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Juizados Especiais Cíveis e Criminais - aplicação na Justiça Federal.
Atos processuais. Forma. Lugar. Tempo. Despachos. Decisões in-
terlocutórias. Sentenças. Comunicações, forma, lugar, prazo. Citações
e intimações. Revelia. Fixação da pena. Nulidades. 6 Prisão. Fla-
grante. Temporária. Preventiva. Decorrente de pronúncia, decorrente
de sentença. Princípio da necessidade, prisão especial, prisão alber-
gue, prisão domiciliar e liberdade provisória. Fiança. Execução das
penas e das medidas de segurança. Execução penal: evolução e re-
gressão, regimes de cumprimento da pena e incidentes; suspensão
condicional da pena; livramento condicional; graça; indulto; anistia;
reabilitação. Incidentes da execução. Remição. Inclusão e transfe-
rência de presos para presídios federais (Resolução CJF). 7 Relações
jurisdicionais com autoridade estrangeira. Cartas rogatórias. Homo-
logação de sentença estrangeira. Extradição. Expulsão. Deportação.
Recursos. Disposições gerais. Apelação. Recurso em sentido estrito.
Protesto por novo júri. Embargos infringentes e de nulidade. Carta
testemunhável. Recurso especial e extraordinário. Agravo em exe-
cução penal. Coisa julgada. Revisão criminal. 8 Nulidades. Rol legal.
Súmulas dos Tribunais Superiores. Habeas corpus. Competência. Na-
tureza jurídica. Cabimento. Requisitos. Legitimidade. Objeto. Pro-
cedimento. Mandado de segurança em matéria penal. Cautelar em
matéria penal. 9 Juizados Especiais Federais Penais. O Conciliador.
Quebra de sigilo: requisitos e limites. Quebra de sigilo fiscal, ban-
cário e de dados. Interceptações de comunicação. 10 Processo nos
crimes: de abuso de autoridade, de entorpecentes, de falência, de
responsabilidade dos funcionários públicos, contra a honra.

DIREITO CIVIL
1 Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas naturais: Per-

sonalidade e capacidade. Direitos da personalidade. Morte presumida.
Ausência. Tutela. Curatela. Pessoas jurídicas: Conceito. Classificação.
Registro. Administração. Desconsideração da personalidade jurídica.
Associações. Fundações. 2 Domicílio. Bens. Negócios jurídicos: con-
ceito. Representação. Condição. Termo. Encargo. Defeitos. Invali-
dade. Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 3 Prescrição e decadência.
Prova. 4 Obrigações: conceito. Elementos Constitutivos. Modalida-
des. Transmissão. Adimplemento e extinção. Inadimplemento. 5 Con-
tratos em geral: teoria geral dos contratos. Princípios. Elementos
constitutivos. Pressupostos de validade. Revisão. Extinção. 6 Con-
tratos em espécie: compra e venda. Permuta. Contrato Estimatório.
Doação. Locação. Empréstimo. Prestação de serviço. Empreitada. De-
pósito. Mandato. Comissão. Agência e distribuição. Corretagem.
Transporte. Seguro. Constituição de renda. Jogo e aposta. Fiança.
Transação. Compromisso. Atos unilaterais: promessa de recompensa.
Gestão de negócios. Pagamento indevido. Enriquecimento sem causa.
7 Responsabilidade civil. Elementos. Responsabilidade por fato de
outrem. Responsabilidade por fato da coisa. Teorias subjetiva e ob-
jetiva da responsabilidade civil. Dano moral e material. Indenização.
8 Posse. Definição. Natureza jurídica. Classificação de posse. Aqui-
sição da posse. Efeitos da posse. Composse. Proteção possessória.
Perda da posse. Propriedade. Definição. Elementos. Classificação.
Extensão da propriedade. Restrições à propriedade. Aquisição ou
constituição da propriedade. Propriedade imóvel. Propriedade móvel.
Propriedade resolúvel e fiduciária. Perda da propriedade móvel e
imóvel. Função social da propriedade. Política agrícola e reforma
agrária. 9 Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Penhor.
Hipoteca. Registros Públicos. Estatuto da Terra.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1 Jurisdição: natureza, conceito, características, espécies, a

