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Diretor do Foro em exercício: ROBERTO LUIS LUCHI DEMO 
Juiz Federal 1ª Vara                      :  VANESSA CURTI PERENHA GASQUES (em exerc) 
Juiz Federal  2ª Vara                      : VANESSA CURTI PERENHA GASQUES 
Juiz Federal da 3ª Vara                 : CESAR AUGUSTO BEARSI 
Juiz Federal da 4ª Vara                 : PEDRO FRANCISCO DA SILVA 
Juiz Federal da 5ª Vara                 : JEFERSON SCHNEIDER 
Juiz Federal da 6ª Vara                 : ROBERTO LUIS LUCHI DEMO 
Juiz Federal da 7ª Vara                 : PAULO CEZAR ALVES SODRE  
Juiz Federal da 8ª Vara                  : RAPHAEL CAZZZELI DE ALMEIDA CARVALHO  
Juiz Federal da 9ª Vara                  :RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO 
Dir. Sec.Administrativa                 . BRENDA SANCHES SULI (em exercício) 
Dir. Sec. 1ª Vara                           : OSVALDO KAZUYUKI FUGIYAMA 
Dir. Sec. 2ª Vara                           : DOVAIR CARMONA COGO 
Dir. Sec. 3ª Vara                            : RINALDO PEREIRA FLORES 
Dir. Sec. 4ª Vara                           : WILSON SOARES DA CONCEIÇÃO 
Dir. Sec. 5ª Vara                           : PATRÍCIA NARCISO DE REZENDE 
Dir. Sec. 6ª Vara                           : CLÁUDIA RODRIGUES ALVES 
Dir. Sec. 7ª Vara                           :  MARIA CECÍLIA SLVA DA COSTA CUSTÓDIO                    
Dir. Sec. 8ª Vara                           : SIRLENE DIAS DA SILVA 
Dir. Sec. 9ª Vara                           :CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA 

O Doutor ROBERTO LUIS LUCHI DEMO, MM. Juiz Federal Diretor do Foro em exercício da Justiça Federal em 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
 
R E S O L V E : 
 
Portaria 20 –SEI, (assinada em 26.01.15, pelo SEI – Sistema Eletrônico de Informações) na forma do disposto na alínea 
‘r’, inciso I, art. 4º da Resolução nº 79/09-CJF, no art. 30 da Resolução 43/08-CJF, e ainda, o que consta nos Processo 
Administrativo nº 0000129-44.2015.4.01.8009, 

                HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho do servidor relacionado abaixo, pertencente ao 
Quadro Permanente de Pessoal desta Seção Judiciária, declarando-o EFETIVADO no respectivo cargo a partir do término 
do estágio probatório. 

  

  

  

 Portaria 23 –SEI, (assinada em 26.01.15, pelo SEI – Sistema Eletrônico de Informações) na forma do disposto no art. 
9º da Lei nº 11.416/06, com redação dada pela Lei nº 12.774/13, na Resolução nº 43/08-CJF e alterações, na Portaria 
Conjunta nº 01/13 e, ainda, conforme o que consta no Processo Administrativo nº. 0000190-02.2015.4.01.8009. 

CONCEDER PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal desta Seção 
Judiciária, relacionados em anexo, com observância das respectivas vigências. 

Técnico Judiciário/Área Administrativa  

NOME 
DA 

CLASSE 
DO 

PADRÃO 
PARA A 
CLASSE 

PARA O 
PADRÃO 

VIGÊNCIA 

ARILENE RODRIGUES AQUINO A 01 A 02 13/01/2015 
EDUARDO RODRIGUES FERREIRA A 01 A 02 07/01/2015 
EDUARDO OLIVEIRA FIUZA A 01 A 02 09/12/2014 
LETICIA YOKO TADANO SHIGAKI A 04 A 05 12/01/2015 
MARI HARA ONUKI MONTEIRO B 09 B 10 10/02/2014 
THAIZA SANTOS SIQUEIRA LOPES B 06 B 07 13/12/2014 

