
SEÇÃ().2 DIÁRIO DA JUSTIÇA

1:9 86 - DESIGNAR, nos termos do artigo za,§.1°. da Lei nO 8.112190. com
l"8dIJçiO dada pô/~·l;.eíl1"~.527197, o servidorWASHINGTmUtJlZRIBEIRO DA SILVA, Ditetor
do Núcleo de Recursos'HiIrnanos. do Quadro de Pessoal da JusüçáFederal de Primeira Instância.
Seção Judíciári8d9Dí~o Federal, para assumir o cargo de'l)irétorda5.eaetaria Administrativa
daquela Seccíonái. oosafastamentos, impedimentos legais 00 regulamentares do titulare na
vacência do cargO; com $itos.a contar de 22defeverefrtHié1998.

N9 87.,. SUSPElU>ERoexpediente neste Triblínal, e nas Seções
Judici.irias da 11 'Req:tlio, no dia 25 defevereLro de 1998.

PUBLIQUE-SE • .REGIST.RE";SE,.~CUMPM-SE.

JUIZ NELSON G:lMESDA SILVA.
·Presidente.

I

j Presidência

RESOWt;:ÃON" 003 DE 17DEFEVEREíltO.DE 1998.

o DOUTOR ALBERTO NOGUEIRA, PRESIDENTE EM ExERCíéIO,DO TRIBUNAL REGIONAL
i'EDERALDA 2'REGIÃQ, no uso de suas atribuições e considerando. a decisão tomada pela Comissio
0rgaJizad0ra e ápnwalia·peJo Consêlho de Administração na sessão do dia 12 defevereíro de 1998, resolve
baixar o seguinte:

REGULAMENTO DO QUINTO·CONCURSO·PÚBLICO.PARA,í>ROVIMENTO',DE·CARGOS,DE JUIZ
FEDERALSUBSTITUTO'I)E'PRIMElRA INST ÁNClA NA 2'REGIÃO.

1- QAS'DISPQS!CÕES'PRELJMINARES
Arf. 1-. O-candidAtó á()proVfiliento do cargo de JuizFederalSubstituto da 2'Regi!o deverá. atender aos
n:quiJitossesuintes:
I) scrbruileito, éotn.iaade·superior a 25 (vinte e Cinco) anos (Lei nO159SI$7,~. 2° e Lei Complementar nO
35n9ó art. S");
II) estar emgoz.ó de SelísdirCitoSl'Olíticos, sendo eleitor em.dia com.seusdeveres;
ln) ter príticaprôfÍssiOn8ino decorrer de. pelo menos, 02 (dois).anos, até a data da posse, na advocacia, com
pritica de.atos-privativosde-advogado, ou no exercício de funçãopara.a.quaí.seiaexigída habilitação·em
Direito, sem contar o tempo deestâgiõ, oo,.ainda, noscasosde.impedimento ou de incompatibilidade (artigos
28c30da Lei n° 8.906 de 04 de julho de 1994);
Art. 1:. Oconcursóoo~arjqe:

