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ANEXO I 
(a que se refere o subitem 6.3 deste Edital) 

 
 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

Modelo nº 1 
(referente à alínea “a” do subitem 6.3.1 deste Edital) 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, que não tenho nenhum contrato de trabalho 
registrado em minha CTPS. 
 
Data: 
Asssinatura: 
 

 
Modelo nº 2 

(referente à alínea “b” do subitem 6.3.1 deste Edital) 
 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, que não tenho vínculo empregatício vigente 
registrado em minha CTPS. 
 
Data: 
Asssinatura: 
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Modelo nº 3 
(referente à alínea “b” do subitem 6.3.2 deste Edital) 

 
À 
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento da taxa do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, que nunca tive vínculo estatutário com o 
Poder Público municipal, estadual ou federal. 
 
Data: 
Asssinatura: 
 
 

Modelo nº 4 
(referente à alínea “a” do subitem 6.3.3 deste Edital) 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, que não tenho contrato de prestação de serviços vigente 
com o Poder Público municipal, estadual ou federal. 

 
Data: 
Asssinatura: 
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Modelo nº 5 
(referente à alínea “b” do subitem 6.3.3 deste Edital) 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ........... e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, que nunca tive contrato de prestação de 
serviços com o Poder Público municipal, estadual ou federal. 

 
Data: 
Asssinatura: 
 

 
 

Modelo nº 6 
(referente à alínea “b” do subitem 6.3.4 deste Edital) 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Inscrição  
Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado 
de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº .........., 
declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, não auferir qualquer tipo de renda proveniente 
de atividade legalmente reconhecida como autônoma. 

 
Data: 
Asssinatura: 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO CIVIL 
 
1. Lei de Introdução ao Código Civil.  
2. Das pessoas. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Da 

desconsideração da personalidade jurídica.  
3. Dos bens. 
4. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos lícitos e ilícitos. Da prescrição e 

decadência. Da prova.  
5. Do direito das obrigações. Das modalidades. Da transmissão. Do adimplemento e extinção 

das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. 
6. Dos contratos em geral. Das várias espécies de contrato. Leis extravagantes. 
7. Dos atos unilaterais. 
8. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios. A responsabilidade 

civil na Constituição. 
9. Do direito das coisas. Da posse. Dos direitos reais. Da propriedade. Da superfície. Das 

servidões. Do usufruto. Do uso. Habitação. Do direito do promitente comprador. Do 
penhor, da hipoteca e da anticrese.  

10. Do direito de família. Do casamento. Das relações de parentesco. Do regime de bens. Dos 
alimentos. Do bem de família. Da união estável. Da tutela e da curatela. 

11. Do direito das sucessões. Da sucessão legítima. Da sucessão testamentária. Do inventário 
e da Partilha. Das disposições finais e transitórias do Código Civil.  

12. Seguros. Registros públicos. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
1. Princípios gerais do direito processual civil. 
2. Direito Processual Constitucional e Direito Processual Coletivo. A ação civil pública. 

Mandado de segurança. Ação popular. 
3. Jurisdição e ação. Conceito, natureza e características. Condições da ação. Competência. 

Conflitos de competência. 
4. Processo. Procedimento. Sujeitos, objeto e pressupostos da relação jurídica processual. 

Da formação, suspensão e extinção do processo. 
5. Do Poder Judiciário e órgãos jurisdicionais. Do juiz. Serviços auxiliares da Justiça. 
6. Do Ministério Público. Das partes em geral. Dos advogados e procuradores. 
7. Litisconsórcio e assistência. 
8. Intervenção de Terceiros. Oposição. Nomeação a autoria. Chamamento ao processo. 
9. Atos processuais, forma e vícios, tempo e lugar. Formalismo e instrumentalidade das 

formas. Convalidação do ato processual. Prazos no processo, contagem e preclusão. 
Incidentes processuais. 

10. Petição inicial: requisitos e vícios, indeferimento e emenda. Pedido: conceito, espécies, 
interpretação e alteração. Cumulação de pedidos. Antecipação de tutela. Tutela definitiva. 
Julgamento de ações repetitivas. 

11. Resposta do réu: defesa direta e defesa indireta. Contestação. Exceções processuais. 
Reconvenção. Revelia. Julgamento conforme o estado do processo. 