problemática da jurisdição voluntária, princípios, estrutura constitu-
cional (Poder Judiciário, organização judiciária, atividade jurisdicio-
nal, atividades essenciais à Justiça), equivalentes jurisdicionais (au-
totutela, autocomposição, mediação e arbitragem). Jurisdição cons-
titucional propriamente dita (controle judicial de constitucionalidade e
suas espécies: ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ação
direta de inconstitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por
omissão, ação declaratória de constitucionalidade, argüição de des-
cumprimento de preceito fundamental, respectivos natureza, concei-
tos, características, hipóteses de cabimento, detalhes de procedimen-
to); jurisdição constitucional das liberdades e seus principais me-
canismos (habeas corpus no processo civil, mandado de segurança
individual e coletivo, mandado de segurança, habeas data, ação po-
pular, ação civil pública), respectivos natureza, conceitos, hipóteses
de cabimento, detalhes procedimentais. 2 Competência: conceito, cri-
térios de distribuição, espécies; identificação do foro competente;
modificações (conexão, continência, prevenção), perpetuatio jurisdic-
tionis, conflitos positivos e negativos; competência interna e inter-
nacional (concorrente e exclusiva), homologação de sentença estran-
geira. Competência da Justiça Federal. Ação: classificação das ações
e critérios identificadores. Defesa: natureza, conceito, espécies; sua
inserção entre as bases fundamentais do Direito Processual. Processo:
natureza, conceito, pressupostos, início, suspensão e fim, classificação
(problemática da distinção entre as espécies processuais e a atual
visão sincrética), princípios informativos, gerais e específicos. 3 Su-
jeitos do processo: o juiz, sua atuação e poderes, impedimento e
suspeição; parte e respectivos conceitos material e processual, es-
pécies, representação, legitimação ordinária e extraordinária; sujeitos
especiais do processo; o Ministério Público, sua atuação como parte e
fiscal da lei, impedimento e suspeição; a advocacia, privada e estatal,
inclusive a defensoria pública. Deveres das partes, seus procuradores
e demais partícipes do processo; substituição e sucessão de partes e
procuradores. Representação técnica. Litisconsórcio: conceito, espé-
cies, a problemática da unitariedade e necessariedade. Intervenção de
terceiros: conceito de terceiro, classificação das modalidades inter-
ventivas, figuras típicas (assistência simples e litisconsorcial, opo-
sição, nomeação à autoria, denunciação à lide, chamamento ao pro-
cesso) e atípicas, conceito, natureza, cabimento, aspectos procedi-
mentais. Procedimento: natureza, conceito, classificação; distinção
entre processo e procedimento; procedimentos sem processo. Pro-
cedimentos do processo de conhecimento (comum, ordinário e su-
mário); procedimentos especiais. Ato processual: conceito, forma,