 Analista Judiciário/Área Judiciária 

NOME 
DA 

CLASSE 
DO 

PADRÃO 
PARA A 
CLASSE 

PARA O 
PADRÃO 

VIGÊNCIA 

BARBARA MARQUES DE QUEIROZ 
BICALHO VITAL 

A 04 A 05 11/01/2015 

DANIELE NASCIMENTO CÉSAR SILVA C 11 C 12 09/01/2015 
 Analista Judiciário/Área Judiciária – Execução de Mandados 

NOME 
DA 

CLASSE 
DO 

PADRÃO 
PARA A 
CLASSE 

PARA O 
PADRÃO 

VIGÊNCIA 

  

  Analista Judiciário/Área Judiciária Data de Ingresso 

  

GUSTAVO COUTINHO VASQUEZ 01/02/2012   
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ROSIMEIRE ZERBINATO BEZERRA B 09 B 10 07/11/2014 
  
Portaria 25 –SEI, (assinada em 26.01.15, pelo SEI – Sistema Eletrônico de Informações)  

CONSIDERANDO: a Resolução Presi 29, de 17.12.14, do TRF 1ª Região, acerca das diretrizes básicas para a elaboração e 
gestão do Planejamento Estratégico da Justiça Federal, o Planej 2015-2020,  principalmente a disposição do art. 7º, que 
estabelece a criação de comitês instititucionais para o desdobramento do Planejamento Estratégico da Justiça Federal, 

 CONSIDERANDO a necessidade de elaborar, adequar e alinhar o Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Estado 
de Mato Grosso, aos Planejamentos  Estratégicos da Justiça Federal; 

 Art. 1º CONSTITUIR o Comitê Institucional do Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, 
presidido pelo Diretor da Secretaria Administrativa,  para elaborar, adequar e integrar  o Planejamento Estratégico do 
Tribunal aos Planejamentos  Estratégicos da Justiça Federal , que terá a seguinte composição: 

Diretor da Secretaria Administrativa (SECAD) 

Supervisor da Seção de Modernização Administrativa (SEMAD) 

Supervisor da Seção de Planejamento e Orçamento (SEPLO) 

Diretor do Núcleo de Administração (NUCAD) 

Diretor do Núcleo Judiciário (NUCJU) 

Diretor do Núcleo de Recursos Humanos (NUCRE) 

Supervisor da Seção de Tecnologia da Informação (SEINF) 

Diretor do Núcleo de Controle Interno (NUCOI) 

Supervisor da Seção de Bem Estar Social (SEBES) 

Supervisor da Seção de Comunicação Social (SECOS) 

 Art. 2º  COMPETE ao Comitê Institucional de Planejamento Estratégico da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 
desdobrar, anualmente, o Planej 2015/2020, em programas, projetos e ações, devendo apresentar o respectivo plano ao 
CGER - TRF1 até 15 de março do corrente, além de relatórios de execução da estratégia em junho e em dezembro do 
mesmo ano. 

 Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 176/DIREF, de 27.10.09. 

 

 Processo 0000667-59.2014.4.01.8009 – SEI, assinado pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro em 26.01.15 pelo MM. 
Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. ROBERTO LUIS LUCHI DEMO 

Interessado:  RAFAEL MENESES SAYD, Analista Judiciário – Área Judiciária (Oficial  de Justiça Avaliador Federal) 

Indeferido o pagamento de 1/20 do valor da indenização de transporte referente ao serviço externo realizado pelo servidor 
no plantão judicial  do mês de outubro/2014, conforme a Resolução nº 04/08-CJF,  art. 55, em virtude de o servidor já ter 
recebido o valor integral de sua indenização no mês. 

Processo 0000011-68.2015.4.01.8009 – SEI - assinado pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro em 26.01.15 pelo MM. 
Juiz Federal Diretor do Foro em exercício, Dr. ROBERTO LUIS LUCHI DEMO 

Interessado:  RAFAEL MENESES SAYD, Analista Judiciário – Área Judiciária (Oficial  de Justiça Avaliador Federal) 
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Deferido o pagamento de 3/20 do valor da indenização de transporte referente ao serviço externo realizado pelo servidor nos 
dias de recesso dias 22, 23 e 31 de dezembro/2014. 

