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PORTARIA 

 

 

PORTARIA N. 06 DE 03 DE ABRIL DE 2009  

 

 

O Doutor FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA, MM 

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxi as-

MA, 

 

 

Considerando que a simplicidade, a informalidade, a economia e a celeridade processuais são princípios 
norteadores dos Juizados Especiais Federais; 

 

Considerando que os Juizados Especiais Federais representam a opção político-legislativa por um novo 
modelo processual; 

 

Considerando que os Juizados Especiais Federais, em conjunto com os Juizados Especiais Estaduais, 
representam a criação de verdadeiro microssistema processual, voltado à prestação de tutela jurisdicional através de 
processo especialíssimo; 

 

Considerando que esse microssistema processual é dotado de estatuto legislativo próprio - Leis ns. 
9.099/95 e 10.259/01 -, e, somente em hipóteses especiais, admite a aplicação do sistema normativo previsto no Código 
de Processo Civil; 
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Considerando a necessidade de desburocratização de rotinas processuais e otimização dos serviços sob 
responsabilidade da Secretaria do Juizado Especial Federal desta Subseção Judiciária; 

 

Considerando a necessidade de adoção de medidas com a finalidade de promover uma maior celeridade na 
tramitação processual neste juízo; 

 

Considerando a regra simplificadora do art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 41, inciso 
XVII, da Lei 5.010, de 30.05.66, tendo, inclusive, alcançado a posição de regra constitucional, a teor do art. 93, inciso 
XIV, acrescentado pela Emenda Constitucional 45, de 08/12/2004; 

 

Considerando o disposto na Resolução n. 558, de 22 de maio de 2007, do CJF, bem como a recente 
implantação pelo TRF – 1ª Região do sistema automatizado da Assistência Judiciária Gratuita – AJG; 

 

Considerando a necessidade de ampla divulgação acerca dos procedimentos de cadastramento de 
profissionais médicos, assistentes sociais e advogados para atuarem como peritos e defensores dativos em processos nos 
quais haja parte necessitando da assistência judiciária gratuita, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Determinar a expedição de ofícios aos Conselhos Regionais de Medicina e Serviço Social do 
Maranhão e do Piauí, encaminhando-lhes cópia da Resolução n. 558, de 22/05/2007, do CJF, bem como das instruções 
necessárias ao cadastramento de profissionais interessados em cadastrarem-se para atuarem neste juízo em processos 
cujas partes necessitem da assistência Judiciária Gratuita, os quais uma vez cadastradas, poderão ser nomeados para 
atuarem também em processos em trâmite na Vara Única (procedimento comum). 

 

Art. 2º. Determinar que o cadastramento de nomeações de profissionais peritos e defensores dativos, bem 
como as respectivas requisições de pagamento através do sistema informatizado relativo à Assistência Judiciária Gratuita 
– AJG sejam realizados, independentemente de despacho, mediante ato ordinatório, pelo Diretor de Secretaria ou por 
servidor por ele designado e previamente habilitado, nos termos da Resolução 558, de 22/05/2007, do CJF. 

 

Art. 3º. Fixar os honorários periciais no valor de R$ 100,00 (cem reais) para as perícias médicas e para as 
pesquisas sócio-econômicas realizadas por Assistentes Sociais no Município de Caxias-MA, e em R$ 150,00 (centro e 
cinqüenta reais) para as que forem realizadas nos demais municípios abrangidos pela jurisdição da Subseção Judiciária 
de Caxias-MA, em face das dificuldades de acesso do profissional para a realização das aludidas perícias e pesquisas 
sócio-econômicas, na hipótese do profissional ter domicílio profissional em município diverso daquele no qual será 
realizada a perícia.  

 

Art. 4º. Determinar que as pesquisas sócio-econômicas cujos periciandos sejam domiciliados nos 
municípios de Caxias-MA, Aldeias Altas-MA, São João do Sóter-Ma e na sede do Município de Timon-Ma sejam 
realizadas por Oficial de Justiça deste Justiça, em face da proximidade territorial destes municípios com a sede deste 
juízo. 
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Art. 5º. Revogar as Portarias nº. 02, de 20/04/2007, nº. 04, de 05/09/2009 e nº. 01, de 20/02/2008, todas dos 
Juizados Especiais Federais Cível e Criminal Adjunto à Vara Única da Subseção Judiciária de Caxias-MA. 

 

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Caxias-MA, 03 de abril de 2009. 