.1)lluasprovu'escritas;
11)-- deNUde fisicaellleiltâl;
ln)iindicinciada0vi4pregressa e investigação social, a critério daComissão.Examinadora;
IV) provaon1;
V) prova detítulo$.
Art. 3°. O concuno seJj'prómovido pela Comissão Organizadora constituída por três membrosefetivos e três
supleota,Juízes doTribuilal;e5coIhidoJ.peloPfenárioe presidida pclomaiunti80 dos efetivOI, e aindapór
dois Idvogados,seõdo.lÜn ·efetivó e outro suplente; indicadospeloCon$Clhc> Federal da Ordem dos
Advogadosdo.BraSi4d~tre()s profissionais militantes na 2" Regilo.
Parigafu lO; A Corrijssio Organizadora funcionará com a presença de, pelo menos,tr& integrantes,
deliberando por maio!'Ía devotos.
Parigafu1:. Ocorrendo vlBloimpedimentooufaltaeventualde integrante'da Comilllo, será convocado o
respectivo IUplente. que.t~ poderá~lo para auxílií~lollOs JeUsene.-rios.
Par6grúo 3°. SubstituiráoPr~i1enteda Comissio, em IUU filtu e impedimentos, o Juiz intearante
efcôvo da Çomisslo,.que-The seguiremantigüidade.
Par6grú04°;SeriolaVradas'ltasdasreuniões das Comissões.
Par6grúo 5°. A ComissãocOtganizadoraserá auxiliadapor dOISsem dores, que serIo o Coordenador e o
Secretá:io doConcurro,e por outros que solicitar. ao Presidente do Tribunal, e que lhe lCjam postos i
disposiçio.
Par6grú06°. A ComiS§ioOrganizadora contará comdependêncías-prôprias, Dó ediflcío-sedé do Tribunal.
Parágrafo 7". AComissio Organizadora, nas Seções Judiciárias dos Estados do Rio de Janeiro e do Esplrito
Santo, seri représentagapéli>srespectivos Juizes Federais Diretores-doForo.
Art. 4°. As provas escritas,eorais.serão.realizadas na cidadedo Rio de.Janeiro.
Art. 5°. O'prazodewalidade <loconcurso será-de dóis anos. contado a.partir da data de'.sua homologaçlo,
podendo ser prorrogado.umavea.por igual periodo (Art. 37;111,C:F./88).
Art. 6°. A-inscrição do candidato far-se-á em-duas fasespreliminar e.defínitíva.
Parágrafo 1°. O candidato.deverâ firmar declaração deaceitação-irretratáveldasnormasTegulamentares.do
concurso.
Parágrafo 2°. Nãóseráadmitidà:inscrição.condicional.

II - DA ABERTURA DAS,INSCRIÇÕES
Art. 7"~AColnissãoOrgilliizàd,oraexpediÍioedital deabertura.das.inscríções, do qualconstarãoa datadO
inicio edotérmino do,prazo'para'a'inscriçãoprelilTÚnar, que será de 3Q{trintá) dias. os locais onde sefario
as inscrições e asvagáS·c;qsténlés.
Parágrafo lO. A primeira prova escrita não será realizada antes de decorridos 30 (trinta) dias do encerramento
das inscrições.
Parágrafo 2°. Àsvagaséxistentc:s,e indicadas noeditalpoderão ser acrescidas outras que surgirem durante o
prazode-validade'doconcurso.ooterem'suaiotação modificada, por decisão do TribunalRegionalFCd~
da 2' Regiio, pievaleCeildo;.para.ostins.previstos'no artigo 45, o número ea lotaçãodos.cargos vagos-na
ocasiio. .
Parágafo 3°; Oprovtmentodõs cargos. será, feito de acordo com -asdisponibilidades orçamentárias e a
nccesIidade do .serviço.
M.r. A publ~~ ~lil de.Uertura lj,Cráfeila,lima vez, porinteíro, no Diário da.J!1stÍÇ&.daUniio,
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" :;'T?l-1
"Seção II Haverá publicação remissiva no'DiâriCIOticial dos Estados doRió deJaneiro,eE!ipirit~ Sant~iii"'
parte,{efert;nteaoPoder Judiciário. ; r ". . ',I'
Parázrafoli' O00' ai be " , '. o .6''8S16

~~ •••v ' ruc.o It de a rturaserá afixado. na sede do Tribunal e nas SeçõesJadiciãrias (\d,I~%CI
do-Rio-de Janeiro e do Espírito Santo. e .

