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XIII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO* 
 

EDITAL DE ABERTURA           
 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região torna público que fará realizar concurso para provimento de 
cargo de Juiz Federal Substituto, em conformidade com as normas do Regulamento aprovado pela  Resolução nº 51, de   
09 de outubro de 2007, e deste Edital, na forma seguinte:  

1 - COMISSÃO EXAMINADORA: Desembargadores Federais Luiz Carlos de Castro Lugon     
(Presidente), Paulo Afonso Brum Vaz e  Néfi Cordeiro, Professor Márcio Luiz Fogaça Vicari e Advogado  João Ricardo 
Cunha de Almeida (membros titulares); Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Professora 
Regina Linden Ruaro e Advogada Rogéria Fagundes Dotti Doria  (membros suplentes);  

2 - INSCRIÇÃO PRELIMINAR: A inscrição preliminar poderá ser requerida conforme disposto no 
inciso I ou II, a seguir:  I)  O candidato deverá preencher o formulário Requerimento de Inscrição Preliminar, disponível 
no site www.trf4.gov.br, link “Concursos e Estágios” – “juízes”, lançando corretamente todos os dados solicitados, e 
entregar os documentos exigidos, pessoalmente ou por procurador, no período de  05 a 26 de novembro de 2007, das 13 às 
18 horas, em um dos seguintes locais de inscrição: Rio Grande do Sul:  Justiça Federal em Porto Alegre: Rua Otávio 
Francisco Caruso da Rocha, 600; Santa Catarina:  Justiça Federal em Florianópolis: Rua Arcipreste Paiva, 107; Paraná: 
Justiça Federal em Curitiba: Avenida Anita Garibaldi, 888; ou II) O candidato deverá preencher o formulário 
Requerimento de Inscrição Preliminar, disponível no site www.trf4.gov.br, link “Concursos e Estágios” – “Juízes”, a partir 
das 11 horas do dia 05 de novembro até as 18 horas do dia 26 de novembro de 2007, lançando corretamente todos os 
dados solicitados, e remeter os documentos exigidos por SEDEX para o seguinte endereço: ESCOLA DA 
MAGISTRATURA DO TRF DA 4ª REGIÃO – Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 7º andar – Prédio Judicial – 
CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS;  os documentos deverão ser postados até o dia 26 de novembro de 2007, 
impreterivelmente, não sendo válido o pedido de inscrição preliminar cuja data de postagem dos documentos esteja fora 
do prazo aqui estipulado; o candidato deverá verificar, no sistema de consulta online, disponível no site www.trf4.gov.br, 
o registro de seu pedido de inscrição até o dia 07 de dezembro de 2007; constatando que não ocorrido o registro, o 
candidato deverá solicitar a  sua regularização junto à Secretaria da Comissão Examinadora até o dia 11 de dezembro de 
2007 (§ 1º do art. 9º do Regulamento do Concurso); o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não aceitará inscrições  
recebidas a destempo por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas e/ou congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores técnicos que impossibilitem a transferência de dados, ou ainda por problemas 
surgidos com o envio da documentação; 

3 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO PRELIMINAR: I) prova de ser brasileiro 
(cópia da cédula de identidade ou documento equivalente); II) cópia do diploma de Bacharel em Direito, registrado; III) 
cópia do comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF); IV) comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 150,00, a ser pago em qualquer Banco (1ª via do DARF); a taxa de inscrição deverá ser recolhida através de guia 
DARF, observadas as seguintes instruções: Campo 01 - nome/telefone do candidato; Campo 02 - data do pagamento; 
Campo 03 - CPF do candidato; Campo 04 - 2663 (código da receita); Campo 07 - R$ 150,00; Campo 10 - R$ 150,00; V) 
Declaração do candidato, sob as penas da lei, de estar ciente de que deverá comprovar, no ato da inscrição definitiva, três 
anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de Bacharel em Direito, prevista no art. 93, I, da Constituição 
Federal (com a redação da Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004); VI) procuração, se a inscrição não for pessoal, 
para requerimento de inscrição preliminar (art. 8º do Regulamento do Concurso);  

4 - DATAS DAS PROVAS: I) prova seletiva: dia 20 de janeiro de 2008, às 8 horas, vedada consulta 
de qualquer natureza (textos legais e jurisprudenciais, doutrina, etc.);  II) provas escritas: dia 05 de abril de 2008, às 8 
horas, primeira prova escrita, e dia 06 de abril de 2008, às 8 horas, segunda prova escrita, vedada consulta a obras 
doutrinárias, sendo permitida a consulta a diplomas normativos desacompanhados de anotações, comentários, exposição 
de motivos, transcrições jurisprudenciais ou de súmulas.  

§ 1º - As partes dos textos cuja consulta não é permitida deverão vir isoladas, por grampo ou fita adesiva, de 
modo a impedir sua utilização. 

§ 2º - Será permitida consulta a textos de legislação esparsa, impressos em apenas uma face, desde que não 
ultrapassem  20 (vinte) folhas. 
III) provas orais: as datas serão divulgadas por edital, oportunamente; 

5 - LOCAIS DAS PROVAS: A prova seletiva e as provas escritas serão realizadas nas capitais dos 
Estados, nos seguintes endereços: Porto Alegre (RS): Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS - 
Avenida Ipiranga, 6681, Prédio 11 (prova seletiva); Curitiba (PR): Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, 
Bloco de Teologia e Ciências Humanas - Rua Imaculada Conceição, 1155; Florianópolis (SC): Instituto Estadual de 
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Educação – Avenida Mauro Ramos, 275; locais onde os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de 
identidade ou equivalente e do material necessário e realizarão essas provas na capital do Estado indicada no formulário 
de inscrição preliminar. A prova oral será realizada exclusivamente em Porto Alegre/RS, no Prédio-Sede do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região; 

6 – INSCRIÇÃO DEFINITIVA: Os candidatos aprovados nas provas escritas deverão requerer à 
Presidente do Conselho de Administração do TRF da 4ª Região a sua inscrição definitiva, encaminhando complementação 
de sua documentação no período de 26 de junho a 10 de julho de 2008, nos locais e modalidades previstos no item 2 deste 
Edital; 

7 - NÚMERO DE VAGAS: 19 (dezenove) e mais as que venham a surgir durante o prazo de validade 
do concurso; havendo número de cargos vagos superior ao de candidatos aprovados, decidirá o Tribunal quais terão 
prioridade no provimento, observado o interesse público;  

8 - MATÉRIAS DO CONCURSO: Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito 
Financeiro e Tributário; Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito 
Comercial; Direito Previdenciário; Direito Internacional Público e Privado;  Direito Ambiental; Direito Empresarial; e 
Direito Econômico; 

9 - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: O candidato aprovado nas provas escritas 
instruirá o pedido de inscrição definitiva com prova de prática de atividade jurídica por três anos, não sendo computados 
períodos anteriores à colação de grau (art. 27, § 1º, II, “a”, do Regulamento do Concurso). 

  
 

 
Desembargadora Federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb, 

Presidente do Conselho de Administração do TRF da 4ª Região. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Publicado no DJU, Seção 2, nº 198, 15/10/2007, p. 590-595. 
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