tempo, nulidades (teoria processual das nulidades, princípios respec-
tivos, identificação, decretação e convalidação); prazos (classificação
e modos de contagem); fases procedimentais. 4 Fase postulatória:
inicial, requisitos, pedido (alteração, aditamento, cumulação); pedidos
alternativo e sucessivo; resposta (contestação, reconvenção, exce-
ções); ação declaratória incidental; razões finais. Fase instrutória:
conceito e características; prova: conceito, sistemas, ônus e sua dis-
tribuição, princípios aplicáveis ao tema; a vedação constitucional das
provas ilícitas; classificação dos meios probatórios. Meios de prova
em espécie (depoimento pessoal, confissão, documentos, testemunhas,
perícia, inspeção), natureza e conceito de cada um, hipóteses de
cabimento, procedimentos respectivos, incidentes. Fase decisória:
sentença, natureza e conceito, classificação, requisitos, funções, ví-
cios, efeitos, eficácia natural e autoridade. Coisa julgada: natureza,
conceito, classificação, limites objetivos e subjetivos. Desconstituição
da coisa julgada, decisões rescindíveis e anuláveis; ação rescisória:
conceito, natureza, cabimento, condições específicas, juízos rescin-
dente e rescisório, aspectos competenciais, procedimento, tutela de
urgência na hipótese; a relativização da coisa julgada. Processo nos
tribunais. Coisa julgada inconstitucional. 5 Recursos: natureza, con-
ceito, inserção entre os mecanismos de impugnação das decisões
judiciais, classificação, efeitos, pressupostos, admissibilidade e mérito
recursais, princípios, regras gerais; sucedâneos recursais; remessa
obrigatória. Recursos em espécie (apelação, agravo, embargos in-
fringentes, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional,
recurso extraordinário, recurso especial, embargos de divergência):
natureza e conceito de cada um, hipóteses de cabimento, prazos,
procedimento, pressupostos específicos, modos de interposição, pe-
culiaridades específicas. 6 Execução: natureza, conceito e espécies;
execução de títulos judiciais e extrajudiciais, princípios, pressupostos,
condições, regras gerais; débito e responsabilidade patrimonial; frau-
de à execução; aspectos peculiares do processo executivo, seus de-
talhes procedimentais (instrução, penhora, avaliação, arrematação, sa-
tisfação, pagamento, adjudicação, usufruto de imóvel ou empresa,
remissão e remição); liquidação; a defesa na execução, exceção de
pré-executividade; suspensão e extinção da execução. Cumprimento
de sentença. Processo sincrético. 7 Execuções em espécie (por quantia
certa contra devedor solvente, de obrigações de fazer ou não fazer, de
obrigações de dar coisa certa ou incerta, contra a Fazenda Pública, de
alimentos, por quantia certa contra devedor insolvente): conceito e
características de cada uma, função, objeto, subtipos, procedimentos,
controvérsias. 8 Tutela jurídica e tutela jurisdicional, tutela processual
e tutela satisfativa, tutela inicial e final; tutelas de urgência: conceito,
espécies, extensão, profundidade; antecipação dos efeitos da tutela:
natureza, conceito, características e limites; tutela cautelar: natureza e
conceito; distinção em relação à antecipação de tutela; poder geral de
cautela; cautelares inominadas, pressupostos, espécies, procedimento
cautelar; cautelares nominadas (arresto, seqüestro, caução, busca e
apreensão, exibição, produção antecipada de provas, protestos, no-
tificações e interpelações, atentado), detalhes, procedimento. 9 Pro-
cedimentos especiais: visão geral, características, procedimentos es-
peciais de jurisdição voluntária (incluída a discussão sobre a real
natureza dessa espécie jurisdicional) e de jurisdição contenciosa; tipos
codificados (consignação em pagamento; tutela interdital e não in-
terdital da posse: interdito proibitório, ações de manutenção e rein-
tegração de posse, embargos de terceiro, usucapião; a problemática do
confronto entre ações petitórias e possessórias; ação monitória) e não
codificados (desapropriação, ação de improbidade, reclamação cons-
titucional), natureza e conceito de cada um, subespécies, hipóteses de
cabimento, requisitos, aspectos procedimentais. 10 Juizados Especiais
cíveis: caracterização como subsistema processual e seu relaciona-
mento com o sistema processual geral; especificidades, diferenciações
e semelhança entre os juizados Estaduais e Federais; estrutura or-
gânica (Juizados, Turmas Recursais, Turmas de Uniformização Re-
gionais e Turma Nacional), princípios, características, espécies, com-
petência (inclusive a real natureza desta e a discussão sobre possível
descompasso entre o critério constitucional e o legal); procedimentos,
recursos, pedido de uniformização, coisa julgada, execução, questões
controvertidas, possibilidade de utilização, dentro dos Juizados, de
meios processuais que não lhes são específicos (p. ex., mandado de
segurança, procedimentos de jurisdição voluntária etc.).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1 Seguridade. Natureza, fontes e princípios. Eficácia e in-

terpretação das normas de Seguridade. 2 Regime geral. Segurados e
dependentes. Inscrição e filiação. Qualidade de segurado. Manutenção
e perda. 3 Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência. Dis-
tinções. 4 Previdência Social Rural e Previdência Social Privada.
Regimes especiais. Regime previdenciário do servidor estatutário.
Previdência complementar. 5 Custeio. Salário-de-contribuição. Limi-
tes. Reajustes. 6 Prestação. Carência. Benefícios. Renda Mensal Ini-
cial. Aposentadorias, auxílios e pensões. Prescrição. 7 Cálculo de
benefícios. Valores mínimo e máximo. Reajustes, revisões e valor
real. 8 Serviços. Habilitação, reabilitação e serviço social. 9 Con-
tribuições sociais. Natureza e espécies. 10 Ação previdenciária. Jus-
tificação. Tempo de serviço e tempo de contribuição. Juizado Especial
Federal: questões previdenciárias.

