cautelar. Alimentos de subsistência e culpa. Indignidade e alimentos. 

XII 

Obrigados aos alimentos. Natureza da obrigação alimentar. Chamamento ao processo dos 
demais obrigados. Transmissibilidade da obrigação. Alimentos requeridos aos avós. 
Alimentos prestados aos pais idosos e solidarIEDIade. Alimentos ao nascituro. Vigência dos 
alimentos. Sentença. Modificação dos alimentos. Natureza jurídica. Execução da dívida 
alimentar. Recurso. Coisa julgada. Exoneração. Súmula 358 do STJ. 

XIII 
União estável. Evolução histórica e a Lei 8.971/94. O Código Civil e a Lei 9.278/96. Tutela 
constitucional. Requisitos. Sociedade de fato e concubinato. Impedimentos. Efeitos 
jurídicos. Direitos e deveres dos companheiros. Concomitância ao casamento. 

XIV 
União estável. Regime de bens. Contrato convivencial. Obrigação alimentar. Conversão da 
união estável em casamento. Dissolução por via judicial. Consensual e contenciosa. 

XV 

Da tutela e da curatela. Sujeitos à tutela. Tutela testamentária, legítima e dativa. Exercício. 
Garantia. Protutor. Administração dos bens. Prestação de contas. Cessação da tutela. 
Curatela dos interditos. Sujeitos à curatela. Interdição. Procedimento. Sentença de 
interdição. Natureza jurídica e efeitos. Levantamento da interdição. Curatela do nascituro. 
Curatela do deficiente físico. 

XVI  Bioética e Biodireito. Princípios. Morte encefálica. Pesquisas e patrimônio genético. 
Embriões excedentários. Transexualismo. 

XVII  
Famílias homoafetivas. Sociedade de fato. União Estável. Adoção. Bens. Legislações 
estaduais protetivas de relações homoafetivas (Lei estadual/RJ 285/79 e suas alterações). 
Resolução Normativa nº 77, 29/01/08 - Ministério do Trabalho e Emprego (Conselho 
Nacional de Imigração). Decisões judiciais. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
Fundamentos Doutrinários e Normativos do Direito da Criança e do Adolescente. Direito da 
Criança e do Adolescente: conceituação. A situação irregular e a Proteção Integral. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Direitos Fundamentais. 

II  Inimputabilidade Penal juvenil ou imputabilidade infracional juvenil. 

III  
Direitos à convivência familiar e comunitária. Poder familiar. Perda e suspensão do poder 
familiar. Guarda na família natural (compartilhada, alternada, exclusiva - direito à visitação. 
Regras do ECA, do Código Civil e da Lei 6515/77). 

IV  

Da Família Substituta I. Disposições Gerais. Da Guarda - medida cautelar (art. 888 do CPC). 
Espécies de guarda. (guarda por soldada, guarda institucional, guarda para fins 
previdenciários, guarda provisória, guarda por representação, guarda e responsabilidade.) Da 
Tutela. Noções Gerais. Da Adoção. Conceito, natureza jurídica. Competência para o pedido 
de adoção. Requisitos para adotar. Adoção Internacional - CEJA. Alterações introduzidas 
pela Lei 12010/09. 

V Justiça da Infância e da Juventude I. Da Prática de Ato Infracional. Imputabilidade (criança e 
adolescente). Medidas socioeducativas - Disposições Gerais. 

VI  Justiça da Infância e da Juventude II. Execução de Medidas Sócioeducativas. Serviços 
Auxiliares. Recursos. 

VII  Prevenção e Infrações Administrativas. Autorização de viagem. Diversões e espetáculos 
públicos. Autos de infração. Procedimento, defesa, julgamento e recursos. 

VIII  
Dos Conselhos Tutelares e de Direitos. Das atribuições do Conselho tutelar. Dos Conselhos: 
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Medidas 
Protetivas. 

IX  
Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Outras medidas de 
competências da Justiça da Infância e da Juventude: Busca e apreensão, Alimentos, 
Emancipação, Registro Civil, Representação Criminal. Ações coletivas. 

X Psiquiatria Forense da Criança e do Adolescente. Definição. Modelo Epistemológico. Ética 
Forense. Perícia Psiquiátrica Forense da Criança e do Adolescente: guarda e abuso sexual. 

XI  
Crimes cometidos contra a criança e o adolescente previstos na lei 8.069/90: pedofilia, 
exploração sexual, prostituição infantil, crimes subsidiários, abuso de autoridade e outros. 
Corrupção de menores (Lei 12.015/09). 

XII Outros crimes cometidos contra a criança e adolescente previstos no Código Penal e outras 
leis especiais (maus-tratos, crimes sexuais (alterações introduzidas pela lei 12.015/09), etc.). 
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TEMA MATÉRIAS 

I  FALÊNCIA. Princípios Gerais. Pressupostos. Caracterização da falência. Visão comparativa 
entre o Dec-Lei nº 7.661/45 e Lei nº 11.101/05. Direito intertemporal. 

II  
FALÊNCIA. Juízo da falência. Legitimidade ativa e passiva na falência. Créditos inexigíveis 
na falência. Exclusão da falência. 

III  
FALÊNCIA. Rito Processual. Requerimento de falência com base na impontualidade, 
execução frustrada e atos de falência. Defesas do devedor. Matéria relevante. Depósito 
elisivo. 

IV  
FALÊNCIA. Sentença de falência: Noções gerais. Natureza jurídica. Conteúdo, publicidade 
e recursos. Sentença denegatória. 
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V 
DOS EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA DE FALÊNCIA. Em relação aos credores do 
falido. Prazo Prescricional. Dívidas vincendas. Fluência dos juros. Suspensão das ações e 
execuções em face do falido e sócio solidário. Continuação da atividade do falido. 

VI  
DOS EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA DE FALÊNCIA. Em relação aos contratos do 
falido. Noções gerais. Contratos unilaterais. Contratos bilaterais. Regras gerais e especiais. 

VII  
DA INEFICÁCIA DOS ATOS PRATICADOS PELO DEVEDOR ANTES DA 
FALÊNCIA. Atos ineficazes. Atos revogáveis. Ação revocatória. Legitimidade. Prazo. 
Recursos. 

VIII  

DOS EFEITOS JURÍDICOS DA SENTENÇA DE FALÊNCIA. Em relação à pessoa do 
falido e dos sócios. Direitos do falido. Deveres do falido. Prisão do falido. Efeitos em 
relação aos bens do falido. Arrecadação dos bens e documentos do falido. Auto de 
arrecadação. Bens de terceiros. 

IX  
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. Restituição ordinária e 
extraordinária. Restituição em dinheiro. Ação de restituição. Procedimento. Ônus 
sucumbenciais. Embargos de terceiro. Rito processual. 

X 
ADMINISTRAÇÃO DA FALÊNCIA. Juiz. Órgão do Ministério Público. Administrador 
judicial. Nomeação, requisitos, impedimentos, investidura, deveres, substituição e 
destituição. Assembléia Geral de Credores. Comitê de Credores. 

XI  
HABILITAÇÃO, VERIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS. Créditos não 
sujeitos à habilitação. Pedido de reserva. Habilitação retardatária. Quadro geral de credores. 
Ação revisional de crédito admitido à falência. 

XII 
A LIQUIDAÇÃO NA FALÊNCIA. A realização do ativo e o pagamento do passivo. Formas 
de alienação. Pagamento dos credores. Encerramento da falência e extinção das obrigações 
do falido. Reabilitação do falido. 

XIII  
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Constituição. Estrutura e funções do Sistema 
Financeiro Nacional. Competências de suas entidades integrantes. Instituições financeiras 
públicas e privadas. 

XIV  

REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA. Disciplina legal. Conceito 
de instituição financeira. Aplicação. Os poderes do Banco Central. Efeitos. Duração. 
Conselho diretor. Cessação. Intervenção extrajudicial nas instituições financeiras. Causas. 
Efeitos. Duração. O interventor. Cessação. 

XV 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Causas. 
Efeitos. A atuação e os poderes do Banco Central. Conversão da liquidação extrajudicial em 
falência. Liquidação de sociedade corretora de valores mobiliários. 

XVI 

RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E ACIONISTA CONTROLADOR 
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAET, INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. A natureza da responsabilidade: subjetiva ou objetiva? 
Indisponibilidade dos bens dos administradores. Inquérito. Ação de responsabilidade. 
Arresto de bens. A natureza da responsabilidade civil dos ex-administradores. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  

Crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a liberdade sexual. Estupro. 1) 
Considerações gerais:a) Dignidade sexual e liberdade sexual. Conceitos. Definição e 
evolução histórica;b) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e 
subjetiva;c) A Lei dos Crimes Hediondos e sua aplicação ao crime de estupro. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Pena e ação penal. 

II  

Crimes sexuais contra vulneráveis. Assédio sexual. 1) Considerações gerais:a) Definição e 
evolução histórica. Conceito de vulnerável. Conceito de assédio sexual;b) Estupro de 
vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e 
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável;c) Bem 
jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva;d) A Lei dos Crimes 
Hediondos e sua aplicação aos crimes sexuais contra vulneráveis. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Pena e ação penal. 

III  

Lenocínio e tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. 
Ultraje ao pudor público. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. 
Conceito de lenocínio e de tráfico de pessoa;b) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva;c) Tráfico internacional e tráfico interno de pessoa para fim 
de exploração sexual;d) Do ultraje público ao pudor. 2) Aspectos controvertidos. 3) 
Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

IV  

Crimes contra a família. Crimes contra o casamento. Crimes contra o estado de filiação. 
Crimes contra a assistência familiar. Crimes contra o poder familiar. 1) Considerações 
gerais:a) Definição e evolução histórica. b) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva. c) Exame dos principais delitos. 2) Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/2003).3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

V 

Crimes contra a incolumidade pública I. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito; b) Tipicidade objetiva e subjetiva dos 
artigos 250 a 259 do CP. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação 
penal. 

VI  

Crimes contra a incolumidade pública II. 1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito;b) Tipicidade objetiva e subjetiva dos 
artigos 260 a 266 do CP. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação 
penal. 

VII  
Crimes contra a incolumidade pública III. 1) Exame dos artigos 267 a 285 do CP: bem 
jurídico tutelado. Sujeitos do Delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. Crimes contra a Paz Pública. 1) 
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Considerações gerais:a) Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do 
delito;b) Tipicidade objetiva e subjetiva dos crimes previstos nos artigos 286 a 288 do CP. 
2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

VIII  

Crimes contra a fé pública I. Moeda falsa. Falsidade de títulos e outros papéis públicos. 1) 
Considerações gerais:a) Crimes previstos nos artigos 289 a 294, do Código Penal 
Brasileiro;b) Definição e evolução histórica. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva dos principais crimes previstos nos capítulos. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

IX  

Crimes contra a fé pública II. Falsidade documental. 1) Crimes previstos nos artigos 296 a 
305 do CP (aspectos relevantes):a) Sujeitos do delito; b) Tipicidade objetiva e subjetiva dos 
principais crimes previstos nos capítulos. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de 
crimes. 4) Pena e ação penal. 

X 
Crimes contra a fé pública III. Outras falsidades. 1) Crimes previstos nos arts. 306 a 311 do 
CP (aspectos relevantes):a) Sujeitos do delito;b) Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XI  

Crimes contra a Administração Pública I. Crimes praticados por funcionário público contra 
a administração em geral (primeira parte).1) Considerações gerais:a) Definição e evolução 
histórica. Conceito de Administração Pública. Bem jurídico tutelado;b) Conceito de 
funcionário público (art. 327 do CP).2) Crimes previstos nos artigos 312 a 318 do Código 
Penal:a) Sujeitos do delito;b) Tipicidade objetiva e subjetiva. 3) Aspectos controvertidos. 4) 
Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

XII 

Crimes contra a Administração Pública II. Crimes praticados por funcionário público contra 
a administração em geral (segunda parte). 1) Crimes previstos nos artigos 319 a 326 do 
Código Penal. a) Sujeitos do delito; b) Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos 
controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XIII 

Crimes contra a Administração Pública III. Crimes praticados por particular contra a 
administração em geral. 1) Crimes previstos nos artigos 328 a 337-D do CP. a) Sujeitos do 
delito;b) Tipicidades objetiva e subjetiva. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de 
crimes. 4) Pena e ação penal. 

XIV 
Crimes contra a Administração Pública IV. Crimes contra a administração da justiça. 1) 
Crimes previstos nos artigos 338 a 359 do CP. a) Sujeitos do delito;b) Tipicidade objetiva e 
subjetiva. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 

XV 
Crimes contra a Administração Pública V. Crimes contra as finanças públicas. 1) Crimes 
previstos nos artigos 359-A a 359-H do CP. a) Sujeitos do delito;b) Tipicidade objetiva e 
subjetiva. 2) Aspectos controvertidos. 3) Concurso de crimes. 4) Pena e ação penal. 
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 TEMA MATÉRIAS 

I  
Processo de execução das penas. - Execução das penas privativas de liberdade. - Regimes. 
Regressão de regime. Reflexões sobre a denominada regressão cautelar de regime de 
cumprimento da pena privativa de liberdade. - Das autorizações de saída. - Da remição. 

II  Processo de execução das penas (continuação). - Do livramento condicional. - Das penas 
restritivas de direito. - Da suspensão condicional. 

III  Processo de execução das penas (continuação).- Execução das penas pecuniárias.- Indulto.- 
Reabilitação.- Execução das medidas de segurança. 

IV  Processo de execução das penas (continuação). - Incidentes de execução. 

V 
Teoria geral das nulidades. Evolução da teoria das nulidades. Conceito. Natureza jurídica. 
Classificação. Momento de reconhecimento. Formas de argüição. Efeitos. 

VI  Teoria geral das nulidades (continuação). Nulidades nos recursos e na revisão criminal. 
VII  Teoria geral das nulidades (continuação). Nulidades nos recursos e na revisão criminal. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  

Evasão, elisão, fraude, simulação e sonegação fiscal contra a Fazenda Pública 1. Evasão e 
elisão fiscal. Distinção; 2. Elisão. Abuso de forma. Interpretação econômica; 3. Direito 
penal tributário ou direito tributário penal; 4. Fraude fiscal. Conceito; 5. Simulação e fraude 
fiscal. Distinção; 6. Sonegação. Conceito. Elementos diferenciadores; 7. Questões judiciais 
controvertidas. 