Fica deferido o pagamento de 1/20 do valor da indenização de transporte, referente ao dia 02.01.15, se no mês de 
janeiro/2015 o valor da indenização de transportes for inferior ao integral (20 dias). 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUÍNA 

Portaria DISUB 001 DE 22 DE JANEIRO DE 2015 

Dispõe sobre a Comissão Examinadora para seleção de estagiários para o quadro de serviços auxiliares da Subseção 
Judiciária de Juína/MT. 

                O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Juína em exercício, no uso de suas atribuições legais, 

           CONSIDERANDO a portaria n° 66/DIREF de 26/03/2014 que prevê a criação de vagas de estágio para a Seção e 
Subseções Judiciárias a partir de 01/03/2014; 

               CONSIDERANDO a necessidade de promover a seleção de estagiários, área de Direito, para o preenchimento das 
vagas que vierem a surgir durante o período de validade da seleção, bem como para formação de cadastro reserva na 
Subseção Judiciária de Juína; 

RESOLVE: 

• Criar Comissão Examinadora para aplicar provas e promover a seleção de estagiários, nos termos do Edital, para 
prestação de serviços auxiliares na Subseção Judiciária de Juína. 

• Designar para compor a referida comissão os servidores: HILTON FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR, 
GRAZIELE AUGUSTA PAPAZIAN, DANIEL YAMAMOTO LUCAS, FABRÍCIO DE ALMEIDA PEREIRA e 
CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO para sob a presidência do primeiro, promover o 
acompanhamento dos procedimentos referentes à realização do segundo processo seletivo para contratação de 
novos estagiários. 

• Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Edital 

Nº 004/2015  

(SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS) 

Promover e disciplinar os procedimentos para seleção de candidatos a estágio para o quadro da Subseção Judiciária de 
Juína, com preenchimento de vagas e cadastro reserva, pelo período de validade da seleção. 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de seleção de candidatos a estágio na Justiça Federal de 1º Grau/Subseção Judiciária de Juína será realizado 
sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, designada pela Portaria DISUB nº 001, de 22/01/2015 do Juiz Diretor da 
Subseção Judiciária de Juína em exercício. 

1.2. A Seleção compreenderá a verificação de conhecimentos do candidato por meio de prova escrita. 

1.3. A Seleção tem por finalidade o preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva para a Justiça Federal de 
Primeiro Grau/Subseção Judiciária de Juína, localizada na Avenida Gabriel Muller, n° 741, Bairro Módulo 1, em Juína, 
Mato Grosso, de acordo com a tabela do item 3.1 deste edital. 

 II. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. A participação no processo seletivo fica restrita aos estudantes dos cursos de Direito, de quaisquer instituições de 
ensino superior, desde que regularmente registradas pelo MEC. 
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2.2. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 02 de fevereiro de 2015 a 12 de fevereiro de 2015, no site 
www.jfmt.jus.br, e serão validadas mediante a entrega, até o dia 13/02/2015, das 12h00min às 18h00min, na Seção de 
Suporte Administrativo e Operacional - SESAP/ Subseção Judiciária de Juína, de 1 Kg/litro/lata de alimento não perecível e 
com pelo menos 02 meses dentro do prazo de validade, tais como: arroz, feijão, açúcar, farinha, macarrão, óleo e leite em 
pó. O candidato deverá estar munido do comprovante de inscrição no ato da entrega dos alimentos. 

2.3. Fica dispensada a doação de alimentos caso o candidato declare, até 13/02/2015 às 18h00, sob as penas da lei, a 
impossibilidade de fazer a doação sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família (hipossuficiência). 

2.4. Os alimentos arrecadados serão doados, por intermédio da Comissão Examinadora, para entidades filantrópicas 
instaladas na Cidade de Juína. 

2.5. As informações prestadas no preenchimento da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

2.6. Somente serão aceitas as inscrições que contenham todos os dados solicitados; a omissão ou não preenchimento de 
dados implicará na desclassificação do candidato. 

2.7. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após efetuarem a inscrição no site indicado no subitem 2.2, deverão 
apresentar documento que comprove tal condição na Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária 
de Juína, no período de 02/02/2015 a 13/02/2015, no horário de 12h00 às 18h00. 

