TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – PROVA ORAL

DIREITO CIVIL:
1 Pessoas jurídicas: desconsideração da personalidade jurídica. 2 Negócio jurídico: defeitos do negócio
jurídico. 3 Obrigações: características. 4 Contratos: contratos em geral; disposições gerais; extinção.
5 Responsabilidade civil. 6 Posse. 7 Direitos reais: propriedade; servidões; usufruto. 8 Direito de família:
casamento; alimentos; curatela. 9 Direito das sucessões: sucessão em geral; sucessão legítima; sucessão
testamentária.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:
1 Jurisdição e ação: conceito. 2 Partes e procuradores: capacidade processual e postulatória.
3 Litisconsórcio e assistência. 4 Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à
lide e chamamento ao processo. 5 Competência: modificações de competência. 6 Provas: ônus da prova.
7 Sentença e coisa julgada. 8 Liquidação e cumprimento da sentença. 9 Processo de execução: execução
em geral; espécies de execução. 10 Processo cautelar; medidas cautelares: disposições gerais;
procedimentos cautelares específicos: arresto, sequestro, 11 Procedimentos especiais: ação civil pública,
ação de improbidade administrativa.
DIREITO DO CONSUMIDOR:
1 Direito do consumidor; Natureza e fonte de suas regras; Características e princípios do Código de Defesa
do Consumidor; Integrantes e objeto da relação de consumo; Política nacional de relações de consumo:
objetivos e princípios; Direitos básicos do consumidor; Qualidade de produtos e serviços, prevenção e
reparação de danos; Proteção à saúde e segurança; Responsabilidade pelo fato do produto e do
serviço; Responsabilidade por vício do produto e do serviço; Decadência; Desconsideração da
personalidade jurídica; Práticas comerciais; Publicidade; Práticas abusivas; Proteção contratual; Princípios
basilares dos contratos de consumo; Cláusulas abusivas; Contratos de adesão. 2 Defesa do consumidor
em juízo; Interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; legitimidade ativa para a
propositura de ações coletivas; Ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos;
Ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços; Coisa julgada. 3 Ministério Público e
Defensoria Pública.

DIREITO PENAL:
1 Fontes do direito penal; princípios aplicáveis ao direito penal. 2 Aplicação da lei penal: princípios da
legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo e no espaço; tempo e lugar do crime; lei penal
excepcional, especial e temporária; territorialidade e extraterritorialidade da lei penal; pena cumprida
no estrangeiro; eficácia da sentença estrangeira; contagem de prazo; frações não computáveis da
pena; interpretação da lei penal; analogia; irretroatividade da lei penal; conflito aparente de normas
penais. 3 Crime: classificação dos crimes; teorias do crime; o fato típico e seus elementos; relação de
causalidade; superveniência de causa independente; relevância da omissão; crime consumado e tentado;
pena da tentativa; desistência voluntária e arrependimento eficaz; arrependimento posterior; crime
impossível; crime doloso, culposo e preterdoloso; agravação pelo resultado; concurso de crimes; erro
sobre elementos do tipo; descriminantes putativas; erro determinado por terceiro; erro sobre a
pessoa; erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição); coação irresistível e obediência
hierárquica; ilicitude e causas de exclusão; excesso punível; culpabilidade: teorias, elementos e causas
de exclusão. 4 Concurso de pessoas. 5 Penas: espécies de penas; cominação das penas; aplicação da
pena; suspensão condicional da pena; livramento condicional; efeitos da condenação; reabilitação;
execução das penas em espécie e incidentes de execução. 6 Ação penal. 7 Punibilidade e causas de
extinção. 8 Crimes contra a pessoa. 9 Crimes contra o patrimônio. 10 Crimes contra a dignidade sexual.
11 Crimes contra a fé pública. 12 Crimes contra a administração pública. 13 Delitos hediondos (Lei n.º
8.072/1990). 14 Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito penal.
DIREITO PROCESSUAL PENAL:
1 Aplicação da lei processual no tempo. 2 Inquérito policial. 3 Processo, procedimento e relação
jurídica processual; elementos identificadores da relação processual; formas do procedimento; princípios
gerais e informadores do processo; pretensão punitiva; tipos de processo penal; jurisdição. 4 Ação penal.
5 Ação civil. 6 Competência. 7 Questões e processos incidentes. 8 Prova; interceptação telefônica (Lei
n.º 9.296/1996). 9 Juiz, Ministério Público, acusado e defensor; assistentes e auxiliares da justiça; atos
de terceiros. 10 Prisão e liberdade provisória; prisão temporária (Lei n.º 7.960/1989). 11 Sentença e coisa
julgada. 12 Processos em espécie: processo comum; processos especiais; normas procedimentais para
os processos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal (Lei n.º 8.038/1990).
13 Juizados especiais criminais (Lei n.º 9.099/1995 e Lei n.º 10.259/2001). 14 Nulidades. 15 Habeas corpus
e seu processo. 16 Disposições gerais do Código de Processo Penal. 17 Disposições constitucionais
aplicáveis ao direito processual penal. 18 Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de
direito processual penal.