 

 

FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA 

Juiz Federal Diretor da Subseção  

Judiciária de Caxias-MA  

 

 
 

EDITAL Nº 001/2009 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

 
 
 
 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS/MA, DR. FRANCISCO HÉLIO CAMELO 
FERREIRA, torna pública a abertura de inscrições para a realização de Teste de Conhecimentos Específicos para 
Seleção de Estagiários dos Cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração, remunerados e voluntários (sem 
remuneração), de acordo com Instruções Especiais constantes do presente Edital. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da Subseção Judiciária de Caxias/Maranhão. 
2. As áreas de atuação do estagiário, a carga horária, o valor da bolsa de estágio e o número de vagas são os 

estabelecidos conforme a seguir: 
 

CURSO Nº DE VAGAS CARGA HORÁRIA VALOR DA BOLSA** 
DIREITO  CR* 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 
CR* 

20 horas 
semanais 

De acordo com o estabelecido na Instrução 
Normativa 13-01 – Programa de Estágio/TRF-1ª 
Região, Resolução N. 630-004/2003 e possíveis 

alterações. 
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CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

CR* 

*CR (Cadastro Reserva) 
** Somente para o denominado Estágio Remunerado 
 
3. A duração do estágio é de até 01 (um) semestre, prorrogável, a critério das partes, por iguais períodos sucessivos, 

obedecido o limite de 04 (quatro) períodos. 
4. A presente seleção é destinada ao preenchimento de vagas para estagiários, remunerados e voluntários, que 

vierem a surgir no âmbito da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Caxias/MA (cadastro de reserva), conforme 
a Instrução Normativa 13-01 – Programa de Estágio do Tribunal Regional Federal – 1ª Região e Resolução N. 
630-004/2003 e possíveis alterações. 

 
II – DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições serão realizadas, gratuitamente, no período de 04 a 15 de maio de 2009, no edifício-sede da Subseção 

Judiciária de Caxias/MA, localizado na Avenida Norte/Sul, S/N, Lote 7A, Cidade Judiciária, Campo de Belém, na 
Seção de Suporte Administrativo e Operacional (SESAP), no horário das 09 horas às 14 horas. 

2. Poderão inscrever-se estudantes regularmente matriculados nos cursos referidos no item I-2, sendo que quando do 
provimento da vaga deverá estar cursando, no mínimo, o 3º período. 

3. Para inscrever-se o candidato deverá, no período das inscrições: 
3.1. Apresentar-se no local indicado no item 1, deste Capítulo, munido de original e cópia da cédula oficial de identidade, 

que deverá ser apresentada para prestação do Teste de Conhecimentos Específicos; 
3.2. Preencher a ficha de inscrição fornecida no próprio local. 
4. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia do 

documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do procurador. 
5. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, teste ou ingresso no estágio, desde que verificadas falsidades de 

declarações ou irregularidades nos testes e/ou documentos. 
6. Não poderão inscrever-se na seleção servidores estudantes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Subseção 

Judiciária, ou que nela prestem serviços, bem como estagiários remunerados e parentes consangüíneos e afins até o 
3º grau dos examinadores e dos secretários da Comissão. 

 
III – DOS TESTES 
1. A seleção constará de teste de conhecimentos específicos com base no programa a seguir especificado, com 50 

(cinqüenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: 
 
       CURSO DE DIREITO 

 
                 Direito Constitucional: 10 (dez) questões; 
                 Direito Processual civil: 20 (vinte) questões; 
                 Direito Penal: 10 (dez) questões;     
                 Direito Processual Penal: 10 (dez) questões.             
 
I – DIREITO CONSTITUCIONAL 
a) Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º da Constituição Federal); 
b) Da Administração Pública (Cap. VII da Constituição Federal); 
c) Estrutura e Competência da Justiça Federal no Brasil. 
 
II – DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
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a) Dos Atos Processuais ( Livro I, Título V  do CPC); 
b) Da formação, suspensão e extinção do processo ( Livro I,Título VI do CPC); 
c) Procedimento Ordinário (Livro I, Título VIII do CPC); 
d) Mandado de Segurança; 
e) Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001); 
f) Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80). 
 
III – DIREITO PENAL 
a) Da Aplicação da Lei Penal; 
b) Da Imputabidade Penal; 
c) Do Concurso de Pessoas; 
d) Do Crime. 
 
IV – DIREITO PROCESSUAL PENAL 
a) Do Processo Comum ( Livro II, Título I do CPP, excetuando o Capítulo II); 
b) Habeas corpus; 
c) Transação Penal (Juizado Especial Federal); 
d) Suspensão Condicional do Processo (Juizado Especial Federal). 