12. Das audiências. Das provas. Ônus da prova. Incidentes. O juiz e a prova.  
13. Da sentença. Da coisa julgada: requisitos, espécies, efeitos, relativização. Tutelas 

específicas. Liquidação de sentença. Do cumprimento da sentença. Rescisória. 
14. Recursos. Requisitos e admissibilidade. Efeitos. Espécies. Incidentes recursais. Recursos 

repetitivos. Súmula vinculante. 
15. Da execução em geral. Dos títulos executivos. Das espécies de execuções.  Defesas do 

executado. Da execução contra insolvente. Execução nas ações coletivas. Da suspensão e 
da extinção do processo de execução. 

16. Do Processo cautelar. Das medidas cautelares. Dos procedimentos cautelares específicos. 
17. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária, no Código de Processo 

Civil e legislação extravagante. Ação de alimentos e alimentos gravídicos. 
18. Assistência judiciária. Juizados Especiais Cíveis. Alienação fiduciária. Decreto Lei nº 

911, de 1º de outubro de 1969. Da locação predial urbana e suas ações. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
 
1. Natureza e fonte das regras de consumo. A relação de consumo e suas características. 
2. Integrantes e objeto da relação de consumo. Objetivos e princípios da política nacional 

das relações de consumo. 
3. Os direitos básicos do consumidor. Interpretação das regras de consumo. 
4. Da qualidade que os produtos e serviços devem ter. Da responsabilidade dos agentes que 

figuram nas relações de consumo. 
5. Espécies de responsabilidades previstas na lei de consumo. 
6. Da prescrição e da decadência nas ações atinentes a matéria de consumo. 
7. Da desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Das práticas comerciais. Da 

oferta e da publicidade. As práticas abusivas e seus efeitos. 
8. Da proteção contratual em matéria de consumo. Princípios que regem a matéria. Os 

contratos de adesão. Das cláusulas abusivas. Espécies e efeitos jurídicos. 
9. A defesa do consumidor em juízo. Ações individuais e coletivas. Legitimidade para sua 

propositura. Efeitos da coisa julgada. 
10. Das ações coletivas para defesa dos direitos dos consumidores. Das ações de 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. 
11. Responsabilidade civil. Responsabilidade contratual e extracontratual. Dano patrimonial 

e moral. Da cobrança de dívidas e dos bancos de dados e cadastros. 
 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
1. Da proteção a criança e ao adolescente. Conceitos, deveres, garantias e prioridades. Da 

interpretação da norma estatutária. 
2. Dos direitos fundamentais. Das medidas de proteção.  
3. Do direito a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer. 
4. Dos atos infracionais.  
5. Das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis.  
6. Do Conselho Tutelar.  
7. Do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
8. Da Justiça da Infância e da Juventude. 
9. Dos procedimentos.  
10. Dos recursos.  
11. Do Ministério Público.  
12. Da proteção judicial aos interesses individuais, difusos e coletivos.  
13. Das infrações administrativas. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO PENAL 
 
1. Conceito de Direito Penal. História do Direito Penal. História do Direito Penal Brasileiro, 

Doutrinas e Escolas Penais. Fontes do Direito Penal. Sistemas Penitenciários. 
 

PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL 
2. Da aplicação da lei penal. Do crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de pessoas. 
3. Parte Geral do Código Penal. Das penas. Das medidas de segurança. 
4. Parte Geral do Código Penal. Da ação penal. Da extinção da punibilidade. 
 

PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL.  
5. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a 

propriedade imaterial. 
6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Dos crimes contra a família.  
7. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública.  
 

LEIS PENAIS ESPECIAIS 
8. Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941). 
9. Crimes definidos na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2003. 
10. Crimes definidos na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 
11. Crimes eleitorais (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, e Lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997). 
12.  Crimes de abuso de autoridade (Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965). Crimes de 

tortura (Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997). Crimes hediondos (Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990). 

13. Crimes contra as relações de consumo (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). Crimes 
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). Crimes contra a 
ordem econômica (Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991). Crimes contra a economia 
popular (Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951). 

14. Crimes de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Crimes contra o meio 
ambiente (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Crimes falimentares (Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005). 

15.  Crimes contra a criança e o adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). Crimes 
contra a violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). Crimes 
contra os idosos (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). Crimes de preconceito de raça 
ou cor (Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989). 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
1. Do processo penal em geral. Princípios e fontes do processo penal. 