DIREITO CONSTITUCIONAL:
1 Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações; Supremacia da Constituição;
Aplicabilidade das normas constitucionais; Interpretação das normas constitucionais. Métodos,
princípios e limites. 2 Poder Constituinte; Poder Constituinte derivado. 3 Princípios fundamentais.
4 Direitos e garantias fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos; Habeas corpus,
mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos
políticos; Partidos políticos. 5 Organização do Estado; Organização político-administrativa; Estado
Federal brasileiro; União; Estados federados; Intervenção federal; Intervenção dos estados nos
Municípios. 6 Organização dos poderes no Estado; Poder Legislativo; Estrutura, funcionamento e
atribuições; Comissões parlamentares de inquérito; Processo Legislativo; Prerrogativas parlamentares.
7 Controle de constitucionalidade: sistemas e sistema brasileiro; Controle incidental ou concreto; Controle
abstrato de constitucionalidade; Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas;
Ação declaratória de constitucionalidade; Ação direta de inconstitucionalidade; Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental; Ação direta de inconstitucionalidade por omissão; Ação
Direta de inconstitucionalidade interventiva; Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do
direito municipal.
DIREITO EMPRESARIAL:
1 Títulos de crédito; Conceito de títulos de crédito, características e princípios informadores;
Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, endosso e aval.
2 Ação cambial; Embargos do devedor. 3 Protesto de títulos e outros documentos de dívida:
legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 4 Direito
societário; Sociedade empresária: conceito; Regime jurídico dos sócios; Sociedade limitada; Sociedade em
nome coletivo; Relações entre sociedades. 5 Contratos mercantis; Contratos bancários impróprios:
alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil (leasing), faturização (factoring), cartão de
crédito.
DIREITO TRIBUTÁRIO:
1 Sistema Tributário Nacional: limitações do poder de tributar; princípios do direito tributário;
repartição das receitas tributárias. 2 Tributo: natureza jurídica; espécies; taxa. 3 Fontes do direito
tributário: normas complementares. 4 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação
tributária. 5 Obrigação tributária: fato gerador; sujeito ativo; sujeito passivo; solidariedade;
capacidade tributária. 6 Crédito tributário: modalidades de lançamento; extinção do crédito tributário;
7 Impostos dos estados e do Distrito Federal: imposto sobre transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos. 8 Impostos dos municípios: imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana; imposto sobre serviços de qualquer natureza. 9 Processo judicial tributário: ação de repetição de
indébito. 10 Ilícito tributário: ilícito administrativo tributário; ilícito penal tributário; crimes contra a ordem
tributária; Lei n.º 8.137/1990.

DIREITO ADMINISTRATIVO:
1 Direito administrativo: princípios do direito administrativo; princípios da administração pública.
2 Administração pública: conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material;
órgão público: conceito e classificação; servidor cargo e funções; atribuições; competência administrativa:
conceito e critérios de distribuição; avocação e delegação de competência; ausência de competência:
agente de fato; administração direta e indireta; autarquias; fundações públicas; empresas públicas e
privadas; sociedades de economia mista; entidades paraestatais; Constituição Federal de 1988. 3 Atos
administrativos em espécie; parecer: conceitos, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; fato e
ato administrativo; os atos administrativos em espécie; revogação e anulação; processo administrativo;
Lei n.º 9.784/1999; atos administrativos vinculados e discricionários; mérito do ato administrativo,
discricionariedade; ato administrativo inexistente; teoria das nulidades no direito administrativo; atos
administrativos nulos e anuláveis; vícios do ato administrativo; teoria dos motivos determinantes;
revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. 4 Poderes da administração pública:
hierarquia; poder hierárquico e suas manifestações; poder disciplinar; poder de polícia. 5 Licitação.
6 Contratos administrativos. 7 Controle da administração pública: conceito, tipos e formas de controle; Lei
de Improbidade Administrativa (n.º 8.429/1992 e suas alterações); sistemas de controle jurisdicional da
administração pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição uma; controle jurisdicional da
administração pública no direito brasileiro; controle da atividade financeira. 8 Agentes públicos e
servidores públicos: Lei n.º 8.112/1990 e suas alterações; improbidade administrativa; Lei n.º 8.429/1992.
9 Responsabilidade civil do Estado: responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração
pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos; teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade
patrimonial do Estado; responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública no
direito brasileiro.