II  

Infrações, sanções e penalidades tributárias 1. Infrações tributárias. 1.1. Natureza jurídica. 
Violação de um dever jurídico; 1.2. Objetividade (art. 136 do CTN), 1.3. Responsabilidade 
(art. 137 do CTN); 1.4. Denúncia espontânea. 2. Sanções tributárias. 2.1. Conceito; 2.2. 
Princípio da legalidade; 2.3. Classificação. 2.3.1. Sanções penais lato sensu. Competência 
para legislar; 2.3.2. Sanções administrativas. Competência para legislar. 2.4. Multas 
moratórias e punitivas. 2.4.1. Privativas de direito. Apreensão, interdição, agravamento, 
perda de isenção, sistema especial de fiscalização. 2.5. Natureza administrativa; 2.6. Efeitos. 
Repressivo. Intimidatório. Preventivo; 2.7. Limites. Qualitativo (penalidade pecuniária. 
Direito de defesa administrativa e judicial). Quantitativo (não confiscatorIEDIade, CF/88 - 
artigo 150, IV). Exclusão da antijuridicidade. Estado de necessidade. Exclusão da 
punibilidade, artigo 100, parágrafo único do CTN; 2.8. Extinção da punibilidade. Artigos 
156, IV e V, 180, 138 e 106 do CTN; 2.9. Transferência ao sucessor e responsável; 2.10. 
Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

III  
Crimes Contra a Ordem Tributária I 1. Introdução; 2. Histórico; 3. Legislação; 4. 
Constitucionalidade; 5. Crimes afins; 6. Crime de Bagatela; 7. Princípio da Insignificância; 
8. Questões judiciais controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IV  

Crimes Contra a Ordem Tributária II 1. Norma penal em branco; 2. Conflito de leis no 
tempo; 3. Conflito de leis no espaço; 4. Abolitio criminis; 5. Novatio legis in pejus; 6. 
Novatio legis in melius; 7. Conflito aparente de normas; 8. Princípios; 9. Questões judiciais 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

V Crimes Contra a Ordem Tributária III Crimes praticados por particulares (artigos 1º, 8º, 11, 
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15 e 16 da Lei 8.137/1990) 1. Sujeito ativo; 2. Sujeito passivo; 3. Tipo penal objetivo; 4. 
Tipo penal subjetivo; 5. Objeto jurídico; 6. Consumação; 7. Concurso de crimes; 8. Pena; 9. 
Ação penal; 10. Extinção da punibilidade; 11. A culpabilidade como pressuposto da pena e 
Suspensão de punibilidade (Lei 9249/96; Lei 10684/2003 e 11491/09); 12. Questões 
processuais. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VI  

Crimes Contra a Ordem Tributária IV Crimes praticados por particulares (artigos 2º da Lei 
8.137/1990) Crimes praticados por funcionários públicos (artigos 3º, 11 e 12 da Lei 
8.137/1990). 1. Sujeito ativo; 2. Sujeito passivo; 3. Tipo penal objetivo; 4. Tipo penal 
subjetivo; 5. Objeto jurídico; 6. Consumação; 7. Concurso de crimes; 8. Pena; 9. Ação 
penal; 10. Extinção da punibilidade; 11. A culpabilidade como pressuposto da pena; 12. 
Crime de Bagatela; 13. Princípio da Insignificância; 14. Questões processuais. Questões 
controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VII  
Crimes Previdenciários I 1. Introdução; 2. Denominação e delimitação do tema; 3. 
Histórico; 4. Legislação; 5. Tipos penais; 6. Objeto jurídico; 7. Princípio da insignificância; 
8. Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

VIII  
Crimes Previdenciários II 1. Concurso de crimes; 2. Pena; 3. Ação penal; 4. Extinção da 
punibilidade; 5. A culpabilidade como pressuposto da pena; 6. Questões processuais. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 

IX  

Crimes da Lei de Responsabilidade Fiscal I 1. Introdução; 2. Histórico; 3. Denominação e 
delimitação do tema; 4. Tipos penais. Objetivo / Subjetivo; 5. Sujeito Ativo / Passivo; 6. 
Ação Penal; 7. Pena; 8. Questões Processuais. Questões controvertidas. Jurisprudência. 
Doutrina. 

X Crimes da Lei de Responsabilidade Fiscal II 1. Crimes em espécie; 2. Questões Processuais. 
Questões controvertidas. Jurisprudência. Doutrina. 
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ANEXO XIV - DISCIPLINAS MINISTRADAS NA EMERJ NO NÍVEL DE CP VI 

 

DISCIPLINAS TEMA MATÉRIAS 
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I 

TEMA  MATÉRIAS  
I O Direito Constitucional nos grandes sistemas de Direito Contemporâneo. 
II  Transição do controle incidental para o controle concentrado de constitucionalidade. 
III  Jurisdição internacional dos direitos humanos. 
IV  Controle de constitucionalidade da Carta Estadual. 
V Regime constitucional dos diversos estatutos pessoais do cidadão. 
VI Direito Comunitário. Mercosul. 
VII  Temas do regime presidencialista. 
VIII  Temas do regime federativo. 
IX A Constituição e o regime jurídico das famílias modernas. 
X Temas da seguridade social. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I Introdução ao Direito Ambiental: Evolução do direito, legislação e órgãos 
ambientais.Conceito. Características. Princípios gerais. 

II Normas Constitucionais Ambientais: Competência ambiental administrativa e legislativa. 
Bens ambientais. Direitos constitucionais individuais e sociais. 

III Sistema Nacional de Unidades de Conservação: Unidades de proteção integral e Unidades 
de uso sustentável. Análise do Código Florestal e gestão de florestas públicas. 

IV 
Responsabilidade Civil Ambiental: Dano ambiental e dano moral ambiental. Reparação do 
dano. responsabilidade objetiva. Bases principiológicas. Caso fortuito e força maior. Seguro. 
Passivo ambiental. 

V 
Licenciamento ambiental: Estudo prévio de impacto ambiental; relatório de impacto 
ambiental; audiência pública; licenças e autorizações ambientais; compensações ambientais. 
Auditoria ambiental. Poder de polícia. 

VI 
Gestão de Recursos Hídricos: Política e Sistema Nacionais de Recursos Hídricos. Cobrança 
pelo uso da água: natureza jurídica. Água subterrânea. Usos da água. Política Nacional de 
Saneamento Básico. 

VII Os Municípios e o Meio Ambiente: Aspecto urbanístico. Plano diretor e Estatuto da Cidade. 
Patrimônio cultural e tombamento. Limitações Administrativas no Direito Ambiental. 

VIII Instrumentos de tutela do Meio Ambiente: Inquérito Civil. Termo de Ajustamento de 
Conduta e sua execução. 

IX Ação Civil Pública e Ação Popular: Partes. Competência. Processo. Sentença. Recursos. 
Coisa Julgada. Execução. 

X 
Direito Ambiental Tributário: Políticas Fiscais. Imunidades e Isenções Tributárias. ITR das 
Unidades de Conservação. ICMS ecológico ou verde. IPTU de imóveis protegidos. 
Executivos Fiscais. 

XI Responsabilidade Administrativa Ambiental: Infrações administrativas federais, estaduais e 
municipais. Processo Administrativo Infracional. Conflito de sanções. 

XII 
Tutela Penal Ambiental: Tipos penais. Aplicação de penas alternativas. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. Crimes em espécie. O Ministério Público e o Poder Judiciário na 
tutela penal ambiental. 
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TEMA MATÉRIAS 

I  
Pressupostos Constitucionais do Direito Eleitoral: Cidadania e Soberania Popular. Sistemas 
Políticos: democracia representativa e democracia participativa. Mecanismos de participação 
direta: plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

II  

Direito Partidário: A Lei nº 9096/95. Partidos Políticos: natureza, histórico e função no 
regime democrático. Organização e funcionamento. Criação e registro (procedimento para 
registro e anotação perante o TSE, apoiamento mínimo); autonomia partidária; estatuto 
partidário. Filiação partidária. Funcionamento parlamentar e cláusula de barreira. Fidelidade 
e disciplina partidária. Fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. 

III  

Organização e Administração Eleitoral: Circunscrição eleitoral. Sistemas eleitorais: espécies 
e cabimento. Sistema majoritário: maioria simples e absoluta; eleição em dois turnos. 
Sistema proporcional: quociente eleitoral; quociente partidário, distorções. Sistema misto: 
voto distrital. Direito comparado. 

IV  
Justiça Eleitoral Brasileira: Criação e evolução. Órgãos da Justiça Eleitoral. Composição e 
atribuições. Ministério Público Eleitoral: organização e atribuições. Organização do 
eleitorado. 

V 
Habilitação ao Voto: Alistamento eleitoral: modalidades, qualificação e inscrição, 
cancelamento e exclusão. Domicílio Eleitoral e sua transferência. Perda e suspensão de 
Direitos Políticos. 

VI  
Habilitação à Candidatura: Condições de Elegibilidade. Causas de Inelegibilidade 
constitucionais e infraconstitucionais. Desincompatibilização. Ação de Impugnação de 
Registro de Candidatura (AIRC). 

VII  O Registro de Candidatura: As convenções partidárias. Condições de registrabilidade. Lugar 
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e data de registro. Número de candidatos. Procedimento de Registro. Substituição de 
candidatos. 

VIII  
Propaganda Eleitoral: Tipos de Propaganda Política: institucional, partidária, intrapartidária 
e eleitoral. Modalidades de Propaganda Eleitoral: permissões e vedações. Sanções. Aspectos 
processuais da representação por propaganda irregular. 

IX  
Pesquisa e Debates Eleitorais: Pesquisa: requisitos, exigências legais. Sanções. Debates 
Eleitorais: requisitos, acordo, exigências legais. 

X 

Arrecadação e Gastos de Campanha: Sistema de financiamento brasileiro. Arrecadação: 
recursos admitidos, vedações, meios de arrecadação. O regime das doações e da 
comercialização de bens e realização de eventos. Recursos não identificados. Gastos 
Eleitorais: limite global, tipos de gastos permitidos, requisitos legais, prestação de contas. 
Sobras de Campanha. Ilícitos na arrecadação e gastos de campanha (art. 30-A). 

XI  

Administração da Votação: Eleições: atos preparatórios; votação; apuração; totalização, 
proclamação do resultado e diplomação dos eleitos; nulidade da eleição. Voto eletrônico: 
voto nulo, voto em branco, voto válido. Renovação das eleições. Garantias Eleitorais. 
Princípio da anterioridade. 

XII Das infrações eleitorais e suas conseqüências I: Captação Ilícita de Sufrágio (art. 41-A): 
conceito, extensão e interpretação pela Justiça Eleitoral. 

XIII 
Das infrações eleitorais e suas conseqüências II: Abusos de Poder Econômico e Político no 
Direito Eleitoral Brasileiro: conceito, hipóteses configuradoras e legitimação. Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE). 

XIV 
Das infrações eleitorais e suas conseqüências III: Condutas vedadas aos agentes públicos nas 
campanhas eleitorais (art. 73): espécies e sanções. Propaganda irregular. Representação 
Eleitoral (art. 96, Lei 9504/97). 
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I  
Direito das Sucessões. Introdução. Conceito. Disposições gerais: saisine. Formas de 
sucessão. Distinção. Sucessão a título universal e singular. Abertura da Sucessão: tempo e 
lugar. Sucessores: herdeiros legítimos e testamentários, legatários. Distinções. 

II  
Transmissão da herança. Administração da herança. Benefício de inventário. Cessão de 
direitos hereditários. Herdeiro aparente. Vocação hereditária: sucessão do não concebido. 

III  
Aceitação e Renúncia: generalidades, restrições à renúncia, efeitos da renúncia quanto aos 
credores e demais herdeiros. Petição de herança. Indignidade. 

IV  
Sucessão dos entes públicos: generalidades. Herança jacente, herança vacante. 
Procedimento. Arrecadação de bens. Efeitos. Vacância automática. 

V 
Sucessão Legítima. Ordem de vocação hereditária. Formas de suceder e de partilhar. 
Sucessão em linha reta. Sucessão dos descendentes. Sucessão dos ascendentes. Sucessão do 
cônjuge. Direito real de habitação. 

VI  Sucessão dos colaterais. Sucessão dos companheiros. Direito real de habitação. 

VII  
Limitação do poder de dispor: herdeiros necessários. Legítima. Cálculo da parte disponível e 
da legítima. Cláusulas de restrição. Redução das disposições testamentárias. Exclusão de 
herdeiros necessários: deserdação, causas, conseqüências, procedimento, representação. 

VIII  

Sucessão Testamentária. Histórico. Pressupostos. Capacidade ativa e capacidade passiva no 
testamento. Restrições à liberdade de testar. Codicilo. Formas de Testamento: testamentos 
comuns, público, cerrado e particular. Características. Testamentos especiais. Testamento 
marítimo, aeronáutico e militar. Caducidade. Testamento nuncupativo. 

IX  

Invalidade do Testamento: nulidade e anulabilidade. Ineficácia. Disposições testamentárias. 
Revogação do testamento. Finalidade. Revogação expressa, tácita e presumida. Rompimento 
do Testamento. Superveniência de descendentes. Desconhecimento de herdeiros 
necessários. 

X 
Direito de Acrescer entre herdeiros e legatário. Legados: conceito, espécies, efeitos do 
legado e do seu pagamento, caducidade. Quota vaga da herança e do legado. Usufruto 
conjunto. 

XI  

Substituição Testamentária. Substituição vulgar. Substituição recíproca. Substituição 
fideicomissária: distinções entre fideicomisso e usufruto. Renúncia do fiduciário e do 
fideicomissário. Aceitação do fideicomissário. Direito de acrescer. Caducidade do 
fideicomisso. 

XII 
Inventário. Procedimentos. Inventariante e testamenteiro: nomeação e funções. Sonegados. 
Pagamento das dívidas. 

XIII 
Colação. Objetivo. Herdeiros sujeitos à colação. Dispensa de colação. Colação de netos. 
Colação de doação. Doações remuneratórias. Pagamento de dívidas. Responsabilidade da 
herança e dos herdeiros. Herdeiro devedor do espólio. Garantia dos quinhões hereditários. 

XIV 
Monte Partível. Partilha amigável e partilha judicial. Partilha em vida. Venda judicial do 
imóvel. Sobrepartilha. Garantia dos quinhões hereditários. Anulação e nulidade da partilha. 
Prazo prescricional. 
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I  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Conceito. Objeto. Finalidades. Natureza jurídica. 
Fundamentos do instituto. Noções gerais. Pressupostos subjetivos e objetivos. Princípios. 
Sujeitos ativos: legitimação ordinária e especial. Ilegitimidade ativa. 

II  RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Requisitos substanciais. Requisitos formais. Sujeitos 
passivos. Efeitos em relação à pessoa do devedor. Restrições. Responsabilidade dos 
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coobrigados. Efeitos. Administração do negócio pelo devedor. Nomeação de gestor judicial. 
Hipóteses. Efeitos. 

III  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Efeitos da recuperação em relação aos credores. Créditos 
sujeitos à recuperação judicial. Créditos excluídos dos efeitos da recuperação. Efeitos da 
recuperação em relação aos contratos do devedor. Obrigações contraídas durante a 
recuperação. Efeitos. 

IV  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Rito processual. Requerimento. Momentos. Petição inicial. 
Certidões negativas do devedor. Desistência do pedido. Despacho de processamento. 
Natureza jurídica. Recurso. Admissibilidade ou não de contestação do pedido. Efeitos do 
despacho de processamento. Comitê de credores. 

V 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação e oposição dos credores. Prazo. Meios de 
recuperação. Procedimento da recuperação judicial. Apresentação do plano de recuperação. 
Credores trabalhistas. Restrições. Prazo para apresentação. Inobservância. Publicação de 
edital. 

VI  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Manifestação dos credores. Objeção ao plano. Prazo. 
Procedimento da objeção ao plano. Convocação de assembleia geral. Quorum geral. 
Aprovação do plano (quorum geral e quorum especial). Aprovação do plano com alterações. 
Requisitos. Rejeição ao plano. Poderes do juiz. 