 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941) 

2. Disposições preliminares. Do inquérito policial. Da ação penal. Da ação civil.  
3. Da competência. Das questões e processos incidentes. Da prova. 
4. Do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da 

Justiça. 
5. Da prisão e da liberdade provisória. 
6. Das citações e intimações. 
7. Da sentença. 
8. Dos processos em espécie. 
9. Das nulidades e dos recursos em geral. 
10.  Disposições gerais. 
11.  Habeas Corpus e seu procedimento. Mandado de segurança em matéria criminal (Lei nº 

12.016, de 7 de agosto de 2009).  
 

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PENAIS ESPECIAIS 
12. Execução penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984).  
13. Entorpecentes (Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2003). Violência doméstica (Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006).  
14. Prisão temporária (Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989). Da prisão, das medidas 

cautelares, da liberdade provisória (Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011).  
15. Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995). Falências (Lei nº 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005). 
16. Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965).  
17. Organizações criminosas (Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995). Proteção a testemunhas 

(Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999). Interceptação telefônica (Lei nº 9.296, de 24 de 
julho de 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
1. Constituição. Conceito, objeto, elementos e classificações. Princípios fundamentais. 
2. Poder constituinte originário e derivado. Características. Emenda, reforma e revisão da 

Constituição.  
3. Supremacia da Constituição. Normas constitucionais. Interpretação, princípios, eficácia. 

Controle de constitucionalidade. 
4. Dos direitos e garantias fundamentais. Tutela dos direitos e deveres individuais, difusos e 

coletivos. 
5. A tutela constitucional das liberdades. Habeas Corpus, Habeas Data, Mandado de 

Segurança. 
6. Da organização do Estado Federal. Da separação dos Poderes. Da União, Estados, 

Municípios e Territórios. Intervenção nos Estados e Municípios. Da administração 
pública. 

7. Da organização dos Poderes. Do Poder Legislativo. Estruturas, composições, atribuições 
e competências. Do processo legislativo. 

8. Do Poder Executivo. Estrutura, atribuições e competências. Prerrogativas e 
responsabilidades. Dos ministros e dos conselhos. 

9. Do Poder Judiciário. Estruturas, composição e competências. Das funções essenciais da 
Justiça. Do Poder Judiciário de Minas Gerais na Constituição Estadual. Da organização 
judiciária de Minas Gerais. 

10. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 
11. Da ordem econômica e da ordem social. Fundamentos e princípios. Propriedade. Sistema 

financeiro nacional. Da seguridade social. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO ELEITORAL 

1. Estado Democrático de Direito. Cidadania. Sistema representativo. Soberania popular. 
Política. 

2. Direitos políticos. Conceito. Classificação. Perda. Suspensão. Sufrágio universal. Voto. 
3. Partidos políticos. Conceito. História. Disciplina constitucional e legal no Direito 

Brasileiro. 
4. Direito eleitoral. Conceito. Fontes. Princípios. Aplicação. Interpretação.   
5. Justiça Eleitoral. Organização. Competência. 
6. Ministério Público Eleitoral. Organização. Atribuições. 
7. Alistamento eleitoral. Regras constitucionais, legais e regulamentares.   
8. Elegibilidade. Conceito. Condições de elegibilidade. Inelegibilidade. Incompatibilidade. 

Regras constitucionais, legais e regulamentares. 
9. Sistemas eleitorais. Classificações. Modelo brasileiro. Outros modelos. 
10. Processo Eleitoral. Convenções partidárias. Registro de candidatos. 
11. Campanha eleitoral. Conceito. Financiamento. Abuso de poder político e econômico: 

caracterização e efeitos.  
12. Propaganda política e suas modalidades. Propaganda eleitoral. Regras legais e 

regulamentares. 
13. Eleição, apuração e diplomação dos eleitos. 
14. Ações judiciais eleitorais. Crimes eleitorais. Tipos penais e sanções. Processo por crimes 

eleitorais. Jurisprudência dos tribunais eleitorais. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO EMPRESARIAL 
 
1. Fontes do Direito Empresarial. Hermenêutica no Direito Empresarial. As sociedades 

empresárias. Personalização. Classificação. Desconsideração da personalidade jurídica. 
2. Do empresário. Da sociedade empresária. Da sociedade não personificada. Da sociedade 

personificada. Da sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo.    
3. Da sociedade em comandita simples. Da sociedade limitada. Da sociedade anônima.  
4. Dos contratos empresariais. Contratos bancários. Depósito. Mútuo. Arrendamento 

mercantil. Factoring. Franquias. Cartão de crédito. Contratos eletrônicos. Legislação 
extravagante.  