2.8. Considerar-se-á documento comprobatório para efeito do subitem 2.7, relatório médico detalhado, recente, que indique 
a espécie e o grau ou nível da necessidade especial de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID) e a sua provável causa ou origem, sendo este requisito indispensável e, 
portanto, obrigatório. Se for o caso, o relatório médico deve indicar se o candidato necessita de condições especiais por 
ocasião da aplicação da prova. No caso de não apresentação do relatório médico no prazo estipulado no subitem 2.7 ou não 
contendo este as informações acima indicadas, a inscrição será processada como a de candidato não portador de necessidade 
especial, mesmo que declarada tal condição. 

2.9. As inscrições que não atenderem aos requisitos supracitados serão indeferidas pelo Presidente da Comissão 
Examinadora, não se admitindo, ademais, inscrição condicionada. 

2.10. A Subseção Judiciária de Juína não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivo 
de problemas técnicos no computador do candidato, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 III. DAS VAGAS E CONTRATAÇÃO 

3.1. São oferecidas as seguintes vagas: 

 CURSOS VAGAS 
DIREITO 03 + CADASTRO RESERVA 

3.2. Os candidatos habilitados integrarão a lista de aprovados para estágio da Justiça Federal de 1º Grau, em Juína, e serão 
convocados de acordo com as vagas existentes ou as que vierem a surgir durante a validade da seleção, em estrita 
observância à ordem de classificação. 

3.3. O preenchimento da vaga (contratação) pelo candidato habilitado estará condicionado ao seu comparecimento na 
Subseção Judiciária de Juína, no prazo de 03 (três) dias úteis, após a convocação por telefone ou e-mail (fornecido pelo 

candidato em sua inscrição), munido dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF), 01 (uma) foto 3x4, e dos 
documentos comprobatórios do vínculo com a instituição de ensino conveniada (Atestado de Freqüência e Grade 
Curricular), bem como de atestado médico que comprove a boa condição de saúde para o desenvolvimento do estágio (de 
acordo com a IN 13-01 do TRF 1ª Região), devendo, ainda, o candidato atender as seguintes condições: 

a) estar regularmente matriculado e com freqüência comprovada no semestre em curso; 

b) estar cursando a partir do 2º semestre, conforme o regime adotado pela Universidade ou Faculdade. 

3.4. A formalização da prática do estágio pelo candidato convocado dar-se-á mediante assinatura de Termo de 
Compromisso. 
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3.5. A assinatura do Termo de Compromisso de estágio ficará vinculada à prévia formalização de convênio entre a 
instituição de ensino e a Justiça Federal, em atendimento disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 11.788/08. 

3.6. Os portadores de necessidades especiais terão direito a concorrer às vagas oferecidas para estágio no âmbito da Justiça 
Federal em Juína, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento), do total de vagas oferecidas, cuja ocupação 
considerará as competências e necessidades especiais do estagiário e as atividades e necessidades próprias das unidades 
organizacionais. No caso do resultado da aplicação do percentual indicado ser fracionário, este será arredondado para o 
número inteiro seguinte. 

3.7. Não preenchidas por candidatos portadores de necessidades especiais as vagas reservadas, poderão sê-lo pelos demais 
candidatos habilitados, com a estrita observância da ordem de classificação da seleção. 

 IV. DO EXAME DE SELEÇÃO 

4.1. A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 08 de março de 2015, das 8h30min às 
11h30min em local a ser divulgado, oportunamente, em conjunto com a confirmação da data de realização da prova, por 
ocasião do encerramento das inscrições, no mural da Subseção, bem como no site www.jfmt.jus.br. 

4.2. O candidato deverá apresentar-se para a prova, munido de documento de identificação original com foto, comprovante 
de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta, com antecedência mínima de trinta minutos do início da prova. Não será 
permitido o acesso de candidatos ao local da prova após as 8h30min. 

4.3. A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático 
constante do Anexo I deste Edital. 

4.4. A prova será composta de duas partes: uma parte objetiva, contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha e uma parte 
subjetiva, composta de 01 (uma) questão discursiva. 

4.4.1. Todas as questões de múltipla escolha terão o mesmo valor – 0,25 pontos. 

4.4.2. A questão discursiva será composta de 02 (dois) temas, dentre os quais o candidato escolherá apenas 01 (um) 
tema para discorrer. 