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
1 Finanças públicas na Constituição de 1988. 2 Orçamento.

Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Nor-
mas gerais de direito financeiro. Fiscalização e controle interno e
externo dos orçamentos. 3 Despesa pública. Conceito e classificação.
Disciplina constitucional dos precatórios. 4 Receita pública. Conceito.
Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas de-
rivadas. 5 Dívida ativa da União de natureza tributária e não-tri-
butária. Crédito público. Conceito. Dívida pública: conceito. 6 O
Sistema Tributário Nacional. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. A repartição de competências na federação brasileira. De-
legação de arrecadação. Discriminação constitucional das rendas tri-
butárias. Legislação sobre o Sistema Tributário Brasileiro. Definição
de tributo. Espécies de tributos. 7 Competência tributária plena. In-

delegabilidade da competência. Não-exercício da competência. Com-
petência residual e extraordinária. Limitações da competência. Prin-
cípios da legalidade e da tipicidade. Princípio da anualidade. Proi-
bição de tributos interlocais. Imunidade e isenção. Uniformidade tri-
butária. Tributação das concessionárias. Sociedades mistas e funda-
ções. Imunidade recíproca. Extensão da imunidade às autarquias. 8
Impostos federais: impostos sobre o comércio exterior. Imposto sobre
produtos industrializados (IPI). Imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF).
9 Imposto de renda. Regimes jurídicos. Imposto de renda pessoas
jurídicas. Imposto de renda pessoas físicas. 10 Fato gerador. Taxas e
preços públicos. Taxas contratuais e facultativas. Contribuições para a
Seguridade Social. Contribuição sobre o lucro. O regime da COFINS.
CPMF. A CIDE e o seu regime. Empréstimo compulsório. As li-
mitações constitucionais do empréstimo compulsório na Constituição
Federal de 1988. 11 Fontes do Direito Tributário. Conceito de fonte.
Fontes formais do Direito Tributário. Legislação Tributária. Conceito.
Lei, Tratados e Convenções Internacionais. Normas Complementares.
Leis Complementares. Vigência da Legislação Tributária. Aplicação
da Legislação Tributária. Interpretação e integração da Legislação
Tributária. Tratados internacionais e legislação interna. A perda de
eficácia dos tratados. Os tratados sobre matéria tributária e o art. 98
do CTN. Vigência do tratado. 12 Obrigação principal e acessória:
Fato gerador. Sujeito ativo e sujeito passivo. Capacidade tributária.
Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Solidariedade. Res-
ponsabilidade dos sucessores. Responsabilidade por infrações. 13
Constituição do crédito tributário. Lançamento. Modalidades. Sus-
pensão do crédito tributário. 14 Compensação. Restituição. Transa-
ção. Remissão. Prescrição e decadência. Conversão do depósito em
renda. Consignação em pagamento. Decisão administrativa irrefor-
mável e decisão judicial passada em julgado. Restituição do tributo
transferido. Restituição de juros e multas. Correção monetária. Sus-
pensão da exigibilidade do crédito tributário. 15 Processo adminis-
trativo tributário. Processo judicial tributário. Execução fiscal. Cau-
telar fiscal. Mandado de segurança. Ação de repetição de indébito.
Anulatória de débito fiscal. Ação declaratória. Ação de consignação
em pagamento. 16 Administração Tributária. Procedimento Fiscal.
Sigilo Fiscal e Prestação de Informações. Dívida ativa. Certidões e
Cadastro.