5. O empresário e a relação de consumo. Tutela contratual dos consumidores. A intervenção 
judicial. Jurisprudência dos tribunais superiores. 

6. Da falência e da recuperação judicial. Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 
7. Títulos de crédito. Teoria geral. Os títulos de crédito no Código Civil e legislação 

pertinente. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
1. O Estado e o poder de tributar. Direito tributário: conceito e princípios. O Sistema 

Tributário Nacional. Princípios gerais. Limitações do poder de tributar. Repartição das 
receitas tributárias. 

2. Fontes do Direito Tributário. Legislação tributária: conceito, vigência, aplicação, 
interpretação e integração. 

3. Tributo: conceito e espécies. Código Tributário Nacional. Imposto; taxa; contribuição de 
melhoria e outras contribuições. 

4. Obrigação tributária: conceito; espécies; fato gerador (hipótese de incidência); sujeitos 
ativo e passivo; solidariedade; capacidade tributária; domicílio tributário. 

5. Fato gerador da obrigação tributária. Elementos. Incidência, não incidência, imunidade e 
isenção. 

6. Responsabilidade tributária: normas gerais, espécies e hipóteses. Infrações 
administrativas tributárias. Substituição tributária. 

7. Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e 
exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. 

8. Garantias e privilégios do crédito tributário. 
9. Administração tributária. Dívida ativa: conceito, inscrição. Certidão de dívida ativa: 

natureza jurídica, presunção de certeza e liquidez. 
10. Processo administrativo e judicial tributário. Execução fiscal, embargos à execução fiscal, 

ação de consignação em pagamento, ação declaratória, ação anulatória, ação de repetição 
de indébito, ações cautelares e mandado de segurança. Tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública. 

11. Tributos estaduais e municipais. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO AMBIENTAL 
 
1. A Constituição Federal e o meio ambiente. O art. 225: objetivo, alcance e reflexos. 

Ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Natureza pública da 
proteção ambiental. Tratados internacionais sobre o tema ambiental. 

2. Fontes do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Legislação. Interpretação. 
O Direito Ambiental na visão dos tribunais. 

3. Competências administrativa, legislativa e jurisdicional em matéria ambiental. Inquérito 
civil. Termo de ajustamento de conduta. 

4. Tutela do meio ambiente e seus agentes. Ações judiciais. Responsabilidades 
administrativa, civil e penal ambiental. 

5. Responsabilidade penal da pessoa jurídica em matéria ambiental. 
6. O estudo do impacto ambiental e a administração pública. Licenciamento ambiental. 
7. Meio ambiente e o Estatuto da Cidade. 
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ANEXO II 
(a que se referem os subitens 12.4, 13.2, 13.3 e 15.4, todos deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
1. A Administração Pública. A separação dos Poderes. Características comuns. Atos 

administrativos próprios e impróprios das funções. (Atos do Executivo, Judiciário, 
Legislativo).  

2. Organização da Administração Pública. Estrutura administrativa do Estado. 
Administração direta e indireta. Regime jurídico da administração indireta. Prerrogativas 
e sujeições. Desconcentração e descentralização. Pessoas de Direito Público e de Direito 
Privado. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Consórcios públicos. Parcerias 
público-privadas. 

3. Atos administrativos. Atividade administrativa. Processo administrativo. Atos ilícitos. 
Teoria das nulidades no Direito Administrativo. Convalidação, efeitos. Extinção dos atos 
administrativos. Discricionariedade e legalidade. Classificação dos atos administrativos. 
Espécies de atos administrativos. Validade, eficácia, aperfeiçoamento, efeitos e extinção 
dos atos administrativos. Prescrição administrativa. 

4. Atividade regulatória da Administração Pública. Poder de polícia. Competência 
regulatória. Competência econômica, social setorial, técnica/especializada. As agências 
reguladoras.  

5. Controle da Administração Pública. Mandado de segurança coletivo. Ação civil pública e 
ação popular. Reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Mandado de injunção. Ações 
coletivas. Habeas Data. Direito de petição. 

6. Contratos administrativos. Contratação direta (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 
Ordem de serviços. Organizações sociais da sociedade civil de interesse público. O 3º 
setor. As organizações não governamentais. 