VII  

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Apresentação das certidões negativas de débito fiscal. 
Inobservância. Efeitos. Sentença concessiva da recuperação. Natureza. Recurso. Novação 
dos créditos anteriores. Alienação judicial de estabelecimento empresarial e filiais. Sucessão 
na recuperação. Estado de recuperação judicial. Efeitos. 

VIII  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano especial de recuperação. Legitimidade ativa. 
Condições. Efeitos. Assembleia de credores. Objeções dos credores. Efeitos. Encerramento 
da recuperação judicial. Convolação da recuperação judicial em falência. 

IX  

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Conceito. Objeto. Finalidades. Natureza jurídica. 
Fundamentos do instituto. Noções gerais. Acordo extrajudicial homologável. Condições 
gerais. Condições especiais. Credores excluídos. Rito processual. Instrução do pedido. 
Impugnação dos credores. Fundamentos. Efeitos. Sentença de homologação. Natureza. 
Efeitos. Recurso. Alienação de filiais. Requisitos. Sentença não homologatória. Efeitos. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I 

Tutelas de urgência: preventivas e cautelares. Tutela inibitória. Generalidades. Finalidade. 
Distinção da tutela de remoção de ilícito e da tutela ressarcitória. Tutela inibitória individual 
e coletiva. Positiva e negativa. A antecipação dos efeitos da tutela inibitória. Natureza da 
sentença. Cumprimento. 

II 

Antecipação dos efeitos da tutela: conceito, finalidade e momentos em que pode ser 
concedida. Distinção de figuras afins: tutela cautelar e julgamento antecipado da lide. A 
antecipação da tutela e o princípio do contraditório e da correlação ou da congruência. 
Revogação ou modificação da decisão antecipatória da tutela de mérito. 

III 

Admissibilidade de antecipação da tutela. Requisito geral: a prova inequívoca e a 
verossimilhança da alegação. Requisitos especiais: o fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação e o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do 
réu. Restrição à antecipação: a irreversibilidade. Efetivação do provimento antecipatório. 
Processos e procedimentos em que é admissível a antecipação da tutela. O pedido de 
antecipação e a decisão concessiva ou denegatória. Tutelas antecipadas em face da Fazenda 
Pública. Requerimento de suspensão dos efeitos das decisões judiciais (Lei nº 8.437/92). 

IV 

A ação cautelar. Finalidade. Natureza jurisdicional do processo cautelar. Características dos 
provimentos cautelares: a instrumentalidade; a provisorIEDIade; a acessorIEDIade; a 
revogabilidade; a autonomia; a fungibilidade. Processo cautelar, procedimento cautelar e 
tutela cautelar. Requisitos da tutela cautelar: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A 
concessão ex officio. Classificação do processo cautelar (preparatório e incidental) e do 
procedimento cautelar (típico e atípico). 

V 

As chamadas "ações cautelares satisfativas" e a nova releitura do assunto após a criação da 
tutela antecipada. O art. 273, parágrafo 7º e o esvaziamento do processo cautelar. A 
permanência dos processos cautelares tendentes à reunião de provas e aos inominados para 
efeito suspensivo a recurso e para destrancamento de recursos constitucionais. Utilização de 
ação cautelar inominada em caso para o qual a lei prevê o uso de ação cautelar nominada. 
Limites ao poder de cautela em relação ao Poder Público. 

VI 

Competência para o processamento do processo cautelar. Procedimento inicial e 
desenvolvimento: petição inicial, citação, resposta. O poder cautelar genérico do juiz (art. 
798). Duração da eficácia da tutela cautelar: decretada antes da instauração do processo 
principal; decretada depois da instauração do processo principal. Cessação da eficácia da 
medida: pela revogação; pela não execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Repetição do 
pedido após a cessação da eficácia da medida cautelar 

VII Procedimentos cautelares típicos: arresto, sequestro, busca e apreensão, caução e alimentos 
provisionais. 

VIII 
Procedimentos cautelares típicos: produção antecipada de provas, exibição, justificação, 
arrolamento de bens, protestos, notificações e interpelações, homologação de penhor legal, 
posse em nome do nascituro, atentado, protesto e apreensão de títulos. 

IX A sentença cautelar. Estrutura. Objeto. Natureza. Coisa julgada. Encargos da sucumbência. 
Recursos interponíveis. 

X 
Cumprimento da sentença cautelar. A responsabilidade do autor da ação cautelar pelos 
prejuízos que a execução da medida cautelar causar ao réu. Liquidação e execução do valor 
da indenização. Tutelas cautelares em face da Fazenda Pública. Requerimento de suspensão 
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dos efeitos das decisões judiciais (Lei nº 8.437/92). Efetivação do provimento antecipatório. 
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TEMA  MATÉRIAS  

I  
Aspectos Penais do Código de Trânsito Brasileiro I.1) Considerações gerais: evolução 
histórica. Conceito de veículo automotor. 2) Exame dos artigos 291 a 301 da Lei 9.503/97.3) 
Aspectos controvertidos. 

II  
Aspectos Penais do Código de Trânsito Brasileiro II.1) Delitos da Lei 9.503/97. Bem 
jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos 
controvertidos. 

III  

Estatuto do Desarmamento I.1) Considerações gerais: evolução histórica. O Sistema 
Nacional de Armas. 2) Delitos da Lei 10.826/03. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva. Exame dos artigos 12 a 15 da Lei 10.826/03.3) Aspectos 
controvertidos. 

IV  
Estatuto do Desarmamento II. 1) Exame dos artigos 16 a 21 da lei 10.826/03. Bem Jurídico 
Tutelado. Sujeitos do Delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) Aspectos controvertidos. 

V 

Lei Antidrogas I.1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Contornos gerais. 
2) Os crimes definidos na Lei 11.343/06.a) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidade objetiva e subjetiva; b) A relação com a Lei 8.072/90.3) Aspectos controvertidos. 
4) Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

VI  
Lei Antidrogas II. 1) Os crimes definidos na Lei 11.343/06 e a Lei 11.464/07.a) Bem 
jurídico tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) O rito procedimental. 
3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

VII  

Crimes da Lei de Tortura. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. 
Contornos gerais. 2) Principais delitos da Lei 9.455/97. Bem jurídico tutelado. Sujeitos do 
delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 
5) Pena e ação penal. 

VIII  

Crime de Abuso de Autoridade. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. 
Contornos gerais. 2) Principais aspectos da Lei 4.898/65.a) Bem jurídico tutelado. Sujeitos 
do delito. Tipicidades objetiva e subjetiva; b) O abuso de poder no Código Penal: análise 
dos artigos 322 e 350 do Código Penal;c) A prescrição nos crimes de abuso de autoridade. 
3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de crimes. 5) Pena e ação penal. 

IX  
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional I (Lavagem de Dinheiro).1) Bem jurídico 
tutelado. Sujeitos do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 2) O Sistema Financeiro 
Nacional e sua conformação. 3) Legislação complementar. 

X Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional II. 1) Competência. 2) Crimes em espécie. 3) 
Sigilo bancário. 4) Prisão preventiva. 

XI  
Crimes nas relações de consumo. 1) Considerações gerais. 2) Delitos da Lei nº  8.078/90. 3) 
Delitos da Lei nº 8.137/90. 4) Aspectos controvertidos. 

XII 

Crimes Hediondos. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Contornos 
gerais. 2) Os crimes hediondos e assemelhados. a) Bem jurídico tutelado. Sujeitos do delito. 
Tipicidades objetiva e subjetiva; b) Análise dos artigos 1º; a 10 da Lei 8.072/90.c) Os crimes 
de estupro e atentado violento ao pudor: caracterização como hediondos de acordo com a 
jurisprudência. 3) Aspectos controvertidos. 

XIII A criança e o adolescente como autores de atos infracionais. 1) A criança e o adolescente 
como autores de atos infracionais. 2) Procedimentos. 3) Aspectos controvertidos. 

XIV 
A criança e o adolescente como vítimas de crimes. 1) A criança e o adolescente como 
vítimas de crimes tipificados na Lei 8.069/90. 2) Crimes sexuais praticados contra 
vulneráveis. 3) Aspectos controvertidos. 

XV Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03). 1) Considerações gerais. 2) Crimes em espécie. 3) 
Aspectos controvertidos. 

XVI 
Violência doméstica (Lei nº; 11.340/06 - "Lei Maria da Penha"). 1) Considerações gerais. 2) 
Assistência à; mulher em situação de violência doméstica e familiar. 3) Medidas protetivas 
de urgência. 4) Aspectos controvertidos. 5) Pena e ação penal. 

XVII 

Contravenções Penais. 1) Considerações gerais: evolução histórica. Conceito de 
contravenção penal. Modificações introduzidas pela Lei 9.099/95. As infrações de menor 
potencial ofensivo. 2) Principais infrações do Decreto-Lei 3.688/41. Bem jurídico tutelado. 
Sujeitos. Tipicidade objetiva e subjetiva. 3) Medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95.4) 
Aspectos controvertidos. 

XVIII 

Crimes Falimentares. 1) Considerações gerais: definição e evolução histórica. Contornos 
gerais. a) Posicionamento dos crimes falimentares: sistemas adotados;b) Classificação dos 
crimes falimentares; c) A prescrição nos crimes falimentares. 2) Lei 11.101/2005. Sujeitos 
do delito. Tipicidade objetiva e subjetiva. 3) Aspectos controvertidos. 4) Concurso de 
crimes. 5) Pena e ação penal. 

XIX 

Aspectos Penais da Lei de Licitações (Lei 8.666/93). 1) Evolução histórica. 2) Princípios 
licitatórios constitucionais. 3) Responsabilidade extrapenal correlata. 4) Normas penais 
licitatórias. Aspectos gerais. Conceito de funcionário público na Lei de Licitações e 
respectivas consequências penais. Tipo subjetivo. Objetividade jurídica. 5) Principais 
infrações penais licitatórias: a) Dispensa ou inexigibilidade indevida de licitação (art. 89). b) 
Advocacia administrativa (art. 91).c) Modificação contratual não autorizada (art. 92).d) 
Fraudes na licitação (arts. 90, 93, 95 e 96).e) Admissão ou contratação de empresa ou 
profissional inidôneo (art. 97).6) Possibilidade de responsabilização penal do representante 
legal da empresa. 7) Fixação da pena de multa (art. 99).8) Aspectos processuais penais (art. 
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100 a 108). 

XX 

Crimes contra o meio ambiente. 1) Evolução histórica. 2) Princípios constitucionais 
aplicáveis à; proteção do meio ambiente. 3) Aspectos penais da Lei 9.605/98. Crimes contra 
a fauna, a flora, da poluição e outros crimes ambientais. 4) Normas para a imposição e 
gradação das penalidades. 

XXI Crimes contra a proprIEDIade intelectual. 1) Considerações gerais: definição e evolução. 2) 
Lei 9.609/98: estrutura e aspectos penais. Outras disposições. 3) Aspectos controvertidos. 
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ANEXO XV - CADERNO DE PROVA DO XLIII CONCURSO PARA A 

MAGISTRATURA DO RIO DE JANEIRO 
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ANEXO XVI - REGIMENTO ESCOLAR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

MAGISTRATURA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
REGIMENTO ESCOLAR 

TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Capítulo I 

Da Instituição Legal e dos Atos de Criação 
 
Art. 1. A Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo – EMES, pertence ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
tem sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 495 - Edifício Centro Empresarial, Enseada do Suá – loja 07 - Vitória-ES, 
criada pela Resolução nº 04/85 de 20 de junho de 1985 (DJ de 22.06.85) e ratificada pela Resolução nº 276/86, funciona com prazo 
indeterminado, em regime de Convênio com a Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo (AMAGES). 
Parágrafo Único: A direção, a execução dos serviços administrativos e acadêmicos e o oferecimento dos cursos da EMES caberão aos 
órgãos normativos, técnicos e pedagógicos constitutivos da Escola e instituídos neste Regimento. 

 
Capítulo II 

Dos Objetivos da EMES 
 
Art. 2. São objetivos da EMES: 
a) a EMES tem por objetivo primordial cumprir o papel institucional de formação inicial, atualização, aperfeiçoamento visando o 
vitaliciamente e a promoção na carreira, especialização, capacitação interdisciplinar e a interação jurídico-científica dos Magistrados 
vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a par do objetivo secundário de preparar os candidatos à carreira da 
magistratura, propiciando-lhes os conhecimentos necessários para as provas de acesso e para o exercício das funções inerentes à 
magistratura. 
b) atender ao disposto no art. 93, incisos II, alínea “c” e IV, da Constituição Federal, contribuindo para a formação inicial, a formação 
e atualização voltados para o vitaliciamento, atualização e o aperfeiçoamento destinados à promoção, bem como a especialização e a 
capacitação contínua dos magistrados.  
c) preparar os candidatos à carreira da magistratura, com observância dos parâmetros mínimos fixados pela Escola Nacional de 
Magistratura (ENM) e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), nos termos do art. 105, 
parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, mantendo uma grade curricular que permita a formação teórica e prática, inclusive 
com disciplinas de prática jurídica e de formação multidisciplinar. 
d) propiciar aprimoramento e atualização dos funcionários, servidores e serventuários da Justiça, por meio do domínio da ciência da 
Administração Pública, do Direito e de outros ramos do saber, com o fim  de contribuírem para a prestação jurisdicional, sempre com 
vistas na elevação conceitual do Poder Judiciário como um todo. 
e) incentivar a pesquisa e o debate jurídico de temas relevantes, a fim de colaborar com o desenvolvimento da ciência do direito, o 
aperfeiçoamento na elaboração, interpretação, aplicação das leis e realização da justiça, despertando no magistrado o humanismo. 
Parágrafo Único: Para consecução dos seus fins a EMES poder-se-á conveniar com outras entidades, além de poder promover 
simpósios, seminários, ciclos de estudos, palestras, conferências e concursos de objetivos culturais, todos, preferencialmente, relativos 
a temas de interesse jurídico, filosófico e sociológico. 

 
Capítulo III 

Do Patrimônio e do Regime Financeiro 
 

Art. 3. Os bens móveis ou imóveis da EMES a ela incorporados ou adquiridos, constituem patrimônio de sua exclusiva utilização. 
 
Art. 4. Os recursos financeiros da Escola advirão de verba que lhe será repassada pelo Tribunal de Justiça, ou das mensalidades dos 
cursos de sua própria promoção. 
Parágrafo Único: Em caso de verba repassada pelo Poder Judiciário, a EMES, anualmente, prestar-lhe-á contas de sua aplicação. 
 
Art. 5. O exercício financeiro da Escola coincidirá com o ano civil. 
 

TÍTULO II 
Da organização Técnico-Administrativa 

Capítulo I 
Dos Órgãos 

 
Art. 6. São órgãos da estrutura básica da Escola: 
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I.Conselho Administrativo e Pedagógico; 
II.Diretoria; 
III.Coordenadorias; 
IV.Apoio Técnico-Pedagógico; 
V.Apoio Administrativo. 
 
Art. 7. A EMES será dirigida por um Diretor, com mandato de 02 (dois) anos, escolhido pelo Presidente da Associação dos 
Magistrados do Espírito Santo, com anuência do Presidente do Tribunal de Justiça. 
Parágrafo Único: O mandato do Diretor poderá ser prorrogado por até duas vezes e por período não superior a 04 (quatro) anos. 