DIREITO AMBIENTAL
1 Direito Ambiental. Conceito. Objeto. Princípios fundamen-

tais. 2 O Direito Ambiental como Direito Econômico. A natureza
econômica das normas de Direito Ambiental. 3 Normas constitu-
cionais relativas à proteção ambiental. 4 Repartição de competências
em matéria ambiental. 5 Zoneamento Ambiental. Sistema nacional de
unidades de conservação da natureza. 6 Poder de polícia e Direito
Ambiental. Licenciamento ambiental. Biossegurança. Infrações am-
bientais. 7 Responsabilidade ambiental. Conceito de dano. A repa-
ração do dano ambiental. 8 Sistema nacional do meio ambiente.
Política nacional do meio ambiente. 9 Estudo de impacto ambiental.
Conceito. Competências. Natureza jurídica. Requisitos. 10 Biodiver-
sidade. Principais instrumentos de proteção internacional. Acesso.
Política nacional. Proteção jurídica do conhecimento tradicional as-
sociado. 11 Proteção às florestas. 12 Áreas de preservação perma-
nente e unidades de conservação. 13 Modificação dos genes pelo
homem e meio ambiente. 14 Proteção química das culturas e meio
ambiente. 15 Produtos tóxicos. Controle. Transporte. 16 Recursos
hídricos. 17 Mineração. 18 Efetivação da proteção normativa ao meio
ambiente: poder Judiciário, Ministério Público e Administração Pú-
blica. 19 Política energética e meio ambiente. 20 Os indígenas e as
suas terras.

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO
1 Direito Internacional Público. Conceito. Fontes. Princípios.

2 Atos Internacionais. Tratado. Conceito. Validade. Efeitos. Ratifi-
cação. Promulgação. Registro e publicidade. Vigência contemporânea
e diferida. Incorporação ao Direito Interno. Violação. Conflito entre
tratado e norma de Direito Interno. Extinção. 3 Atos internacionais.
Convenção. Acordos. Ajuste. Protocolo. 4 Personalidade internacio-
nal. Estado. Imunidade à jurisdição estatal. Consulados e embaixadas.
5 Personalidade internacional. Organizações internacionais. Conceito.
Natureza jurídica. Elementos caracterizadores. Espécies. 6 Persona-
lidade internacional. População. Nacionalidade. Princípios. Normas.
Tratados multilaterais. Estatuto da igualdade. 7 Personalidade inter-
nacional. Estrangeiros. Vistos. Deportação. Expulsão. Extradição.
Conceito. Fundamento jurídico. Reciprocidade e Controle jurisdicio-
nal. Asilo político. Conceito. Natureza e disciplina. 8 Personalidade
internacional. Pessoa jurídica. Conceito de nacionalidade. Teorias e
legislação. Empresas binacionais. 9 Proteção Internacional dos Di-
reitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Di-
reitos civis, políticos, econômicos e culturais. Mecanismos de im-
plementação. Noções gerais. 10 Conflitos internacionais. Meios de
solução. Diplomáticos, políticos e jurisdicionais. Cortes internacio-
nais. 11 Direito Comunitário. Formas de integração. Mercado Comum
do Sul. Características. Elementos institucionais. Protocolo de As-
sunção. Protocolo de Ouro Preto. Protocolo de Olivos. Protocolo de
Las Leñas. Autoridades centrais. 12 Domínio público internacional.
Mar. Águas interiores. Mar territorial. Zona contígua. Zona econô-
mica. Plataforma continental. Alto-mar. Rios internacionais. 13 Do-
mínio público internacional. Espaço aéreo. Princípios elementares.
Normas convencionais. Nacionalidade das aeronaves. Espaço extra-
atmosférico. 14 Direito Internacional Privado brasileiro. Fontes. Con-
flito de leis no espaço. Normas indiretas. Qualificação prévia. Ele-
mento de conexão. Reenvio. Prova. Direito estrangeiro. Interpretação.
Aplicação. Exceções à aplicação. 15 Responsabilidade internacional.
Ato ilícito. Imputabilidade. Dano. Formas e extensão da Reparação.
16 Processo internacional. Competência jurisdicional nas relações ju-
rídicas com elemento estrangeiro. Cartas rogatórias. Homologação de
sentenças estrangeiras. 17 Contratos internacionais. Cláusulas típicas.
18 Métodos de solução alternativa de controvérsias. Arbitragem. 19
Prestação de alimentos. Convenção de Nova Iorque sobre cobrança de


		ouvidoria@in.gov.br
	2011-02-28T06:03:36-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