7. Agentes públicos: classificação e espécies de vínculos com o Estado. Sistema de 
remuneração. Vencimentos e subsídios. Vedações. Fixação, alteração e limites. Regime 
constitucional do servidor público. Direito de greve. Responsabilidade do servidor 
público (política, administrativa, civil e penal). 

8. Bens públicos. Definição e classificação. A Constituição da República e o regime do 
Código Civil de 2002. Bens de domínio público e bens dominicais. A transferência de 
bens públicos: a alienação e o uso de bem público por particular. Bens públicos em 
espécie. 

9. Da Fazenda Pública. Conceito. Prerrogativas processuais. Controle externo e orçamento. 
Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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ANEXO III 
(a que se referem os subitens 13.2, 13.3 e 15.4 deste Edital) 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E 

FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 
 
A) SOCIOLOGIA DO DIREITO 

 
1. Relações da sociologia jurídica com a sociologia em geral. 
2. Objeto da sociologia jurídica. Os fenômenos jurídicos. A juridicidade. 
3. O sistema jurídico. O pluralismo jurídico. Os fenômenos infrajurídicos. 
4. Os princípios da sociologia jurídica. 
5. Análise sociológica da jurisprudência. 
6. Função científica da sociologia jurídica. 
7. Função prática da sociologia jurídica. 
8. Teoria dos sistemas sociais: o pensamento de Niklas Luhmann. 
9. Direito e controle social. 
10. Direito e realidade. Direito, imprensa e opinião pública. 
 
B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA 
 
1. Conceito e importância da Psicologia para o Judiciário. Integração da Psicologia com o 

Direito. 
2. A psicologia do juiz. 
3. A psicologia da testemunha. 
4. A psicologia das partes. 
5. A psicologia do advogado. 
6. Fatores psicológicos na decisão judicial. 
7. Psiquiatria forense. 
8. A interdisciplinaridade nos casos judiciais complexos. 
9. A psicologia da conciliação. 
10. O papel da psicanálise na solução dos conflitos. 
 
C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL 

 
1. Conteúdo ético da Constituição da República. 
2. Ética da responsabilidade e ética da convicção. 
3. O Código de Ética da Magistratura. 
4. Independência do juiz. 
5. Imparcialidade do juiz. 
6. Transparência e atividade judicial. Sigilo profissional. 
7. Integridade pessoal e profissional do juiz. Dignidade, honra e decoro. 
8. Diligência e dedicação. Conhecimento e capacitação. Cortesia e prudência do juiz. 
9. Infrações éticas. Sanções. 
10. Lugar da ética na função judicial e na vida particular do juiz. 
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D) FILOSOFIA DO DIREITO 
 

1. A Filosofia do Direito e a sua importância na função judicial. 
2. Permanência da filosofia grega antiga: o pensamento de Aristóteles. 
3. Principais temas filosóficos para a função judicial. Pluralismo. Democracia. Liberdade. 

Igualdade. Justiça. Equidade. Verdade no Direito. 
4. Direito e moral. Ética e teoria da cultura. 
5. O Direito Natural e os Direitos Humanos. 
6. O normativismo lógico de Hans Kelsen. 
7. A lógica-do-razoável e as teorias da argumentação. 
8. O Pós-Positivismo. 
9. Teorias de justiça: a) liberalismo; b) comunitarismo; c) republicanismo. 
10. Normatividade, dogmática, interpretação jurídica e hermenêutica filosófica. 

 
E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA 

 
1. O conceito de direito. 
2. Conceitos jurídicos fundamentais. Obrigação. Responsabilidade. Ato antijurídico. Sanção. 
3. Pessoa. Pessoa jurídica. Direito subjetivo. 
4. Realismo jurídico. Sistemas jurídicos contemporâneos. 
5. Direito e poder. A teoria jurídica e a teoria política. 
6. Legitimidade e legalidade. 
7. Políticas públicas e o papel do Judiciário. 
8. O juiz e a construção da democracia. 
9. Democracia e direito: o pensamento de Habermas. 
10. O Judiciário como poder político. 
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ANEXO IV 
(a que se refere o subitem 14.1 deste Edital) 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público, de 
Provas e Títulos, para Ingresso na Magistratura do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
 
 