 
 

Seção I 
Do Conselho Administrativo e Pedagógico 

 
 

Art. 8. O Conselho Administrativo e Pedagógico é órgão consultivo, normativo e decisório, originário e recursal, em matéria 
administrativa e pedagógica. 
 
Art. 9. Integram o Conselho Administrativo e Pedagógico: 
I. O Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, que o presidirá; 
II. O Diretor da Escola; 
III. Um Magistrado, com mandato de 02 (dois) anos, escolhido pelo Presidente da AMAGES, com anuência do Presidente do Tribunal 
de Justiça. 
 
Art. 10. Compete ao Conselho Administrativo e Pedagógico, dentre outras atribuições constantes neste Regimento: 
a) editar instruções normativas e instruções gerais, administrativas ou pedagógicas; 
b) aprovar as proposições de intercâmbios e de convênios; 
c) aprovar planos de incentivo à pesquisa; 
d) decidir originariamente ou em grau de recurso, sobre assuntos administrativos, pedagógicos e disciplinares; 
e) deliberar sobre a criação ou a extinção de extensões da EMES; 
f) zelar para a melhor execução dos fins da Escola; 
g) decidir sobre os casos omissos deste Regimento. 
 
Art. 11. O Conselho Administrativo e Pedagógico reunir-se-á, ordinariamente, na quinzena anterior ao início de cada semestre letivo 
do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura e, extraordinariamente, quando houver necessidade, por 
convocação de qualquer de seus membros.  
Parágrafo Único: Para a validade dos atos deliberativos, normativos e decisórios exige-se o voto da maioria absoluta. 
 

Seção II 
Da Direção da Escola 

 
Art. 12. O Diretor dirigirá as atividades da Escola, auxiliado, quando for o caso, pelo Supervisor Escolar, pelos coordenadores, órgãos 
de apoio Técnico-Pedagógico, Técnico-administrativo, em comum acordo com o Conselho Administrativo e Pedagógico. 
 
Art. 13. Pela atividade diretiva, o Diretor da EMES não receberá qualquer remuneração pecuniária, sendo-lhe assegurado o 
ressarcimento ou a antecipação das despesas de locomoção e de estada fora da sede, sempre que necessitar tratar de assuntos do 
interesse da Escola, nas mesmas condições aplicáveis pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo aos magistrados em geral. 
 
Art. 14. As questões normativas, consultivas e deliberativas da EMES serão estudadas e decididas pelo Diretor, ressalvada a 
competência do Conselho Administrativo e Pedagógico.  
 
Art. 15. Objetivando o cumprimento do artigo 2º da Resolução nº 276/86 do Egrégio Tribunal de Justiça, o Diretor da EMES 
organizará, no início de cada ano letivo, o plano curricular, reunindo as experiências dos anos pretéritos e sempre com vistas na 
melhor qualidade do ensino, observando o disposto na Resolução nº 02/2007 da ENFAM. 

 
 

Seção III 
Da Competência do Diretor 

 
Art. 16. Compete ao Diretor da EMES: 
a) superintender todos os serviços administrativos, docente e discente, cumprindo e fazendo cumprir a Resolução do Tribunal, este 
Regimento e as Leis de ensino; 
b)  deferir ou não os pedidos de matrícula; 
c) apreciar os pedidos de isenção parcial ou total, de pagamentos de mensalidades, sempre observando os critérios de efetiva carência 
financeira ou de prestação de relevantes serviços à EMES;  
d) aplicar as penas disciplinares cabíveis aos alunos do Curso de Especialização e Preparatórios à Carreira da Magistratura, cursos 
para funcionários, servidores e serventuários da Justiça; 
e) promover o cancelamento de matrículas; 
f) adotar as medidas necessárias à divulgação dos diversos cursos, palestras e outros; 
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g) escolher os integrantes do corpo docente, bem como determinar o pagamento da remuneração dos professores; 
h) nomear assistentes e auxiliares, tanto para assuntos técnico-pedagógicos como administrativos, requisitando, contratando ou 
solicitando seus serviços conforme as necessidades da Escola; 
i) promover orientação, harmonizando as atividades da Diretoria com os serviços de assistentes, auxiliares e outros; 
j) editar instruções normativas e instruções gerais, ressalvada a competência do Conselho Administrativo e Pedagógico; 
l) manter o bom relacionamento da EMES com o Tribunal de Justiça, a AMAGES e demais instituições. 
Parágrafo Único: Nos impedimentos e afastamentos por licença ou férias do Diretor da EMES, este indicará um Magistrado para 
substituí-lo, com anuência do Presidente da AMAGES. 
 
Art. 17. Por proposição do Diretor da Escola poderão ser criadas extensões da mesma, em todo o território do Estado do Espírito 
Santo, desde que haja deliberação do Conselho Administrativo e Pedagógico. 
§ 1º: As extensões obedecerão à mesma programação da Escola Sede.  
§ 2º: Na hipótese do “caput” deste artigo, o Diretor da Escola poderá indicar coordenadores para administrarem cada extensão. 
 

Capítulo II 
Apoio Técnico-Pedagógico 

Seção I 
Do Conselho de apoio Técnico-Pedagógico 

 
Art. 18. O Conselho de apoio Técnico-Pedagógico deverá atender a todas as atividades pedagógicas principalmente assessorando a 
Diretoria na elaboração de projetos de cursos, sendo integrado por todos os coordenadores do curso. 
 
Art. 19. Competirá ao Conselho Técnico-Pedagógico: 
a) sugerir políticas para as atividades pedagógicas da Escola; 
b) propor técnicas de orientação aos professores na elaboração de seu planejamento, bem como nos horários de aulas; 
c) participar, com a Direção, da elaboração de cursos, seminários, simpósios, conferências, palestras e ciclos de estudos; 
d) assessorar pedagogicamente o Diretor da Escola; 
e) participar, se necessário, das reuniões com professores; 
f) desempenhar outras atividades, que lhe forem atribuídas pela Direção. 

 
Capítulo III 

Das Coordenadorias 
 

Art. 20. Haverá, no âmbito da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo e com vinculação administrativa e 
acadêmica à Direção da Escola, as seguintes coordenações: 
a) Uma Coordenação de Curso de Formação, Vitaliciamento e Promoção do Magistrado; 
b) Uma coordenação de pesquisa na área do Direito Privado; 
c) Uma Coordenação na área de Direito Público; 
d) Uma Coordenação de Eventos Internacionais; 
e) Uma Coordenação da Extensão que esteja funcionando na região norte do Estado; 
f) Uma Coordenação da Extensão que esteja funcionando na região sul do Estado. 
g) Uma Coordenação de Mediação e Conciliação. 
 
Art. 21. As Coordenações serão exercidas preferencialmente por Magistrados filiados a AMAGES e com reconhecida 
atuação na área acadêmica do Direito, que serão indicados pela Direção da Escola da Magistratura do Estado do 
Espírito Santo e aprovados pelo Conselho Pedagógico da EMES. 
§ 1º: São funções do Coordenador de Curso de Formação, Vitaliciamento e Promoção do Magistrado: 
a) Formular, em comum acordo com o Diretor, projetos de cada curso ou evento de sua área, com a sugestão dos nomes dos 
professores, e palestrantes ou conferencistas, direcionadas a Formação, Vitaliciamento e Promoção do Magistrado; 
b) Fazer, operacionalizar e dirigir os projetos e eventos apontados pelo Diretor; 
c) Orientar os professores e palestrantes ou conferencistas, na elaboração de seus planejamentos, acompanhá-los na respectiva 
execução fornecendo-lhes os subsídios necessários; 
d) Zelar pela tempestiva apresentação dos graus de avaliação, quando houver; 
e) Relacionar-se diretamente com as demais coordenadorias da Escola; 
f) Promover a substituição dos professores e palestrantes ou conferencistas, em faltas eventuais, em conformidade com as diretrizes da 
EMES; 
g) Ouvir as reclamações, as ponderações e as sugestões dos cursistas, resolvendo-as ou submetendo-as à direção da EMES, quando 
for da alçada do Conselho; 
h) Exercer todas as demais atividades necessárias ao êxito do curso. 
i) Substituir o Diretor, quando por este indicado para tal. 
 
§ 2º: São funções do Coordenador de Pesquisa na Área de Direito Privado: 
a) Formular projetos e apresentar sugestões de cursos de aperfeiçoamento e atualização na área de Direito Privado, observando os 
objetivos da Escola; 
b) Acompanhar as atividades pedagógicas na área do Direito Privado; 
c) Organizar, divulgar e manter um quadro geral de controle das atividades pedagógicas na área de atuação; 
d) Providenciar a substituição eventual de professores, em conformidade com as diretrizes da EMES; 
e) Ouvir as reclamações e as sugestões dos cursistas, submetendo-as ao Diretor da Escola. 
 



 267

§ 3º: São funções do Coordenador de Pesquisa na área de Direito Público: 
a) Formular projetos e apresentar sugestões de cursos de aperfeiçoamento e atualização na área de Direito Público, observando os 
objetivos da Escola; 
b) Acompanhar as atividades pedagógicas na área do Direito Público; 
c) Organizar, divulgar e manter um quadro geral de controle das atividades pedagógicas na área de atuação; 
d) Providenciar a substituição eventual de professores, em conformidade com as diretrizes da EMES; 
e) Ouvir as reclamações e as sugestões dos cursistas, submetendo-as ao Diretor da Escola. 
 
§ 4º: São funções do Coordenador de Eventos Internacionais: 
a) Formular projetos e apresentar sugestões direcionadas a realização de eventos e seminários em convênio com Universidades, 
Escolas de Magistraturas e outros organismos voltados para o estudo do Direito, em nível internacional; 
b) Manter contatos com as organizações referidas no item “a”, com vistas a desenvolver projetos e convênios de aperfeiçoamento 
técnico para os Magistrados capixabas; 
c) Submeter propostas de convênios previstos nos itens anteriores à Direção da EMES, para a apreciação do Conselho Pedagógico; 
d) Assinar os convênios aprovados, juntamente com o Diretor da EMES; 
e) Promover cursos e seminários internacionais, desde que aprovados, na forma do item “c”. 

 
§ 5º: São funções dos Coordenadores dos Centros de Extensão: 
a) Orientar as atividades docentes e discentes da Escola, em conformidade com a Direção; 
b) Orientar os professores na elaboração de seus planejamentos e acompanhá-los na respectiva execução, fornecendo-lhes os subsídios 
necessários; 
c) Organizar o material pertencente à coordenação técnico-pedagógica; 
d) Encaminhar à sede da EMES a avaliação dos alunos, para os devidos assentamentos; 
e) Promover encontros para manter a uniformidade na execução e avaliação das atividades didático-pedagógicas; 
f) Acompanhar os professores no processo de avaliação de seus trabalhos; 
g) Organizar, divulgar e manter atualizado um quadro geral de controle do cronograma de atividades, do calendário escolar, do 
horário dos professores, das reuniões pedagógicas e das provas; 
h) Receber e enviar à Direção da EMES os artigos produzidos pelos professores e alunos da extensão, com vistas à análise para 
publicação; 
i) Ouvir as reclamações, as ponderações e as sugestões dos cursistas, resolvendo-as ou submetendo-as à direção da Escola, quando for 
da alçada do Conselho; 
j) Orientar e primar pela melhoria da qualificação didático-pedagógica do corpo docente; 
k) Orientar os professores na elaboração de seus planejamentos, acompanhando e auxiliando a execução do conteúdo programático de 
suas disciplinas; 
l) Promover a substituição de professores em faltas eventuais; 
m) Impor aos cursistas as sanções de admoestação, repreensão e suspensão; 
n) Apresentar ao Diretor, o projeto de cada curso ou evento de sua área, com a sugestão dos nomes dos professores, e palestrantes ou 
conferencistas; 
o) Fazer, operacionalizar e dirigir os projetos aprovados pela Direção ou pelo Conselho Pedagógico; 
p) Coordenar e executar com autorização da Direção, os atos relacionados à infra-estrutura física da Escola; 
q) Acompanhar através de relatórios a situação financeira dos cursistas, promovendo, através da respectiva secretaria, a conversação 
visando evitar a situação de inadimplência; 
r) Auxiliar o Diretor Geral na administração do pessoal da secretaria da extensão, quando for o caso. 
 
§6º São funções do Coordenador de Conciliação e Mediação: 

a) Sugerir a implantação de cursos e eventos relacionados à conciliação, mediação e ao fomento dos meios alternativos de solução de 
controvérsias, com vistas a incentivar o estudo da legislação específica relacionada à mediação e conciliação, e contribuir para seu 
aperfeiçoamento. 

 
Capítulo IV 

Do Apoio Administrativo 
Seção I 

Da Secretaria Escolar 
 
 

Art. 22. O Setor de Apoio Administrativo será exercido pela Secretaria que tem as seguintes atribuições: 
a) supervisão; 
b) assistência administrativa de gabinete; 
c) serviço auxiliar operacional; 
d) assistência e atendimento ao público. 
 
§ 1º: A supervisão será exercida por um (a) Supervisor(a) Administrativo, detentor de cargo efetivo de Assistente de Secretaria I, no 
quadro de cargos e salários da AMAGES. 
 
§ 2º: O serviço auxiliar operacional subdivide-se em : 
I. Auxiliar Operacional Acadêmico; 
II. Auxiliar Operacional Financeiro; 
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III. Auxiliar Operacional de Tecnologia, Informática e Biblioteca. 
 
§ 3º: A escolaridade mínima exigida para o exercício do cargo de auxiliar e de assistente de gabinete é a do ensino médio completo ou 
equivalente e o ocupante exerce cargo equivalente ao de assistente operacional da AMAGES. 
 
§ 4º: O atendimento ao público será exercido pelo serviço de assistência, apoio e atendimento, cujo titular deverá ter concluído, no 
mínimo, o ensino fundamental e cujo cargo efetivo equivale ao de Assistente de Apoio da AMAGES.  
 
Art. 23. Compete ao Supervisor Administrativo:  
a) manter a escrituração, fichário, e arquivos relativos à vida escolar dos alunos matriculados; 
b) zelar pelos serviços de expediente; 
c) conhecer todas as áreas de atuação da escola; 
d) reunir-se periodicamente com os assistentes, auxiliares e demais servidores, recolhendo informações pormenorizadas sobre o 
funcionamento de cada área e relatando qualquer anormalidade à diretoria; 
e) atender aos casos repassados pelos demais servidores, relatando possíveis ocorrências ao diretor; 
f) revisar todo serviço que diga respeito a pagamentos e emissões de certificados e outros documentos; 
g) organizar a vida funcional do pessoal em atividade na EMES; 
h) providenciar o preparo de históricos escolares e certificados de conclusão; 
i) coordenar o almoxarifado da escola, mantendo atualizado seu fichário; 
j) coordenar o pessoal de serviços gerais, especialmente serviços de limpeza, conservação e vigilância da Escola; 
k) ter o controle de todo o patrimônio da Escola; 
l) expedir ofícios e correspondências atinentes a sua área de atuação; 
m) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando ao Diretor quando necessário; 
n) determinar que um funcionário substitua outro que esteja ausente, ou que auxilie qualquer outro funcionário; 
o) manter o controle sobre as atividades financeiras e contábeis da Escola, prestando contas os órgãos diretivos. 
Parágrafo Único: O cargo de supervisor é exclusivo de pessoa graduada em nível superior. 
 