 
CURSO: ADMINISTRAÇÃO 
 

 Introdução à Administração: 15 (quinze) questões; 
 Administração de Recursos Materiais: 10 (dez) questões; 
 Administração de Recursos Humanos: 25 (vinte e cinco) questões.  
 

 
I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
a) Abordagens da Administração (Teorias); 
b) Princípios Gerais da Administração; 
c) Funções da Administração. 
 
II – ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 
a) Estoques: conceito, avaliação e controle; 
b) Níveis e classificação ABC. 
 
III – ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
a) Recrutamento de RH: fontes e meios de recrutamento; 
b) Seleção de RH: finalidade e importância da seleção de recursos humanos; 
c) Treinamento e Desenvolvimento de RH: finalidade e importância do treinamento e desenvolvimento. 

 
CURSO: CIÊNCIAS CONTABÉIS 

 
Contabilidade geral: 20 (vinte) questões; 
Matemática Comercial e Financeira: 30 (trinta) questões. 

 
I - CONTABILIDADE GERAL 
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a) Função e campo de atuação da contabilidade; 
b) O objetivo da informação contábil; 
c) Contas: conceito, objetivo e funcionamento; 
d) Atos e fatos contábeis; 
e) Princípios Fundamentais de Contabilidade (Resolução CFC n. 750/93) 

         f) Demonstrações Financeiras: disposições gerais e escrituração, conforme Lei n. 6.404/1976, com redação dada pela Lei 
n. 11.638/2007; 
g) Balanço Patrimonial: grupo de contas, ativo, passivo exigível, patrimônio líquido; critérios de  avaliação do ativo, 
critérios de avaliação do passivo, conforme Lei n. 6.404/76, com redação dada pela lei n. 11.638/2007 
h) Demonstração do Resultado do Exercício, conforme lei n. 6.404/76, com redação dada pela lei n. 11.638/2007 
i) Apropriações, pelo regime de competência, de receitas e despesas. 

 
II – MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA 
a) Razão e Proporção: números diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais; 
b) Divisão proporcional e regra de sociedade; 
c) Regra de três simples e Regra de três composta; 
d) Percentagem: taxa percentual, taxa unitária; 
e) Operações sobre mercadorias: vendas com lucro, vendas com prejuízo, abatimentos sucessivos; 
f) Câmbio: taxa de câmbio, conversão de moedas; 
g) Juros Simples: capital, juros e taxa; montante; 
h) Juros Compostos: fator de capitalização, juros, montante; 
i) Empréstimos: sistema francês de amortização.  
 
IV – DA APLICAÇÃO DOS TESTES 
 A realização dos testes está prevista para o dia 06 de junho de 2009 na sede da FAI – FACULDADE DO VALE DO 
ITAPECURU, situada à Rua Bom Pastor, 452, Centro, Caxias/MA, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas (horário oficial 
local), devendo o candidato comparecer ao local da prova 30 minutos antes do horário estabelecido. 
1. Somente terá acesso à sala de aplicação do teste o candidato que estiver munido do original da cédula de identidade e 
do comprovante de inscrição. Os referidos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com 
clareza, a identificação do candidato. 
2. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
3. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário determinado; 
b) não comparecer ao teste seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de testes sem acompanhamento do fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou usando livros, notas ou impressos não permitidos; 
f) for responsável por falsa identificação pessoal; 
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução dos testes; 
h) não devolver integralmente o material recebido; 
i) perturbar a ordem dos trabalhos. 
4.  Em hipótese alguma será realizada prova de 2ª chamada ou em local diverso do especificado no presente edital. 
 
V – DO JULGAMENTO DOS TESTES 
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1. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das questões, no teste de 
conhecimentos. 

 
VI – DA CLASSIFICAÇÃO  
1. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final, em listas de classificação por 

curso. 
2. Na hipótese de igualdade de nota final será dada preferência ao candidato que tiver maior idade. 
2.1. Persistindo o empate será dada preferência ao candidato que estiver mais próximo de concluir o curso. 
 
VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
1. Os gabaritos preliminares serão divulgados na data de 08 de junho de 2009, no mural do edifício-sede da Subseção 

Judiciária de Caxias/MA e no endereço eletrônico http://www.ma.trf1.gov.br/caxias; 
2. O resultado final será divulgado pela Comissão Examinadora a partir do dia 22 de junho de 2009, nos locais 

indicados no item anterior. 
 