________________________________________, inscrição nº _______, abaixo 
assinado, requer a sua inscrição definitiva no Concurso Público, de Provas e Títulos, para 
Ingresso na Magistratura do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011, anexando, para 
tanto, os seguintes documentos exigidos no subitem 14.2 deste Edital, colocados na ordem 
constante do referido subitem: 
 

( ) cópia autenticada do documento oficial de identidade, do qual constem filiação, 
retrato e sua assinatura; 
(  ) 2 (duas) fotos 3x4 iguais e recentes; 
(  ) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
(  ) cópia autenticada de título de eleitor e de certidão, fornecida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, de que se encontra em dia com as obrigações eleitorais, acompanhada de sua 
autenticidade, quando for emitida pela internet; 
(  ) certidão, fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, comprovando a inexistência de 
crime eleitoral, acompanhada de sua autenticidade, quando for emitida pela internet; 
( ) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações 
concernentes ao serviço militar, se do sexo masculino; 
(  ) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo 
Ministério da Educação; 
(  ) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito 
Federal e Militar e de seus respectivos Juizados Especiais dos lugares em que haja 
residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
(  ) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito 
Federal, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
(  ) declaração do candidato, com assinatura reconhecida em tabelionato de notas, da 
qual conste nunca haver sido indiciado em inquérito policial ou processado 
criminalmente ou, em caso contrário, notícia específica da ocorrência, acompanhada 
dos esclarecimentos pertinentes; 
(  ) certidão do órgão disciplinar a que estiver sujeito o candidato, comprovando não 
estar sendo processado, nem ter sido punido no exercício da profissão, de cargo ou de 
função, devendo apresentar, caso seja advogado, certidão da Ordem dos Advogados do 
Brasil com informação sobre a sua situação perante a Instituição; 
(  ) certidões ou declarações idôneas comprobatórias do exercício, até a data do término 
da inscrição definitiva, de 3 (três) anos de atividade jurídica após a obtenção do grau de 
bacharel em Direito; 
(  ) formulário com os dados necessários à realização da sindicância da vida pregressa e 
investigação social; 
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         (   ) declaração do candidato sobre o recebimento ou não de proventos de aposentadoria 
em cargo ou função pública de qualquer dos três Poderes da União, de Estado, de 
Município ou do Distrito Federal. 

 
O candidato assume integral responsabilidade pelas informações aqui prestadas, 

afirmando que são expressão da verdade. 
 
Nesses termos,  
 
Pede deferimento, 
 
 
Belo Horizonte,   de                  de 20  . 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato ou do procurador 
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ANEXO V 
(a que se referem os subitens 14.2, alínea “m”, e 14.10.1, ambos deste Edital) 

 
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA A REALIZAÇÃO DA SINDICÂNCIA DA VIDA 

PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 
DADOS PESSOAIS 
 
Nome: 
Data de nascimento:                                          
Nacionalidade: 
Naturalidade:               UF: 
Pai: 
Mãe: 
Estado civil: 
CPF: 
Cônjuge: 
CPF do cônjuge: 
Título de Eleitor: 
Zona Eleitoral:                   Seção:                             UF: 
Identidade:                         Data de expedição:                     Órgão expedidor: 
PIS/PASEP nº: 
Situação militar (Carta Patente, Reservista, Alistamento ou Dispensa) nº: 
Expedidor:                                                   Data: 
 
ENDEREÇO ATUAL 
 
Rua ou Avenida: 
Número:                             Complemento:                        Bairro: 
Cidade:                         UF:                               CEP: 
Telefone residencial, com DDD: 
Telefone comercial, com DDD:  
Telefone celular, com DDD:   
Período de residência (mês/ano): 
 
ENDEREÇOS ANTERIORES 
 
Rua ou Avenida: 
Número:                             Complemento:                        Bairro: 
Cidade:                         UF:                               CEP: 
Telefone residencial, com DDD: 
Período de residência (mês/ano): 
 
Rua ou Avenida: 
Número:                             Complemento:                        Bairro: 
Cidade:                         UF:                                 CEP: 
Telefone residencial, com DDD: 
Período de residência (mês/ano): 
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DADOS PROFISSIONAIS 
 
EMPREGO ATUAL 
Empregador: 
Cargo:                             Função: 
Atividade: 
Endereço:                                       Bairro:                 
Cidade:                            UF:                  CEP: 
Telefone: 
Data de admissão (mês/ano):  
 