Art. 23-A. Compete ao Auxiliar Operacional Acadêmico: 
a) auxiliar o Diretor na formulação de calendários acadêmicos; 
b) auxiliar o Diretor na elaboração de projetos de seminários, palestras e outros eventos; 
c) analisar os requerimentos acadêmicos e apresentar pareceres ao Diretor; 
d) distribuir os trabalhos monográficos aos professores e adotar as providências previstas no RIEMES; 
e) zelar para que professores e alunos cumpram as disposições do RIEMES, comunicando as alterações ao Diretor; 
f) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando à Supervisão quando necessário; 
g) outras funções necessárias ao regular funcionamento da Escola. 
 
Art. 23-B. Compete ao Auxiliar Operacional Financeiro: 
a) fazer pagamentos de professores, funcionários, e colaboradores, após autorização do diretor; 
b) preencher os cheques e recibos; 
c) adquirir, após aprovação do diretor, os suprimentos e equipamentos necessários ao regular funcionamento da Escola; 
d) manter o controle de contas a pagar e a receber, bem como do sistema Wintech ou similar, repassando as alterações ao diretor ou 
supervisor; 
e) efetuar os recebimentos e pagamentos da Escola através de rede bancária, mantendo o controle contábil da receita e da despesa; 
f) cuidar dos balancetes contábeis, apresentá-los anualmente, ou quando solicitado, ao Diretor da Escola, para exame e aprovação; 
g) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando à Supervisão quando necessário; 
h) executar outras funções necessárias ao regular funcionamento da Escola, a critério do Diretor ou da Supervisão. 
 
Art. 23-C. Compete ao Auxiliar de Tecnologia, Informática e Biblioteca: 
a) ser responsável pela manutenção e atualização do site da EMES na internet; 
b) atualizar e fazer manutenção do sistema e em toda a área de informática; 
c) organizar livros da biblioteca; 
d) fazer os serviços de banco; 
e) executar outras funções necessárias ao regular funcionamento da Escola, a critério do Diretor ou da Supervisão; 
f) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando à Supervisão quando necessário. 
 
Art. 23-D. Compete ao Assistente Administrativo de Gabinete: 
a) auxiliar a direção em suas tarefas gerais; 
b) fazer contatos com palestrantes e magistrados; 
c) auxiliar o diretor e os coordenadores na organização dos seminários e cursos da EMES; 
d) viabilizar a execução da elaboração de cursos e horários das aulas, em apoio ao Diretor e ao setor Técnico-Pedagógico; 
e) elaborar a agenda do Diretor; 
f) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando à Supervisão quando necessário; 
g) executar outras funções necessárias ao regular funcionamento da Escola, a critério do Diretor ou da Supervisão. 
 
Art. 23-E. Compete ao atendente: 
a) atendimento ao público em geral;  
b) organização dos documentos da secretaria; 
c) receber requerimentos e demais documentos e encaminhá-los à supervisão; 
d) responder as correspondências, inclusive eletrônicas, no âmbito de suas atribuições, consultando à Supervisão quando necessário; 
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e) executar outras funções necessárias ao regular funcionamento da Escola, a critério do Diretor ou da Supervisão; 
f) executar os serviços externos. 
 
Art.23-F. Compete ao Manobrista: 
a) encarregar-se de estacionar os carros nos lugares apropriados; 
b) atender à portaria; 
c) zelar pela conservação do patrimônio escolar, levando ao conhecimento do Diretor as irregularidades constatadas; 
d) realizar serviços externos para os quais for solicitado. 
 
Art. 23-G. O atendimento ao telefone é dever de todos os servidores, com prioridade para aquele que esteja mais próximo do aparelho 
no momento da chamada. 
Parágrafo Único: Deverá ser dada prioridade o atendimento ao público. 

 
 

Título III 
Do Regime Escolar 

Capítulo I 
Dos Cursos 

 
Art. 24. A EMES oferecerá, dentre outros, os seguintes cursos: 
 
I - Cursos de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura; 
II - Cursos de Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do Magistrado; 
III - Cursos de Aperfeiçoamento para Fins de Promoções do Magistrado; 
IV- Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura (turnos diurno e noturno); 
V- Seminários; 
VI- Cursos Opcionais, destinados à formação técnica e multidisciplinar do Magistrado e convidados. 

 
 

Seção I 
Da Carga Horária, da Duração, dos Objetivos Gerais e Específicos, do Currículo e da Avaliação do Curso de Formação para 

Ingresso na Carreira da Magistratura 
 

Art. 25. O Curso de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura compreende a fase final do concurso de seleção, nos termos 
da Resolução nº: 1/2007 da ENFAM e da respectiva regulamentação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e 
obedecerá aos seguintes requisitos: 
I-  carga horária mínima de 480 horas-aula. 
II- duração mínima de 04(quatro) meses. 
 
§ 1º: Objetivos gerais: preparação e seleção de magistrados para o ingresso no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 
 
§ 2º: Objetivos específicos: identificação da formação cientifica do potencial magistrado, agregando informações que mais 
substanciem o seu conhecimento, contribuindo, inclusive, para sua formação humanística e pragmática. 
 
§ 3º: Metodologia: aulas práticas, a partir da doutrina, da mais atualizada jurisprudência, aplicáveis à elaboração sistemática dos atos 
da jurisdição. 
 
§ 4º: O Currículo do curso de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura será integrado dentre outras regularmente 
instituídas pela Direção da EMES, pelas seguintes disciplinas: 
a) Técnicas de raciocínio sistemático, a partir dos métodos indutivo e dedutivo, com vistas na elaboração de despachos, decisões e 
sentenças, com observância do prazo razoável. A questão da produtividade. (30 horas-aula); 
b) A doutrina, a jurisprudência e Prática. (80 horas-aula);  
c) Questões de prática civil. (40 horas-aula);  
d) Questões de prática criminal (60 horas-aula); 
e) Questões de prática eleitoral. (20 horas-aula); 
f) Técnicas de condução das audiências, a partir do método de observação dos dados objetivos e subjetivos fornecidos em cada 
situação pontual. (30 horas-aula); 
g) Técnicas de conciliação e técnica de psicologia judiciária aplicável à conciliação e à condução das audiências. (50 horas-aula); 
h) Ética e estética do magistrado e dos seus atos no plano relacional com as partes, os advogados, o Ministério Público, as 
testemunhas, o perito, os servidores cartorários, e as demais autoridades constituídas e a Sociedade. (20 horas-aula);  
i) Gestão Judiciária: Técnicas de administração do Poder Judiciário, voltadas principalmente para a gestão de pessoal, dos bens 
móveis, imóveis e finanças, com ênfase para os atos de Direção do Fórum. (30 horas-aula);  
j) Conseqüencialismo Judicial: Os atos do Juiz, no exercício da jurisdição e seus reflexos no indivíduo e na comunidade, com ênfase 
para o impacto econômico e social das decisões judiciais. (30 horas-aula); 
l) Linguagem jurídica e informática: Regras básicas de informática, o processo virtual, sua prática e sua fundamentação legislativa. 
(50 horas-aula). 
m) Estudo do funcionamento das diversas instituições que interagem com a atividade jurisdicional (Delegacias, polícia técnico-
científica, Unidade de internação, etc.). (40 horas-aula). 
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§ 5º Serão observados, na elaboração e realização do Curso de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura, as diretrizes 
inseridas na Legislação Federal e Estadual aplicáveis. 
 
§ 6º As matérias de cunho jurídico serão preferencialmente ministradas por magistrados de reconhecida experiência jurisdicional. 
 
Art. 26. O candidato será submetido a uma ou mais avaliações em cada matéria, a critério do edital do concurso ou da respectiva 
Comissão. 
§ 1º Na avaliação, além do conhecimento, serão consideradas a assiduidade, pontualidade e a postura – relacionamento interpessoal, 
interesse e participação. 
 
§ 2º A avaliação do candidato será expressa mediante os seguintes conceitos: ótimo, bom, regular e insuficiente. 
 
§ 3º A avaliação final do candidato revelará ou não a sua aptidão para o exercício da magistratura. 
 
§ 4º O candidato não será apto nas seguintes hipóteses: 
I – se obtiver conceito insuficiente em qualquer das matérias, isoladamente; 
II – se obtiver conceito regular na avaliação de um terço das matérias, considerada a fração em favor do candidato; 
III – Não obtiver presença mínima de 90% em cada disciplina; 
IV – deixar de submeter-se a qualquer uma das avaliações do curso. 
 
§ 5º A freqüência devera ser integral e atestada pela direção da EMES, admitindo-se excepcionalmente, apenas 10% de faltas 
justificadas até 2 dias após a sua ocorrência, através de requerimento documentado apresentado na Secretaria da Escola, para 
apreciação e decisão do curso para ingresso na Magistratura. 
 
§ 6º Serão excluídos do curso os alunos que tiverem ausência não justificada, observado o parágrafo anterior, que mantiverem 
comportamento inadequado ou usarem de meios ilícitos nas avaliações. 
 
§ 7º A Comissão do curso de formação para ingresso na magistratura será integrada por 04 (quatro) dos professores do curso 
indicados pela direção da escola da magistratura do Estado do Espírito Santo, dentre aqueles que sejam Desembargadores ou juizes de 
Direito da ativa, aprovados e nomeados pelo Presidente da Comissão examinadora do concurso. 
 
§ 8° A Comissão do curso de formação para ingresso na magistratura será presidida por um membro da Comissão examinadora do 
concurso, cabendo-lhe: 
a) Ao final do curso de formação, relacionar os candidatos que devem ser excluídos por não terem freqüência suficiente atestada pela 
Direção da EMES; 
b) Aplicar a avaliação do curso aos candidatos não excluídos, atribuindo-lhes conceitos: ótimo, bom e regular, e emitir parecer escrito 
e fundamentado sobre o aproveitamento e aptidão dos candidatos para homologação pela comissão examinadora do concurso;  
 
§ 8º A EMES enviará o resultado final da avaliação à comissão examinadora do concurso, à qual competirá homologá-la ou não. 
 
§ 9º A comissão examinadora do concurso poderá discordar, de modo fundamentado, da avaliação enviada. 

 
 

Seção II 
Da Carga Horária, da Duração e do Currículo do Curso de Aperfeiçoamento Para Fins de Vitaliciamento do Magistrado 

 
Art. 27. O Curso de Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do Magistrado, visa a sua estabilização funcional, nos termos da 
Resolução nº. 2/2007 da ENFAM e obedecerá aos seguintes requisitos: 

 
I. carga horária mínima de 120 horas-aula. 
II. duração de 2 (dois) anos. 
III. As horas-aula serão distribuídas em, no mínimo 30 horas-aula por semestre. 
 
§ 1º: O currículo do curso de Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do Magistrado terá por semestre, no mínimo, as seguintes 
disciplinas: 
 
a) Prática de despachos, decisões e sentenças, a partir das experiências dos próprios magistrados vitaliciandos. Análise crítica com 
ênfase na doutrina, na mais atualizada jurisprudência aplicáveis à elaboração sistemática dos atos da jurisdição já praticados pelos 
vitaliciandos (12 horas-aula); 
 
b) Análise crítica dos atos de administração da Justiça, inclusive Direção de Fórum, organização dos cartórios e observância do 
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (12 horas-aula); 
 
c) Análise crítica da postura ética e estética do magistrado, a partir dos atos da jurisdição no processo na condução das audiências, no 
trato com as partes, os advogados, as testemunhas, o perito, o Ministério Público, serventuários da Justiça e demais autoridades 
constituídas (6 horas-aula). 
 
§ 2º: No curso de aperfeiçoamento funcional voltada para o magistrado vitaliciando, este terá participação de sessões teóricas e de 
treinamento prático desenvolvidos na EMES. 
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Seção III 
Da Carga Horária, da Duração e do Currículo do Curso de Aperfeiçoamento Para Fins de Promoção do Magistrado 

 
 

Art. 27. O Curso de Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado visa a promoção do Magistrado nos diversos níveis da 
primeira instância e desta para a segunda instância, nos termos da Resolução nº: 2/2007 da ENFAM e obedecerá aos seguintes 
requisitos:  
 
I. carga horária mínima de 20 horas-aula por semestre ou 40 horas-aula por ano em que o Magistrado permanecer em exercício na 
entrância. 
 
§ 1º: O currículo do curso de Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado, terá as seguintes disciplinas: 

a) Alterações legislativas; 
b) Práticas de despachos, decisões, sentenças e outras situações práticas da atividade judicante; 
c) A prestação jurisdicional sob a ótica do direito, da filosofia, da sociologia e da psicologia, com ênfase para os aspectos éticos, 
humanistas e deontológicos do Magistrado; 
d) Institutos novos surgidos nos mais diversos ramos do direito. 

 
§ 2º: O programa de aperfeiçoamento deverá atender ao critério da isonomia, possibilitando aos magistrados participar de eventos 
necessários à obtenção da freqüência e do aproveitamento, durante o ano, para os fins de vitaliciamento ou de promoção, conforme o 
caso. 
 
§ 3º: Poderá o Diretor-Geral da EMES, diante da limitação de vagas, restringir a participação de magistrados, em determinados 
eventos, levando-se em conta o público alvo primordial, os objetivos didáticos pedagógicos, a atividade exercida pelo magistrado e 
sua condição na carreira, adotando sempre critério objetivo e transparente para a seleção. 
 
§ 4º: O corpo docente dos cursos de Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do Magistrado e Aperfeiçoamento para Fins de 
Promoção do Magistrado, bem como a remuneração do mesmo serão estabelecidos pelo Diretor-Geral da EMES, ouvido o Conselho 
Pedagógico.  
 
§ 5º: Quando o curso de Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado for constituído de módulos com disciplinas distintas, 
a EMES poderá fornecer ao interessado que não cumprir a carga horária total mínima, declaração onde conste o módulo cursado e a 
carga horária respectiva. 
 
§ 6º: Aplicam-se aos Cursos de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura, Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do 
Magistrado, Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado, Seminários e Cursos Opcionais, destinados à formação técnica e 
multidisciplinar do Magistrado e convidados, no que couber e naquilo que neste Regimento sobre estes cursos estiver omisso, as 
normas do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura. 

 
 

Seção IV 
Do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura 

 
Art. 28. O Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura visa a preparação de técnicos do direito com o ideal de 
magistrado e constará de disciplinas básicas, complementares, estágio e monografia. Será ministrado ordinariamente com um total de 
1.480 horas-aula, sendo 1.000 horas-aula teóricas, em regime de classe e monografia, e 480 horas-aula em regime de estágio 
supervisionado de conciliação e mediação, sendo dividido em 04 (quatro períodos) de 120 horas-aula, devendo ser concluído cada 
um deles dentro do respectivo semestre letivo.  
 
§ 1º: O estágio supervisionado de conciliação e mediação será desenvolvido dentro do período regular do Curso, na forma do caput 
deste artigo. 