4.4.3. A questão discursiva valerá 5,0 (cinco) pontos e deverá ter no mínimo 10 (dez) linhas e no máximo 30 (trinta) 
linhas. Não será considerado para fins de correção, o texto que exceder o limite de linhas estabelecido neste subitem, 
bem como se contiver qualquer palavra ou sinal que identifique o candidato. 

4.4.4. A questão discursiva será avaliada considerando-se: 

a) Estrutura e conteúdo: desenvolvimento pertinente ao assunto, clareza e lógica na exposição das idéias, valendo 
este tópico de 0 (zero) a 2,5 (dois e meio) pontos; 

b) Expressão: domínio correto da norma culta e das estruturas da língua portuguesa (adequação vocabular, 
ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação), valendo este tópico de 0 (zero) a 2,5 (dois e meio) pontos 

        4.4.5. A correção da questão discursiva ficará condicionada ao acerto de, no mínimo, 50% das respostas das questões 
de múltipla escolha. 

4.4.6. Serão automaticamente desclassificados os candidatos que deixarem em branco a questão subjetiva ou que 
responderem a mais de 1 (um) tema proposto. 

4.4.7. A nota final será obtida pelo resultado do somatório de pontos das questões objetivas e da questão discursiva. 

4.5. Não serão permitidas consultas a qualquer tipo de material, o uso de calculadora, bem como de celulares e outros 
eletrônicos. 

4.6. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento 
válido para a correção. 

4.7. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato. 
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4.8. As respostas que contenham rasuras ou que indiquem mais de uma alternativa serão consideradas incorretas. 

4.9. O candidato poderá levar o formulário da prova somente após o transcurso de 01 hora após o início da prova. 

4.10. Os resultados serão divulgados no mural da Subseção Judiciária de Juína, bem como no site  www.jfmt.jus.br, na 
data provável de 27/03/2015. 

4.11. Os candidatos poderão interpor recurso ao resultado da prova no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do 
resultado. 

4.11.1. O recurso deverá ser apresentado junto à Seção de Suporte Administrativo e Operacional – SESAP, na Sede 
da Subseção Judiciária de Juína, no endereço mencionado no subitem 1.3, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 

4.11.2. O recurso não deverá conter o nome do candidato, apenas o número de inscrição que será entregue no dia da 
prova.  O recurso que contiver o nome do candidato não será analisado. 

4.12. Transcorrido o prazo de recurso e após a decisão dos recursos interpostos, será divulgada a lista dos candidatos 
habilitados e homologado o resultado da seleção. 

  

V. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem o mínimo de 6,0 (seis) pontos ao final do processo 
seletivo, somadas as notas da prova objetiva e subjetiva. 

5.1.2. Serão inabilitados os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% da nota na prova objetiva e 50% 
da prova discursiva.  

5.2. Em caso de empate, será priorizado o candidato que: 

5.2.1. Tiver cumprido a maior parte do curso; 

5.2.2. Tiver mais idade. 

5.3. Após a aplicação dos critérios de desempate mencionados no subitem 5.2, se persistir o empate, será realizado sorteio, 
mediante a convocação dos candidatos empatados. 

5.4. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que será realizada conforme a 
conveniência da Subseção Judiciária de Juína, em estrita observância à existência de vagas, garantindo aos classificados a 
preservação da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição no processo de seleção implica aceitação tácita de todas as condições dispostas neste Edital. 

6.2. O estágio será regido de acordo com a Lei nº. 11.788/08 e Resolução nº. 208/2012, do Conselho da Justiça Federal, bem 
como da Instrução Normativa 13-01, do TRF/1ª Região, no que couber, observada a vedação da prática do nepotismo 
determinada pelo enunciado nº. 7, do Conselho Nacional de Justiça. 

6.3. A duração do estágio é de 01 (um) semestre, prorrogável por igual período, a critério das partes, não podendo exceder 2 
(dois) anos. Contudo, o estagiário será imediatamente desligado após a conclusão ou interrupção do curso, e no caso de 
desligamento da instituição. 

6.4. A carga horária a ser cumprida pelo estagiário é de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. 

6.5. A Seção Judiciária de Mato Grosso/Subseção Judiciária de Juína concederá bolsa de estágio no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais). 
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6.6. A Administração contratará seguro de acidentes pessoais e auxílio transporte para o estagiário pelo prazo de duração do 
estágio. 

