
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREIRAS JURÍDICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 
Dr. Marcelo Fortuna é juiz de Direito. Formado pela Puc/SP. Mestre e Doutorando em 

Direito pela PUC/SP. Foi Promotor de Justiça. Coordenador acadêmico do Curso Carreiras 

Jurídicas. 

 

 

 

"Muitos saem da faculdade compreendendo erroneamente o 

que é a exigência de especialização de um profissional. 

Acreditam que conhecer o direito privado material seria 

suficiente para se destacar no mercado de trabalho. O erro se 

encontra nesse ilegítimo pré-conceito.” Prof. Marcelo Fortuna 

 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

Curso voltado para a preparação de concurso público de carreiras estaduais, tais como 

Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e Polícia 

Civil. Trata dos temas que constam nos editais dos principais concursos do país, de forma 

didática, permitindo que o aluno construa uma base sólida para a tão sonhada aprovação. O 

curso, 100% presencial, permite ao aluno a interação com os professores, Juízes, Promotores, 

Defensores e advogados, que auxiliarão não só na parte jurídica, mas também motivacional, 

essencial para o êxito. 

PÚBLICO ALVO 

Bacharéis em Direito, Advogados e Estudantes que pretendem ingressar em uma das Carreiras 

Jurídicas Estaduais, tais como Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Procuradoria Geral do Estado e Polícia Civil. 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

DIREITO CIVIL 

Direito Civil Constitucional. Teoria da Personalidade. Teorias sobre aquisição da Personalidade 

da Pessoa Natural. Teoria da Incapacidade. Capacidade de Direito. Capacidade de Fato. 

Legitimidade. Teoria dos Direitos da Personalidade da Pessoa Humana. Término da 

Personalidade. Instituto da Teoria da Pessoa Jurídica. Desconsideração da personalidade da 

pessoa jurídica. Teoria do Fato Jurídico. Ato Jurídico em sentido estrito. Negócio Jurídico. Teoria 

da Invalidade dos atos jurídicos em sentido estrito e Negócio Jurídico. Abuso de Direito. 

Prescrição e Decadência. A obrigação contemporânea e constitucionalizada. Elementos 

Estruturais da Obrigação (sujeitos, prestação e vínculo jurídico). Direito das Obrigações e 

Direitos Reais. Fonte das Obrigações. Classificação das Obrigações: Prestação de dar, fazer e não 

fazer. Classificação das Obrigações: Objetivamente Plural (cumulativa, alternativa e facultativa) 

e Subjetivamente Plural (divisíveis, indivisíveis e solidárias). Transmissão de Obrigação: Cessão 

de Crédito e Assunção de Obrigação. Teoria do Adimplemento. Teoria do Inadimplemento. 

Teoria geral dos contratos. Teoria dos vícios redibitórios e teoria da evicção. Promessa de Fato 

de Terceiro. Estipulação em favor de terceiro. Extinção dos Contratos: Resolução, Resilição e 

Teoria da Onerosidade Excessiva. Direitos Reais Teoria Geral e Modalidades Posse Teoria Geral 

e Efeitos da Posse; Propriedade Teoria Geral.; USUCAPIÃO, Direito de Família; Princípios 

constitucionais União Estável; Casamento Alimentos; Filiação e investigação de paternidade; 

Direito das Sucessões: Normas Gerais; Sucessão legítima; Sucessão testamentária; Inventários e 

partilhas. 



 

PROCESSO CIVIL 

Princípios constitucionais do processo e normas fundamentais de processo civil. Jurisdição e 

competência interna (noções gerais). Competência: regime jurídico, critérios, causas 

modificativas (conexão/continência) e conflito de competência. Ação e processo. Partes e 

litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Atos de comunicação (noções gerais) prazos, preclusão 

e nulidades. Tutelas provisórias. Procedimento comum: inicial, pedido, julgamento liminar e 

audiência de mediação/conciliação. Procedimento comum: contestação, reconvenção, 

providências preliminares e julgamento conforme o estado. Teoria geral das provas. Sentença, 

fundamentação e coisa julgada. Liquidação de sentença. Cumprimento de sentença: parte geral. 

Cumprimento de sentença de pagar quantia, de fazer e não fazer e entrega. 

Direito Jurisprudencial: teoria Geral: incidente de assunção de competência, incidente de 

arguição de inconstitucionalidade, incidente de resolução de demandas repetitivas e 

reclamação; Recursos (teoria geral): conceito, natureza jurídica, juízo de admissibilidade e juízo 

de mérito, efeitos, recurso adesivo; Execução: teoria Geral. Responsabilidade Patrimonial. 

Embargos à execução. 

DIREITO PENAL 

Introdução do Direito Penal. Princípios do Direito Penal. Lei penal. Conflito aparente de normais 

penais. Teoria do crime. Tipicidade. Tipo penal. Dolo. Culpa. Crime preterdoloso. “Iter criminis”. 

