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Os maiores especialistas para 
o CACD estão no Clipping

Orientação completa para candidatos de todos os níveis

Guilherme Paião

Aprovado em 2º lugar no CACD 2008.

Integra o quadro da Procuradoria Geral desde 2014. 

Atua como Procurador do Estado do Rio de Janeiro.

GUILHERME PAIÃO

Sobre o projeto “Pague o Valor Justo” do Clipping

Acreditamos que é possível democratizar o acesso à carreira diplomática. Os maiores 
especialistas para o CACD se uniram ao Clipping para viabilizar a melhor preparação, 
permitindo que os candidatos paguem o valor justo por cada aula. Conheça mais sobre 
o projeto aqui.
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Palavras do Clipping

Amigos do Clipping,

Neste documento você encontrará a ementa de Direito Constitucional (módulo III) do 
Curso Extensivo de Direito Internacional Público e Direito Constitucional para o 
Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) do Clipping. 

O curso tem como objetivo apresentar todo o conteúdo do edital aos candidatos, com 
foco na 1a fase do exame do CACD. Esse curso é indicado para candidatos no início 
da preparação, para aqueles em etapa intermediária e, também, para aqueles com 
preparação mais avançada e que precisam reforçar e/ou atualizar a base de 
conhecimentos exigida pelo edital. 

As videoaulas do Curso Extensivo de Direito Internacional Público e Direito 
Constitucional terão, em média, 1h45 de duração. Serão, ao todo, 28 aulas divididas 
em 3 módulos. 

Os módulos I e II, são ministrados pelo Professor Patrick Luna, cobrindo os temas de 
Direito Internacional Público constantes do edital. O módulo III, será referente aos 
temas de Direito Constitucional e será ministrado pelo professor Guilherme Paião.

As ementas estão sujeitas a modificações. Ao longo do curso, todo o conteúdo 
exigido pelo edital será apresentado de forma atualizada, objetiva e com 100% de 
foco no CACD. Materiais complementares e bibliografias serão indicadas em cada 
aula, contribuindo para o aprofundamento dos seus estudos. 

As videoaulas serão transmitidas ao vivo, de acordo com o cronograma de aulas 
disponibilizado na plataforma (que pode estar sujeito a alterações). As videoaulas 
também estarão disponíveis até o fim de cada módulo, para que você as possa 
assistir em dia e horário de sua conveniência. Não há limites para a visualização das 
aulas gravadas durante a vigência do módulo. 

Você poderá interagir com o Professor ao longo das aulas ao vivo. Para preservar o 
ritmo das aulas e a relevância dessas interações, um membro da equipe do Clipping 
ou monitor estará presente para auxiliar na triagem de dúvidas e, em alguns casos, na 
mediação dessas interações.
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Ementa do Módulo III Direito Constitucional para o 
CACD 2020

Módulo 3

AULA 1: Normas Jurídicas

OBJETIVO DA AULA
Panorama sobre a estrutura das norma jurídicas, seus elementos essenciais e 
características.

Tópicos do edital:
 1 Normas jurídicas.

AULA 2: Personalidade Jurídica

OBJETIVO DA AULA
Conceituação. Diferenciação entre personalidade e capacidade. Pessoas físicas e 
pessoas jurídicas. Direitos da Personalidade

Tópicos do edital:
 2 Personalidade jurídica

AULA 3: Constituição e norma jurídicas constitucionais

OBJETIVO DA AULA
O que são Constituições. Evolução histórica. Modelo brasileiro. Análise das 
particularidades das normas jurídicas constitucionais.

Tópicos do edital: 
 3 Constituição: conceito, classificações, primado da Constituição, controle de 
constitucionalidade

AULA 4: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

OBJETIVO DA AULA
Discussão de aspectos gerais e jurisdição.

Tópicos do edital:
 3 DIP e direito internacional privado (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro).
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AULA 5: Federação e Repartição de Competências. Processo legislativo.

OBJETIVO DA AULA
Conceituação do fenômeno do federalismo. Evolução histórica. Modelo brasileiro. 
Repartição de competências materiais e legislativas entre os entes federativos 
brasileiros. Processo legislativo brasileiro: panorama funcional.

Tópicos do edital: 
 4 Estado: elementos, soberania, formas, modelos de divisão de competência com 
entes subnacionais, sistemas de governo
 5 Estado democrático de direito. Conceito e objetivos. Divisão de poderes. 
 6 Organização e competências dos poderes no Direito Brasileiro.
 7 Processo legislativo brasileiro.

AULA 6: Direitos e garantias fundamentais.

OBJETIVO DA AULA
Definição de direitos e garantias fundamentais. Evolução histórica. Gerações de 
direitos e de garantias fundamentais. Perspectivas.

Tópicos do edital: 
 8 Direitos e garantias fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro.

AULA 7: Administração Públicas e atos administrativos

OBJETIVO DA AULA
Organização da Administração Pública. Atos Administrativos: elementos essenciais 
e desfazimento.

Tópicos do edital:
 9 Administração Pública no Brasil. Princípios constitucionais da administração 
pública e dos servidores públicos. Estrutura da Administração Pública Federal. Atos 
administrativos. Processo e procedimento administrativo.

AULA 8: Licitações e Contratos Administrativos

OBJETIVO DA AULA
Análise dos mecanismos utilizados pela Administração Pública para contratar bens e 
serviços.

Tópicos do edital:
 10 Licitações e contratos administrativos
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Aula 9: Responsabilidade Civil do Estado

OBJETIVO DA AULA
Conceituação. Elementos da responsabilidade civil. Evolução histórica. Modelo 
brasileiro.

Tópicos do edital:
 11 Responsabilidade civil do Estado.

AULA 10: Regime Estatutário. Regime do Serviço Público Exterior. Processo 
administrativo e processo administrativo disciplinar. Improbidade administrativa. 
Finanças públicas. Normas orçamentárias.

OBJETIVO DA AULA
Definição do que é um regime estatutário, com foco nas particulares do serviço 
público exterior. Conceituação de processos administrativos e disciplinares, 
destacando seus principais elementos e análise da "improbidade administrativa". 
Finanças públicas. Normas orçamentárias.

Tópicos do edital:
 12 Direitos, deveres e responsabilidades do servidor público. Improbidade 
administrativa. Regime disciplinar e processo administrativo disciplinar. 
 13 Regime Jurídico dos Servidores do Serviço Exterior Brasileiro (lei nº 11.440/2006) 
 14 Finanças públicas. Normas orçamentárias.
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ATENÇÃO: 

Este curso seguirá o modelo “Pague o Valor Justo”. Para participar do curso, é necessá-
rio ser um assinante do Clipping. O assinante se matricula no módulo do curso dentro 
da plataforma do Clipping. Após a matrícula, ele assiste à primeira aula. Depois de ter 
assistido, ele paga o valor que considerar justo por aquela aula. Após efetuado esse 
pagamento, o acesso à segunda aula é liberado e assim por diante. Para este curso, o 
valor mínimo de cada aula é de R$ 15,00.

Se você preferir, também pode adquirir módulos fechados (matrícula + aulas) por um 
preço pré-determinado ou ainda o pacote completo, que contempla todos os módulos 
(matrícula + aulas) de todos os cursos oferecidos.

Assine do Clipping ! !
!
!

Matrícule-se Assista à Aula que desejar Pague pela aula

QUERO ME MATRICULAR NO CURSO

https://checkout.clippingconcursos.com.br/cadastrar?campaign=5d250f5a6f7f6f8e34663f16
https://app.clippingconcursos.com.br/pacotes-cursos
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