6.7. De acordo com a legislação vigente, o estágio não gera vínculo empregatício. 

6.8. O prazo de validade do processo de seleção é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, a contar da data da homologação do resultado. 

6.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora. 

 Juína/MT, 26 de janeiro de 2015. 

 PEDRO FRANCISCO DA SILVA 

 Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Juína em exercício 

 ANEXO I  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 DIREITO 

Direito Penal 

1. Aplicação da Lei Penal; 
2. O fato típico: o fato típico, a conduta, o dolo e a culpa, o resultado, a relação de causalidade, tipicidade, 

consumação e tentativa, arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz; 
3. Das causas excludentes da ilicitude; 
4. Do concurso de pessoas; 
5. Da extinção de punibilidade; 
6. Da prescrição; 
7. Da ação penal; 
8. Imputabilidade penal; 
9. Concurso aparente de normas ou de leis penais; 
10. Concurso de crimes; 
11. Das espécies de crimes; 
12. Das espécies de penas. 

 Direito Processual Penal 

1. Princípios processuais penais na Teoria Geral do Direito e da Constituição Federal de 1988. Lei processual 
no tempo e no espaço, interpretação da Lei Processual Penal; 

2. Inquérito policial. Fase administrativa e judicial da persecução penal. Ação penal pública e privada; 
3. Jurisdição e competência. Competência da Justiça Federal em matéria criminal (art. 109 da CF/88, 

Súmulas aplicáveis ao STJ), sujeitos processuais (Ministério Público, Imputado e Defensor), seus atos 
peculiares e formas de suas intimações em Juízo; 

4. Exceções processuais, restituições de coisas apreendidas no CPP, conexão, continência; 
5. Citação do réu. Efeitos da revelia, notificação, intimação e publicação em face das testemunhas, Ministério 

Público Federal, Defensor Constituído e Defensor Público ou Advogado Dativo, atos processuais, prazo, 
preclusão e encerramento da instrução criminal no caso de réu preso; 

6. Processo Comum: Procedimento Ordinário, Sumário e Sumaríssimo. Denúncia. Sentença criminal 
(requisitos, prazo e conteúdo); 

7. Prisões e liberdades provisórias. 

 Direito Civil 

1. Das Pessoas Naturais; 
2. Das Pessoas Jurídicas; 
3. Do Domicílio; 
4. Das diferentes classes de bens; 
5. Do negócio jurídico; 
6. Dos atos jurídicos lícitos; 
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7. Dos atos jurídicos ilícitos; 
8. Da prescrição e da decadência; 
9. Da prova. 

 Direito Processual Civil 

1. Princípios constitucionais do processo civil; 
2. Ação. Conceitos, condições, elementos, classificação; 
3. Princípios processuais; 
4. Jurisdição. Conceito, atuação, princípios, limites; 
5. Competência. Conceito, critérios de determinação de competência, conexão, continência, exceção; 
6. Atos processuais. Tempo e lugar, prazos, nulidades; 
7. Processo. Formação, suspensão, extinção; 
8. Do processo e do procedimento; 
9. Do procedimento ordinário; 
10. Lei nº 9.099/95. Dos Juizados Especiais Cíveis; 
11. Lei nº 10.259/2001. 

 Direito Constitucional 

1. Constituição. Conceito, classificação; 
2. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos; 
3. Organização político-administrativa. Competência. União Federal. Administração pública direta e indireta. 

Servidores públicos; 
4. Processo legislativo. Emenda à Constituição, leis, medidas provisórias, cláusulas pétreas; 
5. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, 

Justiça Federal: competências. 

 Direito Tributário 

1. Sistema tributário nacional: dos princípios gerais, das limitações ao poder de tributar. Impostos da União, 
dos Estados e do Distrito Federal. Repartição das receitas tributárias. Competência legislativa em matéria 
tributária; espécies de tributo; disposições constitucionais; 

2. Lei 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal). 

 Direito Previdenciário 

1.  Conceituação, princípios e disposições constitucionais; seguridade social; assistência à saúde; previdência 
social; 

2.  Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 (Plano de Benefícios da Previdência Social). 

  * * * * * * * * * * * * 