Tentativa. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Crime 

Impossível. Ilicitude. Culpabilidade. Erro no Direito Penal. Concurso de pessoas. Teoria geral da 

Pena, Sanção penal e Medida de segurança. Extinção da punibilidade. Prescrição. Penal Especial: 

Tópicos principais de Crimes contra a pessoa, Crimes contra o patrimônio, Crimes contra a 

dignidade sexual e Crimes contra a Administração Pública. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Processo Penal Constitucional e princípios processuais. Inquérito policial. Ação penal. Ação Penal 

Pública e Ação Penal Privada Competência criminal. Teoria geral das provas. Provas em espécie. 

Medidas cautelares de natureza pessoal e Prisão. Procedimento ordinário e sumário - 

Procedimento Especial do Tribunal do Júri: Princípios constitucionais do júri; Procedimento 

bifásico do Tribunal do Júri; Impronúncia; Desclassificação do delito; Absolvição sumária; 

Pronúncia; Desaforamento; Preparação do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri; 

Sessão de julgamento; Quesitação; Desclassificação; Sentença. 

Sentença Penal: Estrutura e requisitos da sentença; Sentença absolutória; Sentença 

condenatória; Publicação da sentença; Princípio da correlação entre acusação e sentença; 

Emendatio e mutatio libelli. Nulidades: Espécies de irregularidades; Espécies de atos 

processuais; Nulidade; Princípios referentes às nulidades; Nulidades no inquérito policial. 



 

Recursos: Conceito e características; Princípios; Pressupostos de admissibilidade recursal (juízo 

de prelibação); pressupostos objetivos de admissibilidade recursal; Pressupostos subjetivos de 

admissibilidade recursal; Efeitos dos recursos; Recurso em sentido estrito; Apelação; Embargos 

infringentes e de nulidade; Embargos de Declaração; Agravo em execução; Carta testemunhável; 

Habeas Corpus e Revisão Criminal: 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

Constitucionalismo. Poder constituinte. Constituição. Hermenêutica constitucional. Normas 

constitucionais. Controle de constitucionalidade: teoria geral, controle difuso e controle 

abstrato de constitucionalidade. Teoria dos direitos fundamentais. Eficácia dos direitos 

fundamentais. 

Federalismo e Repartição de Competências. O Poder Legislativo na CF/88 (estatuto dos 

parlamentares e processo legislativo). Medidas Provisórias. Comissões Parlamentares de 

Inquérito. Poder Executivo. Poder Judiciário. Intervenção federal. Estado de Sitio e de defesa. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Noções introdutórias. Regime jurídico-administrativo. Princípios do direito administrativo. 

Poderes da administração pública. Organização administrativa: administração direta e indireta. 

Atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. Licitação e contratos. Intervenção Na 

Propriedade; Improbidade Administrativa e lei anticorrupção; Agentes Públicos; Controle da 

Administração Pública. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Sistema Constitucional Tributário; Princípios Tributários; Imunidades; Conceito de tributo e 

espécies tributárias (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições especiais). Código tributário nacional. Obrigação tributária; Regra-matriz de 

incidência tributária: hipótese de incidência tributária, sujeitos ativo e passivo (responsabilidade 

tributária), base de cálculo e alíquota; Crédito tributário: constituição, suspensão, extinção, 

exclusão, garantias e privilégios. 

 DIREITO DO CONSUMIDOR 

Direito do Consumidor e Constituição. Política Nacional das Relações de Consumo. Diálogo das 

Fontes. Princípios gerais do Direito do Consumidor. Conceito de Fornecedor e Consumidor. 

Teorias. Campo de aplicação do CDC. Proteção à saúde e segurança do consumidor. 

Responsabilidade pelo fato do produto. Responsabilidade pelo fato do serviço. 

Responsabilidade pelo vício do produto. Responsabilidade pelo vício do serviço. Publicidade. 

Práticas abusivas. 

 

 



 

DIREITO EMPRESARIAL 

Direito de Empresa. Conceito de Empresário. Requisitos para ser Empresário Individual. 

Responsabilidade do Empresário Individual. Empresário Casado. Incapaz e o exercício da 

atividade empresarial. Registro. Escrituração dos Livros Comerciais. ME, EPP, MEI. EIRELI. Nome 

Estabelecimento empresarial Trespasse. Ação Renovatória. Propriedade Industrial. Invenção. 

Modelo de utilidade. Requisitos da Patente. Desenho Industrial. Marcas. Teoria geral dos títulos 

de crédito. Sociedades: teoria Geral; Recuperação e Falência. Contratos: teoria geral. 

ECA: 

Parte infracional do Estatuto e medidas socioeducativas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 

 