 
EMPREGOS ANTERIORES 
 
Empregador: 
Cargo:                             Função: 
Atividade: 
Endereço:                                       Bairro:                 
Cidade:                            UF:                  CEP: 
Telefone: 
Período (mês/ano):  
 
 
Empregador: 
Cargo:                             Função: 
Atividade: 
Endereço:                                       Bairro:                 
Cidade:                            UF:                  CEP: 
Telefone: 
Período (mês/ano):  
 
Empregador: 
Cargo:                             Função: 
Atividade: 
Endereço:                                       Bairro:                 
Cidade:                            UF:                  CEP: 
Telefone: 
Período (mês/ano):  
 
CURSOS SUPERIORES 
 
Curso: 
Nome do estabelecimento de ensino: 
Endereço:                       Bairro:               
Cidade:                            UF:               
Conclusão (mês/ano): 
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Curso: 
Nome do estabelecimento de ensino: 
Endereço:                       Bairro:               
Cidade:                            UF:               
Conclusão (mês/ano): 
 
ANTECEDENTES 
 
Possui títulos protestados? ( ) sim ( ) não 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 
Banco:                           Agência:                        Conta-corrente: 
Banco:                           Agência:                        Conta-corrente: 
 
DADOS DE 3 (TRÊS) AUTORIDADES E/OU PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS QUE 
PODEM PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO: 
 
Nome: 
Cargo/Profissão: 
Endereço:                                          Bairro: 
Cidade:                                              UF:                              CEP: 
Telefones para contato: 
 
Nome: 
Cargo/Profissão: 
Endereço:                                          Bairro: 
Cidade:                                              UF:                              CEP: 
Telefones para contato: 
 
Nome: 
Cargo/Profissão: 
Endereço:                                          Bairro: 
Cidade:                                              UF:                              CEP: 
Telefones para contato: 
 
 Declaro, sob as penas da Lei, inseridas no art. 299 do CP, que todas as informações aqui 
prestadas são verdadeiras e que não omiti nenhum fato que impossibilite o meu ingresso na 
Carreira da Magistratura do Estado de Minas Gerais. 
 
 Outrossim, autorizo a Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira da Magistratura 
do Estado de Minas Gerais a verificar as informações prestadas e a constatar se possuo 
conduta  irrepreensível e idoneidade moral inatacável para exercer o cargo pretendido. 
 

 Belo Horizonte, de                  de 20  . 
 
                                         ___________________________________ 

Assinatura do candidato ou do procurador 
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ANEXO VI 
(a que se referem os subitens 14.5, alínea “a”, e 16.2.1, ambos deste Edital) 

 
 

REQUERIMENTO DE JUNTADA DE TÍTULOS 
 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público, de 
Provas e Títulos, para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Minas Gerais - 
Edital nº 01/2011 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________, abaixo assinado, inscrição 
nº_______, requer a juntada dos seguintes títulos:  
 
(relacionar os títulos apresentados) 
 
Pede deferimento.  
 
Belo Horizonte,   de                  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato ou do procurador 
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ANEXO VII 
(a que se referem os subitens 14.5, alínea “b”, e 18.2.1.1, ambos deste Edital) 

 
REQUERIMENTO DE JUNTADA DE CERTIDÃO PARA FINS DE DESEMPATE 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Comissão do Concurso Público, de 
Provas e Títulos, para Ingresso na Magistratura do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________, abaixo assinado, inscrição 
nº_______, requer, para fins de desempate, a juntada de certidão comprobatória de exercício 
da função de jurado em tribunal do júri, emitida pelo juízo competente. 
 
Pede deferimento.  
 
Belo Horizonte,   de                  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato ou do procurador 
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ANEXO VIII 
(a que se o refere o subitem 20.19 deste Edital) 

 
 

CRONOGRAMA ESTIMADO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
(nos termos do disposto no inciso IV do art. 13 da Resolução nº 75, de 2009, do CNJ) 

 
 
 

PROVA DATA 
Prova Objetiva Seletiva 26 de fevereiro de 2012 

Prova Discursiva 21 de abril de 2012 
Prova Prática de Sentença de Natureza Cível 22 de abril de 2012 

Prova Prática de Sentença de Natureza Criminal 23 de abril de 2012 
Prova Oral 6 a 8 de setembro 2012 

Prova de Títulos 30 de setembro de 2012 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