,.,. G .didval
rrr -DAINSCRIÇÃOPRELIMINAR: ~ ) H; rü,
An. 9'>: A inscrição preliminar seráfeita nas-sedes-das Seções Judiciárias dosEstadosdo'RiodeJ~~edo'"
Espírito Santo. . . .
Plit~o 1°. A ~nferência dos documentos. no ato de sua apresentação,ficará a cargOdC';~Çyifl.l?f~:
,des1gnados.pelos'Dlretores do -Foro dasrespectivas Seções Judiciárias. . ". .~
M. 10; A inscrição preliminar será requerida mê!liliiill.'lo preenchimentodeformulírioJl(óprio,,~companhado
de: . .
1)'cópias autenticadas, conferidaspelosservidor~'4esignalJos, da seguinte do...-u.mentaçiô:'· 1. r llH
AJ~1l1a de identidade;
B)d~~açioreferente à-conclusão-do curso; certificado de colação de grau, ou ainda, i!ip!õm..deB~
de.Díreíte,

lI) 2(duas)fotos tamanho 3x:4 e datadas com data recente, no máximo seis meses ::lntes·da.abertura' das
i~ºções; ", ..
IlI)eprocuraçiocom poderes especiais para requerimento de inscrição, e para firmar adeclaraçiQ a que ile
refere-o parâgtafó IOdo art. 6°, no caso deaquelé.não ser feito pessoalmente.
Iv) próva-de-pagamento da taxa de inscrição, correspondente a 100 (cem)U;F.I.R., atravésde,DAR..F.
Parâgrafo 1°· Somente será recebida a inscriçâOpre1iminar do candidato que apresent,ar"nollt.!>,daJnscriçloJ
toda.a.documentação necessãria.a.que se.refere.o.art. l°. .
Parágrafo 2° -Os candidatos inscritos regularmente no concurso anterior e que ilió, tetjlWn· retirado a
do.::umentaçãomencionada neste.artígocdeverão-apresentar apenas orequerimento deinsciiçio:~
de duas fotografias, nos termos do item.ll.e.da prova de pagamento da taxa de inscriçio.refcrida.~ item IV
destéartigo. , . c, <. 1;'í~;l
Art. II. Competirá ao Presidente da ComissãoOrganizadoradeferir os pedidos deinsc"*l'r~litJ!!tlairel
deliberar sobre os casos omissos ou duvido$Os..
Píirágrafo 1° -Do. alo de indeferimento da-inscrição preliminar cabe recurso, no prazo -de48.honu, para.a.
CO~QOr~dora. .
P~~fo 20 .• A Comi~o ?,,&anizad(:)(,,:hom!iló~?resultado ~:inscri~prdiminar e-'COQV~'~L

candidatosreguiarmente mscntos para realizarem a.pnmerra prova escntaemdia, hora'eJoclil'det~J
através-de editalpúblicado no Diário daJustiça daUrliio, ScÇio II. Haverápublicaç30remissiva~'~
Oficial dos Estados do Rio de Janeiro e EspíritoSanto. . : í')r i ré
P~ 30; - O candidato, pessoalmente, apôs, quinze <lias, a contar da élata 4aP!Ü1Ii~·dQ ~J,

menciQlllloono parágrafo anterior, e até 48 horasantes'da,realização da primeira prova'ó:$Crlta"dever"••
o cartão de identificação que o habilitará a participar das provas. . ;,;, ~ .1..;c,

IV-DA COMISSÃO EXAMINADORA .
Art. 12: Cabe ã Comissão Exatnillàdotáaplicar as ,provas escritas-e oral e proceder ~oexame,~,t;M9'tl
formulando as-questões, argüindo os candidatos, aferindo ostitulos e'emitlndo,osjulgamentos,mediante
átriblÚÇiO de nota. _
Art. 13. A'ComissãoExaminadora éintegradapor três Juizes do Tribunal, um.professor de.curso.de Dkeito
reconhecído.eum advogado indicado pelo ConselhoFederal da Ordem dosAdvogadosdoB~,bçmwlI!O
pelos.respectívos-supíentes, nessa qualidade. . .•. -;,,c.
M, 14. A Comissão Examinadora-se aplica o disposto noart, 3°; e parágrafos, no que couDcL , ) ( IJ
Perágrafo Único. A Secretaria do Concurso datá apoio administrativo'â Comissão Examinadora, ~ ~ l~