VIII – DOS RECURSOS 
1. Os recursos poderão ser interpostos até 3 (três) dias após a divulgação dos gabaritos preliminares. 
2. Os recursos somente serão apreciados se apontarem as circunstâncias que os justifiquem e se tiverem indicados o 
nome do candidato, o número da inscrição, o curso e o endereço para correspondência, bem como se a interposição for 
feita dentro do prazo previsto. 
 
IX – DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
1. A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de 
Caxias/MA. 
 
X – DO PROVIMENTO DAS VAGAS PARA ESTAGIÁRIOS  
1. O candidato aprovado será convocado através de ofício, emitido pela Secretaria da Vara, para o endereço declarado no 
ato da inscrição na Seleção. Terá o candidato convocado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comparecer à Subseção 
Judiciária munido dos originais dos seguintes documentos: 
- Cédula de identidade  
- CPF 
- Comprovante de matrícula referente ao período que está cursando 
2. Após a apresentação dos documentos acima referidos, a Subseção Judiciária de Caxias/MA providenciará Seguro de 
Acidentes Pessoais, em benefício do candidato, ficando a data de início do estágio a ser definida pela Administração, não 
se aplicando este inciso para a hipótese de estágio não remunerado. 
3. Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de seis meses da data prevista para a 
respectiva formatura. 
4. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço atualizado para viabilizar os contatos necessários. A 
Subseção Judiciária de Caxias/MA não se responsabiliza por informação de endereço incorreta, incompleta ou 
desatualizada. Será considerada consumada a convocação remetida para o endereço informado pelo candidato. 
5. Em caso de não comparecimento do candidato no prazo referido no item 1, será convocado o próximo candidato na 
ordem de classificação. 
6. O candidato aprovado será convocado, na forma do item 1 acima, obedecida a ordem de classificação, para ingressar 
no estágio remunerado ou voluntário, nesta ordem, de acordo com a disponibilidade de vagas, assegurando-se o direito de 
preferência ao ingresso no estágio remunerado àqueles que estejam no exercício do estágio voluntário, observado, entre 
estes, a ordem de classificação obtida no concurso. 
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7. Na hipótese de estágio não remunerado as atividades reger-se-ão pela Lei do Serviço Voluntário (Lei nº 9.608/98) 
  
XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. O concurso tem a validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração.  

2. No caso de desistência temporária, o candidato renuncia sua classificação, através de requerimento dirigido ao 
Diretor da Subseção, no prazo estipulado no Capítulo X, item 1, e passa a posicionar-se no final da lista de aprovados, 
aguardando nova convocação, que poderá ou não se efetivar no período de vigência da Seleção. 
3. Os casos omissos referentes à realização do processo seletivo serão resolvidos pelo Juiz Federal Diretor da Subseção 
Judiciária de Caxias/MA. 

 
Caxias/MA, 24 de abril de 2009. 

 
 

FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias 

 
 

DESPACHOS 

 

ASSUNTO: Folga Eleitoral 
INTERESSADO: Helena Cristina do Nascimento Goltzman Garcês, Mat. 52007 
 
Trata o presente, de requerimento da servidora acima mencionada solicitando que sejam 

consideradas como de efetivos exercícios as ausências verificadas nos dias 03, 04, 05 e 08.06.2009, tendo em 

vista seu trabalho nas Eleições Municipais de 2008, no Cartório da 10.a Zona Eleitoral do Maranhão, sendo seu 

saldo para gozo de 04 (quatro) dias. 

Diante do exposto, o MD. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias, Dr. Francisco Hélio 

Camelo Ferreira, deferiu o pleito em 24.04.2009.  

 
 
 
ASSUNTO: Autorização para compensação 
INTERESSADO: Helena Cristina do Nascimento Goltzman Garcês, Mat.52007 
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Trata o presente de requerimento da servidora acima mencionada, solicitando autorização para 

ausentar-se do expediente desta Subseção Judiciária no dia 12.06.2009, mediante compensação pelas horas extras 

trabalhadas no dia 27.04.2009 entre 11:00 e 12:00 horas, nos dias 28 e 29.04.2009, entre 10:00 e 12:00 horas e no 

dia 30.04.2009, entre 15:00 e 17:00 horas. 

Diante do exposto, o MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caxias, Dr. Francisco 

Hélio Camelo Ferreira, deferiu o pleito em 24.04.2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