 
Capítulo I 

Do Corpo Docente 
Da Constituição, Qualificação, Atribuições e Salário 

 
Art. 29. O corpo docente da Escola, obedecendo ao regime de contrato em caráter eventual sem vínculo empregatício, será composto 
de Magistrados ativos ou inativos, profissionais de notório saber jurídico com comprovada experiência docente e professores de 
reconhecida capacidade. 

 
 

Capítulo II 
Das Gratificações e Pagamentos 

 
Art. 30. Os professores perceberão gratificação de ensino, conforme a proposta orçamentária de cada curso. 
Parágrafo único: A gratificação de ensino será oriunda de verba repassada pelo Tribunal de Justiça à AMAGES, quando for o caso, ou 
com recurso do próprio curso. 
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Capítulo III 

Do Planejamento e das Aulas 
 
Art. 31. Os professores planejarão e executarão com eficiência o programa da respectiva disciplina; dirigirão estudos, comparecerão 
assídua e pontualmente às aulas e avaliarão o aproveitamento dos alunos de tudo fazendo registro sumário nos diários de classe.  
 
§ 1º: Para atender o disposto no caput do artigo 39, o professor deverá entregar na secretaria da EMES ou enviar por meio eletrônico, 
arquivo contendo até 10 (dez) questões objetivas e 2 (duas) questões subjetivas contextualizadas no programa por ele ministrado,  até 
o dia da penúltima aula da respectiva disciplina. 
 
§ 2º: Até o último dia de aula da respectiva disciplina, cada professor realizará uma avaliação individual dos alunos, adotando o 
critério que entender mais proveitoso, exceto prova escrita, com especial relevo para a participação do aluno nos debates 
desenvolvidos em sala. 
 
§ 3º: A pauta com os lançamentos respectivos deverá ser entregue no prazo de até 5 (cinco) dias, após o último dia de aula. 
 
§ 4º: É vedado ao professor/palestrante: 

a) entrar com atraso em classe e dela sair antes do tempo devido, sem justificativa; 
b) ocupar-se durante a aula com assuntos alheios ao programa a ser cumprido. 

 
 

Título IV 
Do Corpo Discente 

Capítulo I 
Do Aluno/Cursista 

 
Art. 32. O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados, que se condicionaram ao preenchimento dos pré-
requisitos estabelecidos no correspondente edital de convocação de interessados. 

 
Seção I 

Do Ingresso no Curso 
 
Art. 33. O Ingresso no curso sujeita-se, salvo decisão do Conselho Administrativo e Pedagógico em contrário, às seguintes fases: 
 
§ 1º: Processo Seletivo:  
 
I. Submeter-se o candidato a prova seletivo-classificatória sobre temas de Direito Constitucional, Direito Civil/Processo Civil, Direito 
Penal/Processo Penal, com data, horário, local e demais informações a serem estabelecidas a cada ano ou semestre pela direção da 
Escola, com divulgações em todo o Estado e publicadas no local de costume da Escola.  
 
II.Do resultado do teste seletivo não caberá recurso nem pedido de revisão de provas. 
 
§ 2º: Publicação do resultado e matrícula: 
 
I. Publicada a relação de aprovados no site, o candidato classificado deverá apresentar para matrícula no Curso Preparatório, os 
seguintes documentos: 
 

a) comprovante de conclusão do Curso de Bacharel em Direito; 
b) dois retratos 3x4; 
c) requerimento de matrícula nos quadros de alunos cursistas da EMES, que será apreciado pelo Diretor da Escola; 
d) pagamento da 1ª mensalidade. 

 
§ 3º: Concedida a matrícula, poderá esta ser a qualquer tempo cancelada por ordem do Diretor da Escola ou em virtude de pedido 
expresso do interessado. 
 
§ 4º: O cancelamento da matrícula não importará na restituição dos pagamentos efetuados ou no cancelamento de compromissos 
assumidos no ato da matrícula.  
 
§ 5º: A matrícula no semestre subseqüente será permitida aos alunos aprovados no semestre anterior e quites com os encargos 
financeiros. 
 
§ 6º: Havendo desistência, antes de serem ministrados 25% das disciplinas do 1º semestre, poderão ser admitidos os alunos não 
classificados na prova de ingresso; já ultrapassado um mínimo máximo de faltas, o candidato poderá ser admitido como “aluno-
ouvinte”, ficando sujeito ao pagamento das taxas mensais, sem direito a avaliações e certificado de aproveitamento ou de freqüência.  

 
 
 

Seção II 
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Dos Direitos do Aluno/Cursista 
 
Art. 34. São direitos do aluno/cursista: 
 
a) receber conhecimentos jurídicos atualizados e inspirados na valorização da pessoa humana e no culto à justiça; 
b) freqüentar aulas de forma participativa; 
c) reclamar à Direção contra qualquer tratamento injusto, apontando dificuldades e irregularidades porventura existentes; 
d) requerer, quando necessário, e, após cursado no mínimo 01 (um) semestre com o devido aproveitamento em todas as disciplinas, o 
trancamento da matrícula por período não superior a 01 (um) ano, findo o qual perderá, o mesmo, o direito a retornar aos quadros de 
aluno cursista da Escola; 
e) requerer revisão de nota de prova, no prazo estabelecido neste Regimento Interno; 
f) recurso de nota de prova; 
g) requerer mediante ao pagamento da taxa, declaração de que está cursando ou que tenha cursado a EMES, fixando-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sendo declaração simplificada e 10 (dez) dias úteis, sendo declaração detalhada, para recebê-la; 
h) requerer mediante ao pagamento da taxa, Identidade Estudantil, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para recebê-la.  
i) optar por atuar, na qualidade de voluntário ou mediante estágio complementar, como conciliador, junto a tribunais judiciais, 
juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais, juizados adjuntos ou varas judiciais, sendo encaminhados conforme 
as conveniadas e convênios da EMES, com vistas à complementação de estudos e para atender ao requisito de atividade jurídica, nos 
termos dos arts. 58 e 59 da Resolução nº 75/2009 do CNJ. 
 
§ 1º: Findo o prazo de revisão, as provas poderão ser entregues aos seus titulares. 
 
§ 2º: Declarações relativas às matérias e horas-aulas freqüentadas, somente serão fornecidas, sem restrições pela EMES, àqueles 
alunos regularmente matriculados. Os que tenham trancado tempestivamente ou abandonado o curso, ou tenham reprovação em 
disciplinas que superem o máximo permitido, ou ainda não tenham apresentado ou obtido aprovação da respectiva monografia de 
final de curso, no prazo regimental, receberão declaração com a ressalva respectiva. 

 
 

Seção III 
Dos Deveres dos Alunos 

 
Art. 35. São deveres dos alunos: 
 
a) observar as disposições regimentais e outras especificamente estabelecidas pela Direção; 
b) comparecer, assídua e pontualmente, a todas as atividades escolares; 
c) entregar com pontualidade as tarefas solicitadas, observando sempre a ética e a probidade na elaboração dos trabalhos; 
d) zelar pela conservação das instalações e equipamentos; 
e) indenizar os danos causados ao patrimônio da Escola; 
f) assistir as aulas no horário para o qual foi matriculado, sendo admissível a freqüência em outro horário, desde que haja 
compatibilidade e o Professor seja o mesmo, não podendo ultrapassar em qualquer hipótese 25% do total da carga horária da matéria; 
g) submeter-se às avaliações de cada matéria, dentro do horário que se matricular, salvo expressa autorização da coordenação ou da 
Direção da Escola; 
h) efetuar, pontualmente, o pagamento das mensalidades escolares, no total de 12 (doze) parcelas por ano letivo, e ao aluno que 
facultativamente optar pelo Módulo Complementar de Prática Jurídica de Conciliação e Mediação, no 3º ano de curso, ficará obrigado 
ao pagamento de 02 (duas) parcelas complementares, equivalentes à que esteja em vigor para os alunos que freqüentem o período 
regular, naquele mesmo ano letivo. 
i) arcar com os reajustes de mensalidades e taxas, os quais serão aplicados anualmente, com base na variação das despesas gerais e 
decorrentes de reajustes na remuneração dos funcionários e Professores da Escola, na forma do acordo coletivo firmado com o 
SINDIAGÊNCIAS/ES; 
j) trajar-se de forma compatível com a dignidade dos cargos vinculados às carreiras jurídicas quando comparecer a EMES, para 
qualquer finalidade. 
 
Parágrafo Único: A falta de pagamento de três ou mais mensalidades consecutivas, ou não, implicará no cancelamento da matrícula 
do aluno.  

 
 

Seção IV 
Da Organização Disciplinar 

 
Art.36. São penas disciplinares: 
a) advertência; 
b) suspensão de 01 (um) a 14 (quatorze) dias; 
c) cancelamento da matrícula. 
 
§ 1º: As penalidades serão aplicadas pelo Diretor, de ofício, ou mediante proposta dos professores ou corpo administrativo, e avaliada 
a gravidade de cada caso. 
 
§ 2º: Aos alunos, em qualquer caso de punição disciplinar, é assegurado o direito de defesa, através de resposta devidamente 
fundamentada e dirigida ao Diretor da Escola, a ser ofertada no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, contado da ciência 
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da abertura do procedimento. 
 

Capítulo II 
Das Disciplinas do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura 

 
Seção I 

Da Distribuição das Disciplinas/Carga Horária 
 
Art. 37. No Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura serão ministradas as seguintes disciplinas com a 
respectiva carga horária por biênio e semestres: 
 
I. Direito Constitucional – 60 horas-aula assim distribuídas: 

a) Teoria do Direito Constitucional – 20h/a; 
b) Direito Constitucional Positivo – 40h/a. 

 
II. Direito Civil – 188 horas-aula assim distribuídas: 

a) Direito Civil I - Lei de Introdução ao Código Civil, Eticidade nas Relações Privadas; Parte Geral e Disposições Finais e 
Transitórias do Código Civil – 40 h/a; 
b) Direito Civil II – Direito das Obrigações – 28 h/a;  
c) Direito Civil III – Direito do Consumidor – 20 h/a; 
d) Direito Civil IV - Direito das Coisas – 40 h/a; 
e) Direito Civil V - Direito de Família – 40 h/a; 
f)  Direito Civil VI – Direito das Sucessões – 20 h/a. 

 
III. Direito Processual Civil – 200 horas-aula, não incluída TGP, assim distribuídas: 

a) Processo Civil I – Conhecimento – 40 h/a; 
b) Processo Civil II – Proc. Cautelar e Medidas de Urgência –   40 h/a; 
c) Processo Civil III – Recursos e Ações Autônomas de Impugnação – 20 h/a; 
d) Processo Civil IV – Processo de Execução – 20h/a; 
e) Processo Civil V – Jurisdição Voluntária – 20 h/a;  
f) Processo Civil VI – Jurisdição Contenciosa – 20 h/a; 
g) Prática Jurídica Cível com ênfase em Sentença Cível e Gestão de Tempo – 20h/a. 
g) Processo Civil VII - Processos Coletivos – 20h/a. 

 
IV. Direito Penal – 160 horas-aula assim distribuídas: 

a) Direito Penal I – Parte Geral – 40 h/a; 
b) Direito Penal II – Parte Geral – 40 h/a; 
c) Direito Penal  III – Parte Especial do CP – 40 h/a; 
d) Direito Penal IV – Parte Especial do CP e Legislação Extravagante - 40 h/a. 

 
V. Direito Processual Penal – 140 horas-aula assim distribuídas: 

a) Processo Penal I – Processo em Geral - 40 h/a; 
b) Processo Penal II – Processos em Espécie - 40 h/a; 
c) Processo Penal III – Nulidades, Recursos e Execução - 40 h/a;  
d) Prática Jurídica Penal com ênfase em Sentença Penal e Gestão de Tempo – 20 h/a. 

 
VI.Teoria Geral do Processo (Cível e Penal) – 20 horas-aula; 
VII. Direito Administrativo – 40 horas-aula; 
VIII. Direito Tributário Módulos I e II – 20 horas-aula; 
IX.Direito Empresarial e Comercial – 20 horas-aula; 
X. Legislação complementar com temas jurídicos em evidência: Juizados Especiais Cíveis (12 h/a), Juizados Especiais Criminais (12 
h/a) e Infância e Juventude (08 h/a) – 32 horas-aula; 
XI. Noções de Filosofia - 08 horas-aula; 
XII. Ética Judiciária – 08 horas-aula; 
XIII. Metodologia de Pesquisa Científica – 20 horas-aula; 
XIV. Teoria do Direito e Argumentação Aplicáveis as Decisões Judiciais – 20 horas-aula; 
XV. Língua Portuguesa e Técnica de Redação – 12 horas-aula; 
XVI. Direitos Humanos e Convenções Internacionais – 16 horas-aula; 
XVII. Direito Eleitoral – 16 horas-aula. 
XVIII. Direito Ambiental – 8 horas-aula 
XIX. Gestão Judiciária – 8 horas-aula 
XX. Psicologia Judiciária – 4 horas-aula 
 
§ 1º: As disciplinas são eliminatórias, inclusive monografia, devendo o cursista alcançar, em cada qual nota mínima de 07 (sete). 
 
§ 2º: No estágio supervisionado de prática de conciliação e mediação, o cursista deverá cumprir 100% da carga horária, até o término 
do 2° ano letivo. 

 
Capítulo III 
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Da Sistemática da Avaliação, do Resultado e da Recuperação 
 
Art. 38. As atividades serão analisadas de modo contínuo, sistemático e qualitativo, através de provas escritas, trabalhos individuais, 
dissertações, participação em aula, freqüência, monografia, estágio e outros meios que permitam aferir e analisar o aproveitamento 
dos alunos, levando-se em conta sua formação como um todo. 
 
Art. 39. No Curso Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura, a EMES elaborará uma avaliação escrita geral por 
bimestre, abrangendo questões alusivas a cada disciplina ministrada e aplicará a todos os alunos regularmente matriculados, 
procedendo à correção, cuja nota será somada àquela objeto da avaliação não escrita feita diretamente pelo professor, considerando-se 
aprovado quem obtiver a nota mínima 7 (sete) da média entre as duas avaliações. 
 
§ 1º: Havendo disciplina ministrada em mais de um bimestre, estará sujeita às avaliações respectivas, considerando-se como a nota 
final aquela obtida do somatório de cada uma das avaliações, dividido pelo número delas, considerando-se aprovado o aluno que 
obtiver média final não inferior a 7 (sete).  
 
§ 2º: A nota apresentada pelo professor será somada com a da prova escrita a ser ministrada pela EMES, dividindo-se por 2 (dois) 
alcançando-se a nota da disciplina através da média obtida. 
 
§ 3º: O aluno que não obtiver a média final individual, bem como a coletiva exigidas, deverá submeter-se a uma prova de 
recuperação, que versará apenas sobre a (s) disciplina (s) cuja média não foi atingida, sendo necessário, nesta prova, obter nota não 
inferior a 7 (sete) em cada disciplina. 
 
§ 4º: A prova de recuperação será elaborada pelo professor da disciplina e aplicada pela secretaria da EMES. 
 

Seção I 
Do Resultado 

 
Art. 40. O professor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da aplicação da avaliação, para entregar as notas na Secretaria da 
Escola. 
 
