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alimentos no estrangeiro. Decreto Legislativo n.o 10/1958 e Decreto
n.o 56.826/1965. Noções gerais. Competência da Justiça Federal. Hi-
póteses. Procedimento. 20 Tribunal Penal Internacional. Evolução his-
tórica. Competência. Procedimento. Natureza das decisões. Delitos
internacionais.

DIREITO EMPRESARIAL
1 Direito Comercial: origem. Evolução histórica. Autonomia.

Fontes. Características. Empresário: caracterização. Inscrição. Capa-
cidade. Teoria da empresa e seus perfis. 2 Teoria geral dos títulos de
créditos. Títulos de créditos: letra de câmbio, cheque, nota promis-
sória, duplicata. Aceite, aval, endosso, protesto, prescrição. Ações
cambiais. 3 Espécies de empresa. A responsabilidade dos sócios. A
distribuição de lucros. O sócio oculto. Segredo comercial. 4 Teoria
geral do Direito Societário: conceito de sociedade. Personalização da
sociedade. Classificação das sociedades. Sociedades não personifi-
cadas. Sociedades personificadas: sociedade simples, sociedade em
nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em co-
mandita por ações, sociedade cooperada, sociedades coligadas. Li-
quidação. Transformação. Incorporação. Fusão. Cisão. Sociedades de-
pendentes de autorização. 5 Sociedade Limitada. Sociedade Anônima.
6 Estabelecimento Empresarial. Institutos Complementares do Direito
Empresarial: Registro. Nome. Prepostos. Escrituração. Propriedade
industrial. 7 Contratos empresariais: compra e venda mercantil. Co-
missão. Representação comercial. Concessão comercial. Franquia
(Franchising). Distribuição. Alienação fiduciária em garantia. Fatu-
rização (Factoring). Arrendamento mercantil (Leasing). Cartão de cré-
dito. 8 Contratos bancários: Depósito bancário. Conta-corrente. Apli-
cação financeira. Mútuo bancário. Desconto. Abertura de crédito.
Crédito documentário. 9 Sistema Financeiro Nacional: Constituição.
Competência de suas entidades integrantes. Instituições financeiras
públicas e privadas. Liquidação extrajudicial de instituições finan-
ceiras. Sistema Financeiro da Habitação. 10 Recuperação judicial,
recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária. 11 Propriedade Industrial. Noções Gerais. Regime Ju-
rídico. Invenção. Desenho Industrial. Modelo de Utilidade. Marca. 12
A Relação de Consumo no Direito do Espaço Virtual. Comércio
Eletrônico.

DIREITO ECONÔMICO E DE PROTEÇÃO AO CONSU-
MIDOR

1 Constituição Econômica Brasileira. Ordem constitucional
econômica: princípios gerais da atividade econômica. Tipologia dos
sistemas econômicos. 2 Ordem jurídico-econômica. 3 Conceito. Or-
dem econômica e regime político. 4 Sujeitos econômicos. 5 Inter-
venção do Estado no domínio econômico. Liberalismo e interven-
cionismo. Modalidades de intervenção. Intervenção no direito po-
sitivo brasileiro. 6 Lei Antitruste. Disciplina jurídica da concorrência
empresarial. Princípios. Infrações contra a ordem econômica. Con-
corrência ilícita e desleal. Repressão do poder econômico pelo Es-
tado. Abuso do poder econômico. Práticas desleais de comércio:
dumping. Disciplina das medidas de salvaguarda. 7 MERCOSUL.
GATT. OMC. Instrumentos de defesa comercial. 8 Direito do Con-
sumidor. Elementos Integrantes da Relação Jurídica de Consumo.
Sujeitos: Conceitos de Consumidor e de Fornecedor. Objetos: Con-
ceito de Produto e de Serviço. Vínculo: Conceito de Oferta e de
Mercado de Consumo. 9 As principais Atividades Empresariais e sua
Relação com o Regime Jurídico das Relações de Consumo: Os Ser-
viços púbicos, a atividade bancária, a atividade securitária, a atividade
imobiliária, a atividade do transportador aéreo, os consórcios.

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMA-
NÍSTICA

Sociologia do Direito: 1 Introdução à sociologia da admi-
nistração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (ad-
ministração e economia). Gestão. Gestão de pessoas. 2 Relações so-
ciais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações
sociais e Direito. 3 Direito, Comunicação Social e opinião pública. 4
Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais
de composição de litígios.

Psicologia Judiciária: 1 Psicologia e comunicação: relacio-
namento interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade
e a mídia. 2 Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito:
assédio moral e assédio sexual. 3 Teoria do conflito e os mecanismos
autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação. Procedimen-
tos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução con-
ciliada dos conflitos. 4 O processo psicológico e a obtenção da ver-
dade judicial. O comportamento de partes e testemunhas.

Ética e estatuto jurídico da Magistratura Nacional: 1 Regime
jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, re-
moções. 2 Direitos e deveres funcionais da magistratura. 3 Código de
Ética da Magistratura Nacional. 4 Sistemas de controle interno do
Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e
Conselho Nacional de Justiça. 5 Responsabilidade administrativa, ci-
vil e criminal dos magistrados. 6 Administração judicial. Planeja-
mento estratégico. Modernização da gestão.

Filosofia do Direito: 1 O conceito de justiça. Sentido lato de
Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor
jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito. 2 O
conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 3 A interpretação do
Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante puro
raciocínio lógico-dedutivo. O método de interpretação pela lógica do
razoável.