ti ,'/v - DAS PROVAS
Art. 15~Slogruposdematériasdoconcurso:
1) DíreitosConstitucional e.Inrernacional Público.e Privado;
2) Diteitos Civil e Processual Civil;
i)-DireitQS Administrativo e Previdenciário;
4) Díreitos Tributârio,Financeiroe Comercial;
S)t>iréitosPcnal eProceslUalPenal. , , " ,•.r
M. 16. A primeira prova escrita constará de 50 (çiiKJi!enta)questões. , •. ,:~
Art~ 17;A~ prova ClCfÍtI, deq~ somenteparticípario os:aprovadosnaprimeira,consistíráJII;I&~t
~.umuelltença tdereapolta aOl (tres) questõesfórmuladas, . .,.,
An. 11. Alqlleltllel duprovaserlofonnuJ.Sôbrequaisquer das matérias indicadas I\()&rt. 15; . ;: .:i
Art. 19; Aprova orar lCI'Ioadmitidoa apenuo.candidatos,aprovadosnasegundaprova'escrita,.eque~
IU&Úllcriçlo' definitiva·deferida.
Art. 20. Anota final de cada prova Mliatribuidi,entre O (2ill11l) e lO (dez), elleráo rtsllltado da mé4ia'
aritmétiéa~ da nota atribuldupor cad.aexaminador, com aproximaçio atéacua<ló.'cent~~. I

P~Unico. A divillo, entre ai iltIlnillldóril; b'trablJhoIdo correçIci duQullt~.cUjXOvuClr.rital:
aerjobjetode deliberaçlo daComillloExaminadorl. .' .
Ar:t. 21. Na provuClCritauerí dado a conhocer~u:andidato •• quando delU& i'iÜIIÇIO,o'vaIot miléimo
atribufdoacada.qu~la.
M. 22. o tempo de duraçlo deCidaproYlIetqljta·aeride OS (cinco)horu,improrl'Oiivet
Art 23. t>ennitir-se-á ao candidato, livre cQl1I\iItdIeaillaçlo; códi,ol elÚmUlU. "
Parágrafo único. Na.rCdaçio da prova; o candidatoútiliurá tinta'inõelOvel azul oupnta. , , <j

M. 24 . .A ComissioEXII1li.~ora assegurará() sigilo daa prova Ité.l identiflclçlo do llItorii i4OJ ••••••
peranteaComi~ Organizadora. . .
M. 25.0 Candidato deveripreencheró depróprió,jiunhó. e com clareza, o quadro c1e~. ~~
localizado na capa do·folheto,sclll'erros e.rasuras.
Parágrafo 1-. Prcenchido o quádrodeidentificaçiC, õs"fiscaisverificarlo a coinciélenóia«àil'iI'UIiiIIturU
dofi:Jllteto da prova e docartlo deidentificaçiocorrespondente, impedindo a identificiçlo'cià,iUtoriada
prova;
Pari~o 2°. O candidato nio poderá coloçar. IKlc;orpoda prova, o seu nome, JiuneI:Q.di/:~;:
assmatura,ou qualquer outro sinai.quepossajdentiticã,.lo"sob pena de anu\içIodelUaProVL-
Art. 26. As notas atribuídas pelos examrnadores~iofeÇ()lhidásemcnvelopcSlai:l"Idóse~:peIoI
rileriibrosda ComissioExaminadora.
Art 27. A identifícaçlodasprovase divulgaçio das,respectivas.notas seria kita.'lem sessIo pútilicaperante
aComissio OrgllJlitadora, para á quá1's«io COIIv'obadosos.taildidatoS.Jloredital, com a ~iDíNma
de 48 (quarenta e oito) horas, ena qualhaveráacoilVocaçio dosaprovad()slwa o ato ~ do,~.
Paiágrafo l° - Após a sessão pública, o PreSii:lc:iltedá Comissio Otganizadora farájl'l1b1iciiaJdilçlo ..doI
aprovadôs.parn etapa seguinte do concurso. .
Parágrafo 2" - No prazo de três dias, contedosda.publíceção a que.se refere oparisrafó 1" <ieste:arDao; o
caadidatQpoderã.requerer vista da prova e, emigua[prazo"apre$CIltar recurso'âComissio,ExamioMora.
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