Art. 41. As notas dos alunos serão divulgadas na Secretaria da Escola ou através da publicação em local restrito no site da EMES na 
data estabelecida pelo calendário anual, e o interessado, obtendo junto àquela fotocópia de sua prova, poderá requerer no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da publicação da nota, revisão através de petição fundamentada dirigida ao professor da disciplina. 
 
§ 1º: Publicada a nota de revisão, o aluno inconformado poderá recorrer, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, ao Diretor, que fará 
proceder ao reexame da prova, cuja decisão será definitiva.  
 
§ 2º: Vencidos os prazos recursais, as provas poderão ser entregues aos alunos. 
 
Art. 42. O aluno que requerer prova substitutiva deverá apresentar justificativa plausível e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), até 2 (dois) dias após ser notificado do deferimento. 
 

Seção II 
Da Recuperação 

 
Art. 43. O cursista com presença inferior a 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina será considerado dependente, e caso exceda 
a mais de duas disciplinas por semestre será eliminado do curso, sem direito ao regime de segunda época. 
  
Art. 44. O cursista que mesmo com assiduidade não alcançar a nota mínima exigida em até duas disciplinas, deverá submeter-se a 
uma segunda época ou segunda prova, em data estabelecida pela Direção, observado o calendário escolar de cada ano. 
 
§ 1º: Se o cursista não alcançar a nota mínima exigida em três disciplinas ou mais, mesmo que tenha assiduidade igual ou superior a 
75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, será considerado eliminado sem direito ao regime de segunda época ou segunda prova. 
 
§ 2º: O cursista eliminado por nota ou freqüência somente poderá reingressar na Escola através de nova prova seletivo-classificatória 
e desde que atenda as demais exigências deste Regimento. 
 

Seção III 
Da Dependência 

 
Art. 45 O aluno que não obtiver média mínima final 7 (sete) em alguma disciplina no máximo de duas matérias, bem como o aluno 
que faltar alguma prova sem apresentar justificativa em tempo hábil, deverá submeter-se as regras de dependência, para que possa 
obter nota na referida matéria.  
Parágrafo Único: A dependência consistirá em matrícula na disciplina no período subseqüente, com o pagamento do valor 
proporcional a carga horária da respectiva disciplina, exceto quando se tratando de Estágio Supervisionado de Prática Jurídica, quando 
então o valor corresponderá a 50% daquele aplicável às disciplinas em geral. 

 
 

Capítulo IV 
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Do Estágio Supervisionado de Prática Jurídica 
 

Art. 46. Consiste o estágio supervisionado de prática de conciliação e mediação, no exercício de atividade extra-classe que 
proporcione ao aluno do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura conhecimentos elementares 
imprescindíveis à prática de atos judiciais, tais como despachos, decisões, sentenças e o exercício da função de conciliador junto a 
tribunais judiciais, juizados especiais, juizados adjuntos, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no 
mínimo por 20 (vinte) horas mensais. 
§ 1º: Fica reservado todas as sextas-feiras para cumprimento da disciplina de estágio supervisionado de prática de conciliação e 
mediação, devendo as 120 horas-aula por semestre serem concluídas dentro de cada um dos 4 períodos letivos.  
 
§ 2º: O aluno que não cumprir a disciplina de prática de conciliação e mediação no respectivo período letivo, no prazo determinado 
pela EMES, sem apresentar justificativa em tempo hábil, deverá submeter-se a dependência, exceto se optar por não freqüentar tal 
disciplina, quando então não fará jus ao requisito de prática jurídica previsto nos arts. 58 e 59 da Resolução nº 75/2009 do CNJ. 
 
§ 3º Excepcionalmente, aos alunos que não tiverem interesse na Prática Jurídica de  Conciliação e Mediação, poderão participar do 
estágio supervisionado de Prática Jurídica consistentes em atos típicos de juiz (conciliação, despachos, decisões interlocutórias e 
sentenças), devendo ser cumprido sob a orientação de juiz monitor de prática jurídica, por período ininterrupto, desde que seja 
observada a carga horária mínima prevista no § 1º, fazendo jus, neste caso, a bolsa de estudo de até 50 % ao valor das mensalidades 
do período correspondente. 
 
Art. 47. O estágio supervisionado de conciliação e mediação será coordenado pelo Diretor da EMES, pelos Coordenadores das 
extensões, em suas respectivas áreas ou por um Magistrado indicado por aqueles. 
§ 1º: O estágio supervisionado de prática de conciliação e mediação será realizado perante juiz que se habilite a receber o aluno e a 
orientá-lo na prática de atos típicos de juiz (conciliação, despachos, decisões interlocutórias e sentenças), constituindo em disciplina 
integrante do currículo do curso, havendo, portanto, empenho intelectual por parte do orientador, por cada aluno orientado durante o 
semestre, o juiz receberá o valor equivalente a uma (01) hora-aula (especialista), desde que o aluno conclua, as 120 (cento e vinte) 
horas previstas para o semestre respectivo. 
 
§ 2º As atividades de conciliação desenvolvidas pelo aluno, serão atestadas pelo Magistrado responsável pela Vara ou Unidade 
Judiciária e comprovadas semestralmente perante a Secretaria da EMES. 
 
Art. 48. Anualmente far-se-á na Escola, o credenciamento das Comarcas ou Varas para onde deverão ser designados os estagiários, 
atuarem como conciliadores, durante o estágio supervisionado de prática jurídica. 
Parágrafo Único: O credenciamento das Comarcas ou Varas visa a possibilitar um melhor acompanhamento pedagógico do estágio 
supervisionado de prática jurídica e também a atender a conveniência dos estagiários no que diz respeito aos locais de maior atuação 
profissional de cada qual. 

 
Seção I 

Do Coordenador do Estágio 
 

Art. 49. O Coordenador do estágio elaborará um questionário que será remetido ao juiz da Comarca ou Vara em que houver pelo 
menos um estagiário, cujo questionário servirá de elemento para aferição do conceito. 
 
§ 1º: Para fixação do conceito do estagiário, além do trabalho pelo mesmo realizado junto à Comarca ou Vara, ter-se-á em conta, 
também, elementos relativos a sua personalidade, temperamento e caráter. 
 
§ 2º: O Coordenador do estágio supervisionado de prática jurídica emitirá conclusão sobre o conceito do cursista-estagiário, tendo em 
vista primordialmente a capacidade de administrar conflitos e obter soluções conciliadas.  

 
 

Capítulo V 
Da Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Art. 50. O aluno regularmente aprovado em todas as disciplinas do 1° Módulo da EMES, deverá entregar uma monografia em espiral 
ou o trabalho de conclusão de curso respectivo no prazo de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir do último dia de aula do 
Curso. Após a primeira correção o aluno terá o prazo de 30 (trinta) dias, (conforme regras do art. 50 do RI) para entregar a respectiva 
monografia ou o trabalho de conclusão de curso em capa dura preta com letras em dourado com os padrões adotados pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, observada a regulamentação do MEC e da EMES, em 02 (duas) vias, bem como 01 (um) CD 
com gravação do mesmo texto. 
 
§1°: O aluno que, facultativamente, freqüentar e concluir com aproveitamento o Módulo Complementar de Prática Jurídica de 
Conciliação e Mediação, no 3º ano do curso, deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do semestre respectivo, o 
caderno de prática com a listagem das audiências de conciliação em que tiver atuado, devidamente atestada pelo juiz responsável pela 
Vara ou Unidade Judiciária onde o tiver atuado, recebendo certificado complementar em até 15 (quinze) dias. 
 
Art. 51. A monografia ou trabalho de conclusão de curso versará sobre assunto do Curso, a ser escolhido pelo aluno. 
 
§ 1º: A cada 5 horas-aula ministradas, o professor da matéria tem o compromisso no final do curso de corrigir uma monografia ou 
trabalho de conclusão de curso sem ônus para a EMES ou para a instituição conveniada.  A correção e a respectiva devolução da 
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monografia ou trabalho de conclusão de curso deverá ocorrer no prazo de 10 dias.   
 
§ 2º Caso a orientação e respectiva correção da monografia se dê por professor que não se enquadra na previsão do § 1º, a EMES 
deverá remunerar o professor encarregado com o pagamento no valor correspondente a 1 hora aula (especialista), por aluno. 
 
Art. 52. Em caso de reprovação na monografia ou trabalho de conclusão de curso, poderá ser concedido um prazo de 30 (trinta) dias 
para nova apresentação. 
 
Art. 53. Aprovada a monografia ou trabalho de conclusão de curso, na forma prevista do artigo 49 Caput do Regimento Interno, o 
aluno entregará à Secretaria da EMES, 01(uma) cópia da versão final, segundo modelo oficial encadernado e 01 (uma) cópia da 
versão final em CD, que serão destinadas à Biblioteca da EMES, condição indispensável para que o aluno receba o certificado de 
conclusão do curso. 
 
§ 1º: Aprovada a monografia ou trabalho de conclusão de curso, na forma prevista do artigo 49, § 1º do Regimento Interno, o aluno 
entregará uma 01(uma) cópia da versão final a cada Instituição, segundo modelo oficial encadernado e 01 (uma) cópia da versão final 
em CD, condição indispensável para que o aluno receba o certificado de conclusão do curso. 
 
Art. 54. As monografias com mais de 05 (cinco) anos e que se encontram na biblioteca da EMES, serão digitalizadas, caso necessário, 
destruindo-se os exemplares e mantidas em arquivos digitais.  

 
 

Capítulo VI 
Do Certificado 

 
Art. 55. O aluno que concluir com êxito e aprovação as disciplinas oferecidas na grade curricular do 1º Módulo da EMES, fará jus ao 
recebimento do certificado respectivo, emitido pela EMES, desde que apresente o trabalho de conclusão de curso ou monografia, na 
forma prevista do artigo 50 caput do Regimento Interno, e obtenha aprovação, sendo que tal certificação  poderá ser emitido em 
conjunto com  instituições de ensino superior autorizada pelo MEC, atribuindo ao aluno o grau de pós graduação lato sensu em 
Direito Judiciário, com carga horária de 1.000 h/a. 
 
§ 1º: O aluno que, facultativamente, freqüentar e concluir com aproveitamento o Módulo Complementar de Prática Jurídica de 
Conciliação e Mediação, fará jus ao recebimento do certificado respectivo de Prática Jurídica em Conciliação e Mediação, emitido 
pela EMES, com a carga horária de 240 horas-aula. 
 
§ 2º: Para obtenção do Certificado é obrigatória a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por parte do aluno, obtendo 
como nota mínima 7 (sete),  e finalizando com a elaboração da Monografia ou TCC. 
 
§ 3º: Para obtenção do respectivo certificado, o aluno deverá fazer um requerimento na Secretaria da EMES, a qual o fornecerá em até 
15 (quinze) dias úteis.  

 
 

Título V 
Capítulo I 

Dos Seminários e dos Cursos Opcionais 
 
 

Art. 56. Os Seminários e os Cursos Opcionais destinados à formação técnica e multidisciplinar, serão oferecidos pela EMES e 
destinados essencialmente a Magistrados, auxiliares da justiça e operadores do Direito e terão como objetivo a atualização, o 
aperfeiçoamento técnico jurídico-científico do discente, podendo, a critério da Direção da EMES, serem disponibilizados para os 
alunos regularmente matriculados. 
 
Parágrafo Único: A EMES poderá oferecer ainda, mediante prova de seleção, cursos opcionais para ex-alunos que concluíram todos 
os requisitos do Curso de Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura e estejam inscritos em concurso público, para 
ingresso nos quadros da Magistratura do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 57. Os cursos e atividades promovidas pela EMES constarão de um programa pré-estabelecido e anunciado. 
 
Art. 58. A EMES poderá programar atividades de pesquisa visando ao aperfeiçoamento da atividade científica de professores e 
alunos. 
 
Art. 59. A EMES poderá promover a divulgação dos trabalhos de pesquisa de reconhecido valor científico, devidamente selecionados 
pelo Conselho Administrativo e Pedagógico, inclusive em seu site. 
 
Art. 60. O planejamento e execução das atividades da EMES serão implementados segundo as disponibilidades dos recursos da 
instituição. 
Parágrafo Único: As cargas horárias dos cursos serão fixadas atendendo as exigências e necessidades dos seus fins. 

 
Título VI 
Capítulo I 
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Do Calendário 
 

Art. 61. O calendário dos Cursos de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura, Aperfeiçoamento para Fins de 
Vitaliciamento do Magistrado, Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado, Especialização e Preparatório à Carreira da 
Magistratura, Seminários e Cursos Opcionais promovidos pela EMES, será conhecido e estabelecido conforme as particularidades de 
cada curso. 

 
 

Título VII 
Capítulo I 

Da Freqüência 
 

Art. 62. Nos Cursos de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura, Aperfeiçoamento para Fins de Vitaliciamento do 
Magistrado, Aperfeiçoamento para Fins de Promoção do Magistrado, Especialização e Preparatório à Carreira da Magistratura, 
Seminários e Cursos Opcionais promovidos pela EMES, será obrigatória a freqüência às aulas teóricas, igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento) por disciplina cursada. 
 
Art. 63. Haverá abono de faltas, desde que não exceda a 25% da carga horária da disciplina: 
I. nos casos de doença comprovada; 
II. nos casos em que o aluno tiver que cumprir, no emprego, excepcional escala móvel de serviço, havendo ainda coincidência de 
horário sobre a mesma disciplina, em outra turma do respectivo núcleo. 
 
Parágrafo Único: O abono será apreciado pelo Diretor da EMES, que poderá desde que não prejudique ou comprometa a finalidade e 
aprendizado do curso ou do módulo, deferi-lo mesmo que exceda a 25% da carga horária da disciplina. 

 
 

Título VIII 
Capítulo I 

Das Disposições Finais 
 

Art. 64. Este Regimento somente poderá se alterado ou revogado, por reunião deliberativa do Conselho Administrativo e Pedagógico. 
 
Art. 65. Fica revogado o Regimento Interno da EMES, de 31 de janeiro de 2009. 
 
Art. 66. Revogam-se as demais disposições em contrário. 
 
Art. 67. Este Regimento entra em vigor nesta data. 
 

Vitória (ES), 18 de novembro de 2009. 
 

Desembargador Alemer Ferraz Moulin 
 Presidente da AMAGES 

 
Desembargador Manoel Alves Rabelo 

 Membro da CAP/EMES 
 

Juiz Sérgio Ricardo de  Souza 
Diretor da EMES 
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ANEXO XVII - GRADE CURRICULAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E 

PREPARATÓRIO À CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO (EMES) 

 
MÓDULO I  

MATÉRIA  EMENTA  
CARGA 

HORÁRIA  

D
ire

ito
 C

iv
il

 

PARTE GERAL. A parte geral do Direito Civil e a teoria da relação jurídica. Pessoa, objeto, 
fato jurídico e garantia. Perspectiva crítica da teoria da relação jurídica. Os direitos da 
personalidade. A teoria do fato jurídico. Os planos da existência, validade e eficácia. Objeto da 
relação jurídica, bens jurídicos e estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Prescrição e 
decadência. 

