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Ementa: O curso teórico tem como objetivo abordar, detalhadamente, todos os pontos explícitos e implícitos 
do edital de convocação do CACD. A Constituição Federal de 1988 será trabalhada à luz da jurisprudência dos 
tribunais superiores brasileiros, em particular do Supremo Tribunal Federal, bem como da doutrina brasileira 
de direito constitucional e direito administrativo. Com o objetivo de estudar a disciplina com foco na primeira 
e na terceira fases do CACD, o perfil e o histórico acadêmico dos membros da banca examinadora do certame 
serão devidamente considerados, assim como o histórico do concurso em geral. O curso teórico destina-se a 
preparar o candidato para as provas objetiva e discursiva de direito interno, dialogando, quando pertinente, 
com temas de direito internacional e, subsidiariamente, de outras disciplinas do concurso. 
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AULA 1 Assembleia Nacional Constituinte, classificação da Constituição e princípios fundamentais 

AULA 2 Direitos e deveres individuais e coletivos 

AULA 3 Direitos e deveres individuais e coletivos 

AULA 4 Nacionalidade 

AULA 5 Organização e estrutura do estado 

AULA 6 Pacto federativo e repartição de competências 

AULA 7 Poder Executivo 

AULA 8 Poder Legislativo 

AULA 9 Espécies Legislativas 

AULA 10 Poder Judiciário 

AULA 11 Controle de Constitucionalidade 

AULA 12 Responsabilidade civil do estado 

AULA 13 Direitos políticos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional 

AULA 14 Defesa do estado e das instituições democráticas 

AULA 15 Atividade administrativa do Estado brasileiro: princípios constitucionais da administração 
pública e dos servidores públicos, controle de legalidade dos atos da Administração. 

AULA 16 Neoconstitucionalismo e abertura constitucional 

AULA 17 Fatos e atos jurídicos. Elementos, classificação e vícios do ato e do negócio jurídico. 

AULA 18 Aula final (revisão pontual e atualizações) 

 