48 (12) 

COISAS. Pressupostos metodológicos para o estudo do Direito Civil, com enfoque na regulação 
jurídica da apropriação de bens. Teoria dos Direitos Reais. Posse e detenção. Função Social da 
posse. Tutela da posse. Direito de proprIEDIade. Função social da proprIEDIade. Usucapião e 
tutela da proprIEDIade. Garantias reais. Condomínio e obrigações propter rem. Tutela do 
condomínio. Direitos de vizinhança. Tutela dos direitos de vizinhança. 

28 (7) 

OBRIGAÇÕES. Teoria Geral das Obrigações: princípios, pagamento direto e indireto e 
inexecução. Contratos: princípios, formação, extinção e modalidades contratuais. 

28 (7) 

RESPONSABILIDADE CIVIL: fundamentos, teorias e espécies. 8 (2) 

FAMÍLIA. Elementos críticos do Direito de Família. Família constitucionalizada. Casamento. 
União estável e outras formas de união. Parentesco. Filiação. Poder Familiar. Alimentos. Tutela 
e curatela. Direito patrimonial na sociedade familiar. 

16 (4) 

D
ire

ito
 P

en
al

 

PENAL I. Direito Penal. Funções do Direito Penal. Bem jurídico penal. Princípios fundamentais 
do Direito Penal. Norma e lei penal. Norma e lei penal no tempo e no espaço. Conflito aparente 
de normas. Conceito de delito. Ação e omissão. Delito como ação típica. Delito como ação 
ilícita. Ilicitude e causas de justificação. Delito como ação culpável. Teorias do erro. Concurso 
de pessoas. Etapas da realização do delito. Conseqüências jurídicas do delito. Teoria dos fins da 
pena. Penas privativas de liberdade. Penas restritivas de direito. Pena de multa. Determinação 
das penas. Substitutos à privação de liberdade. Efeito da condenação e absolutórias. Causas de 
extinção da punibilidade. Prescrição penal. reabilitação. Concurso de crimes. Medidas de 
segurança. Punibilidade. Condições objetivas de punibilidade e escusas 

48 (12) 

PENAL II. PARTE ESPECIAL Aspectos da Parte Especial. Crimes contra a vida (arts. 121 a 
128). Lesões Corporais (art. 129). Crimes contra a Honra (arts. 138 a 145). Crimes contra o 
patrimônio (arts. 155 a 160 e 168 a 183). Crimes contra a dignidade sexual (arts. 213 a 234-A). 
Crimes de Falsidade (arts. 297, 298, 299 e 304). Crimes contra a administração pública (arts. 
312 a 359-H). Crimes contra a administração da justiça (arts. 338 a 359). 

44 (11) 

Direito 
Processual 

Civil  

PROCESSO CIVIL I. Noções introdutórias. Jurisdição e competência. Ação. Processo e 
procedimento. Petição inicial. Citação. Resposta do réu. Ordenamento do processo. Prova. 
Sentença. Coisa julgada. Recursos. Tutela de urgência. 

60 (15) 

PROCESSO CIVIL II. Liquidação. Cumprimento de Sentença. Tutela executiva: teoria geral, 
títulos executivos, execuções específicas e formas de defesa do executado. Ações 
constitucionais: noções gerais e planos individual e coletivo. 

32 (8) 

Direito 
Processual 

Penal 

Teoria geral do processo penal. Procedimento ordinário e especiais. Questões e processos 
incidentais. O procedimento bifásico do júri na Justiça Estadual e Federal. Sentença. Nulidade. 
Recursos. Ações autônomas de impugnação. 

52 (13) 

Direito 
Administrativo 

Regime jurídico-administrativo. Estrutura administrativa. Poderes administrativos. Ato 
administrativo. Agentes públicos. Processo administrativo. Licitação. Contratos administrativos. 
Serviços públicos. Responsabilidade civil do Estado. Domínio público e intervenções estatais na 
proprIEDIade privada. Sistemas de controle da administração. 

56 (14) 

Direito 
Constitucional 

Constituição. Princípios constitucionais. Aplicabilidade. Direitos e garantias constitucionais. 
Organização do Estado. Organização dos Poderes. Jurisdição constitucional. 56 (14) 

Direito 
Tributário 

Direito Tributário. Tributo e suas espécies. Sistema Tributário Nacional. Fontes do Direito 
Tributário. Regra de incidência tributária. Obrigação tributária: principal e acessória. Crédito 
tributário: suspensão, exclusão e extinção. Lançamento. Tributos estaduais e municipais. 
Infrações e sanções tributárias. Processo judicial tributário: ações exacionais e anti-exacionais. 

40 (10) 

Direito 
Empresarial 

Teoria Geral do Direito Empresarial. Direito societário. Títulos de crédito. Recuperação e 
falência. 32 (8) 

Conciliação e 
Mediação 

Comunicação e conciliação como meio de restabelecer o diálogo: origens históricas da 
conciliação (a conciliação no contexto do fórum de múltiplas portas; a distinção latino-
americana de conciliação e mediação). Conciliação nos juizados especiais e no Código de 
Processo Civil. Conciliação e comunicação (teoria da comunicação, axiomas da comunicação, 
escuta ativa). A despolarização mediante práticas conciliatórias. Técnicas para lidar com o 

20 (5) 
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impasse. Técnicas para estimular os advogados a atuar de forma eficiente na conciliação. 
Questões éticas da conciliação. Princípios éticos da conciliação (diversidade de gênero; 
diversidade de poder). Conclusão do acordo (chegando ao acordo; testando o acordo; conclusão 
da sessão; redação dos termos da conciliação). Metodologia do caso concreto – estudo de casos 
particulares. 

Direito do 
Consumidor 

Sistemas de proteção ao consumidor. Princípios. Conceitos básicos. Direitos básicos. 
Responsabilidade no CDC. Práticas de mercado. A proteção contratual do consumidor. Soluções 
de conflitos de consumo (extrajudicias e judiciais). Ações coletivas. 

12 (3) 

 TOTAL DISCIPLINAS 592 h/a 
Estágio 

Supervisionado 
Prática de Conciliação e Mediação 16 horas mensais 192 

 CARGA-HORÁRIA GERAL 784 
 

MÓDULO II  

MATÉRIA  EMENTA  
CARGA 

HORÁRIA  

N
oç

õe
s 

G
er

ai
s 

de
 D

ire
ito

 e
 In

fo
rm

aç
ão

 H
um

an
ís

tic
a 

FILOSOFIA DO DIREITO: O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor 
universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o 
conteúdo do conceito. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. A interpretação do 
Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O 
método de interpretação pela lógica do razoável. 

8 (2) 

SOCIOLOGIA DO DIREITO: Introdução à sociologia e possibilidades de uma sociologia 
jurídica. Direito e sociedade. Contratualismo, conflitos sociais, Estado e Direito. Fato social, 
controle social, transformação social e Direito. Gestão e burocracia. Poder Judiciário, mídia e 
opinião pública. 

8 (2) 

ÉTICA NA MAGISTRATURA: Ética na Teoria de Direito Contemporâneo – O papel dos 
operadores do Direito – Relação entre Juízes, Advogados, Ministério Público, Partes e 
Colaboradores da Justiça. Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN à luz da 
Constituição Federal – Direitos, Deveres e prerrogativas da Magistratura, Organização da 
Magistratura Nacional. A Ética e sua Aplicação no Direito Civil, no Direito Penal e nos códigos 
de Processo. 

12 (3) 

PSICOLOGIA JUDICIÁRIA: A formação da personalidade humana, suas vicissitudes e 
implicações na atividade judicante. A Psicologia social. Comportamentos organizacionais. As 
Dimensões Psicossociais do Trabalho. O Fato Psicossocial e sua Interpretação. Pensamento e 
Comunicação. Novos rumos, exigências e demandas para o Sistema Jurídico Nacional. 

8(2) 

TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA: Direito objetivo e direito subjetivo. Fontes 
do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante. Eficácia da 
lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito 
Civil, Direito Constitucional e Direito do Trabalho. O conceito de Política. Política e Direito. 
Ideologias. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU). 

20 (5) 

D
ire

ito
 E

le
ito

ra
l 

Conceito e conteúdo do direito eleitoral. Direitos Políticos. Legislação Eleitoral: Constituição, 
Código Eleitoral, Lei das Eleições e Resoluções e instruções do Tribunal Superior Eleitoral e 
Tribunal Regional Eleitoral. Organização e competência da Justiça Eleitoral. Condições de 
elegibilidade e inelegibilidades. Partidos Políticos. Controle Jurisdicional da Fidelidade 
Partidária. Convenções, invalidade de convenção. Coligação e número de vagas e vagas 
remanescentes. Pedido avulso de registro, substituição de candidatos. Organização Financeira da 
Campanha Eleitoral. Organização das eleições. Votação e apuração. Propaganda Eleitoral. 
Ilícitos eleitorais (tipicidade e características de condutas vedadas, abuso do poder em matéria 
eleitoral, em suas várias manifestações – econômico, político, de comunicação, etc., captação 
ilícita de sufrágio). Ações Eleitorais (AIME, AIJE, Recurso Contra Expedição de Diploma, 
Representações previstas na Lei 9.504/1997). Prestação de Contas. Crimes Eleitorais. 

28 (7) 

Direito 
Ambiental 

Introdução ao Estudo do Direito Ambiental. Direito Ambiental Constitucional. Direito 
Ambiental Infraconstitucional. Tutela Estatal Ambiental. 

24 (6) 

Direito 
Previdenciário 

Seguridade Social – conceito, organização e princípios. Regimes previdenciários Brasileiros. 
Regime Geral da Previdência Social – princípios. GPS – artigo 201, CF/88. Segurados – 
conceito, características, filiação e inscrição. Dependentes - conceito e características. 
Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado. Carência. Salário de 
contribuição. Salário de benefício – Fator Previdenciário – Renda mensal inicial. Benefícios em 
espécie. Cumulação de benefícios. Contribuições Sociais: Natureza e Espécies. Restituição e 
Compensação de Contribuições. Juizado Especial Federal Previdenciário. Prescrição e 
Decadência. 

28 (7) 
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D
ire

ito
 d

a 
C

ria
nç

a 
e 

do
 A

do
le

sc
en

te
 

Direitos Fundamentais: Garantias individuais. Educação. Saúde. Profissionalização. 
Convivência familiar e comunitária. Família natural e família substituta. Colocação em família 
substituta. Guarda, tutela e adoção. Política de atendimento: Sistema de Garantia de Direitos e 
Rede de Atendimento. Linhas de ação da política de atendimento: Políticas básicas, políticas de 
assistência social, serviços de prevenção e de atendimento, proteção jurídico-social. Diretrizes 
da política de atendimento: municipalização do atendimento do atendimento, criação dos 
conselhos paritários. Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fundos e Conselho 
Tutelar. Programas de atendimento e descentralização político-administrativa. Integração 
operacional na área infracional. Mobilização da opinião pública para a participação de todos. 
Medidas de Proteção Especial: Medidas de proteção. Aplicação. Medidas específicas de 
proteção. Aplicáveis aos pais ou responsáveis. Medidas Sócio-Educativas: Prática de ato 
infracional. Conceito de ato infracional. Inimputabilidade penal. Direitos individuais. Garantias 
processuais. Medidas sócio-educativas. Remissão. Justiça da Infância e da Juventude. 
Generalidades. Juiz. Serviços auxiliares. Procedimentos: Perda e suspensão do poder familiar. 
Destituição da tutela. Colocação em família substituta. Apuração de ato infracional. Recursos. 
Ministério Público. Advogado. Proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. 
Crimes. Infrações Administrativas. Execuções sócio-educativas. Organização Judiciária: 
Peculiaridades no Espírito Santo. O Juiz da Infância e Juventude na Comarca. Competências 
judiciais e competências administrativas. Função política. Juizados Regionais da Infância e da 
Juventude. Competências extraterritoriais. Competências recursais. Conselho de Supervisão da 
Infância e da Juventude. CONSIJ. 

28 (7) 

Direito 
Internacional 

Público 

Natureza da norma jurídica internacional. Relação entre o Direito Internacional Público e o 
Direito Interno. Dualismo. Personalidade jurídica internacional. Integração econômica através 
dos blocos regionais. Organizações internacionais. Fontes. Domínio público internacional. 

8 (2) 

Direito 
Internacional 

Privado 

Natureza da norma jurídica de Direito Internacional Privado. Objeto da norma de Direito 
Internacional Privado (conflito de leis no espaço, elementos de conexão, nacionalidade, 
condição jurídica do estrangeiro). Direito Internacional Privado no Brasil. 

8 (2) 

In
te

ns
iv

o 
I 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Administrativo. 20 (5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Constitucional.  20(5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso Direito Civil. 20(5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Processual Civil. 20(5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Penal. 20(5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Processual Penal. 12 (3) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Tributário. 16 (4) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Direito Empresarial. 16 (4) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Português. 20 (5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Informática. 20 (5) 

Resolução de questões e técnicas de concurso de Lógica. 16 (4) 

In
te

ns
iv

o 
II 

PRÁTICA PROCESSUAL CÍVEL: Processo de Rito Ordinário; Execução e Embargos. 
Cumprimento da Sentença e Impugnação; Processo de Rito Sumário; Procedimento Especial: 
Ação Possessória, Ação Monitória, Mandado de Segurança, Juizado Especial Cível. 

100 (25) 

PRÁTICA PROCESSUAL PENAL: Prisão Preventiva e Prisão Temporária, bem como sua 
revogação. Prisão em flagrante. Liberdade Provisória com ou sem fiança. Rito Ordinário. Rito 
Sumário. Rito Especial da Lei de Drogas. Rito dos Crimes de Competência do Tribunal do Júri. 
Rito do Juizado Especial Criminal. Rito Ordinário II – técnica de estruturação de sentença. 
Execução Penal. Rito de Apuração de Ato Infracional. Ação Sócio-Educativa. 

112 (28) 

 TOTAL DISCIPLINAS 592 h/a 

Estágio 
Supervisionado 

Prática de Conciliação e Mediação 16 horas mensais 192 

 CARGA-HORÁRIA GERAL 784 
 

MÓDULO III  

MATÉRIA  EMENTA  
CARGA 

HORÁRIA  

Bloco I 
132 h/a 

DIREITO CIVIL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 48 (12) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 60 (15) 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Revisão e resolução de questões e técnicas 
de concurso. 

20 (5) 

DIREITO DO CONSUMIDOR: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 24 (6) 



 282

DIREITO ELEITORAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 24 (6) 

Bloco II 
132 h/a 

DIREITO PENAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 40 (10) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 40 (10) 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 40 (10) 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 20 (5) 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: Revisão e resolução de questões e técnicas de 
concurso. 

12 (3) 

Bloco III 
132 h/a 

DIREITO EMPRESARIAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 28 (7) 

DIREITO TRIBUTÁRIO: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 32 (8) 

DIREITO AMBIENTAL: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 32 (8) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Revisão e resolução de questões e técnicas de concurso. 40 (10) 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO: Revisão e resolução de questões e técnicas de 
concurso. 

12 (3) 

Bloco IV 
132 h/a 

1. Prática de lavratura de Sentença Cível 

2. Prática de lavratura de Sentença Penal 

3. Simulado para prova oral 

120 (30) 
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ANEXO XVIII - CADERNO DE PROVA DO CONCURSO PARA A 

MAGISTRATURA DO ESPÍRITO SANTO 
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