Teoria Geral do Direito e da Política: 1 Direito objetivo e
direito subjetivo. 2 Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de
Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante. 3 Eficácia da lei no tem-
po. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro:
Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do Tra-
balho. 4 O conceito de Política, política e Direito. 5 Ideologias. 6 A
Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU).

REGULAMENTO DO XI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVI-
MENTO DE CARGOS DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA

5.ª REGIÃO

A Comissão do XI Concurso Público para provimento de
Cargos de Juiz Federal Substituto da 5ª Região, instituída pelos atos
de nº 510, de 25 de agosto de 2010 e de nº 617, de 12 de novembro
de 2010, da Presidência desta Egrégia Corte, aprovou o Regulamento
do XI Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz Federal
Substituto da 5.ª Região, nos termos abaixo:

CAPÍTULO I
DAS BASES DO CONCURSO
Art. 1º A habilitação para o provimento dos cargos de Juiz

Federal Substituto far-se-á mediante concurso público, na forma deste
Regulamento e do Edital de Abertura do Certame.

Art. 2º O concurso constará de:
I - uma prova objetiva seletiva;
II - duas provas escritas;
III - exames de sanidade física, mental e psicotécnico;
IV - sindicância da vida pregressa e investigação social;
V - prova oral;
VI - avaliação de títulos
§ 1º A prova objetiva seletiva, as provas escritas e a prova

oral versarão sobre as seguintes matérias:

Direito Constitucional
Direito Previdenciário
Direito Penal
Direito Processual Penal
Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor

BLOCO I

Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Empresarial
Direito Financeiro e Tributário

BLOCO II

Direito Administrativo
Direito Ambiental
Direito Internacional Público e Privado

BLOCO III

§ 2º O conteúdo das matérias do Concurso, constará do
Anexo I do Edital de Abertura, nos termos da Resolução CJF n.º 067,
de 03 de julho de 2009.

§ 3º Nas provas da segunda etapa (escritas) e da quarta etapa
(oral) também fará parte do programa o conteúdo sobre noções gerais
de Direito e formação humanística, constante do Anexo I do edital de
abertura.

§ 4º O prazo de validade do concurso será de dois anos,
contados a partir da data da respectiva homologação, podendo, a
critério exclusivo do Tribunal, ser prorrogado uma vez, por igual
período.

Art. 3º A prova objetiva seletiva, as provas escritas e a prova
oral terão caráter eliminatório e classificatório. A avaliação de títulos
terá caráter apenas classificatório.

§ 1º Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver pon-
tuação mínima de 30 (trinta) pontos no somatório das notas das
provas objetiva seletiva, escritas e oral.

§ 2o Será eliminado o candidato:
I - que não obtiver, na prova objetiva seletiva o mínimo de

30% (trinta por cento) de acerto das questões em cada bloco a que se
refere o §1º, do art. 2º e com média final de, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de acertos do total referente à soma algébrica das
notas dos três blocos;

II - que não obtiver, na prova objetiva seletiva, na lista geral,
nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, a classi-
ficação até o 200º (ducentésimo) lugar, e, nos concursos com mais de
1.500 (mil e quinhentos) inscritos, a classificação até o 300º (tre-
centésimo), ou que na lista específica dos portadores de deficiência
não obtiver a nota mínima exigida para todos os outros candidatos,
ficando assegurada a classificação dos candidatos empatados na úl-
tima posição de classificação, vedado o remanejamento de vagas da
lista dos portadores de deficiência;

III - que não lograr a pontuação mínima de 6 (seis) pontos
em qualquer uma das provas escritas;

IV - que não alcançar a pontuação mínima de 6 (seis) pontos
na prova oral;

V - que obtiver, no somatório das notas obtidas nas provas
objetiva seletiva, escritas e oral nota inferior a 30 (trinta) pontos.

§ 3º A prova objetiva seletiva terá valor máximo de 10 (dez)
pontos; as provas escritas, de 10 (dez) pontos, cada uma, e a prova
oral, de 10 (dez) pontos.

§ 4o A nota final do candidato nas provas será a soma das
notas obtidas nas provas objetiva seletiva, escritas e oral.

§ 5º A avaliação de títulos terá valor máximo de 10 (dez)
pontos. A nota final do candidato no concurso será a soma da sua
nota final nas provas com a pontuação obtida na avaliação de tí-
tulos.

§ 6º Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem
de notas:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição neste concurso público, conforme o parágrafo único
do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) a das duas provas escritas somadas;
c) a da prova oral;
d) a da prova objetiva seletiva;
e) a da prova de títulos.

Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior
idade.

Persistindo, ainda assim, o empate, a solução ficará a cargo
de sorteio público.

Art. 4º O Presidente do Tribunal expedirá Edital de Abertura
do concurso, do qual constarão, além de outros dados, os seguintes:
I - período e forma de realização da inscrição preliminar;
II - documentos necessários à inscrição preliminar;
III - data e horário das provas;
IV - cidades de realização das diferentes provas;
V - número inicial de vagas e percentual destinado a portadores de
deficiência física;
VI - matérias do concurso;
VII - nomes dos membros da Comissão do Concurso;
VIII - local de funcionamento da Comissão do Concurso.

Parágrafo único. As vagas existentes e indicadas no Edital de
Abertura poderão ser acrescidas de outras que surgirem durante a
realização do Concurso ou ter os seus locais modificados, por decisão
do Tribunal.

Art. 5º O Edital de Abertura do concurso será publicado no
Diário Oficial da União e disponibilizado na Internet, nos endereços
eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/trf5juiz2011 e
www.trf5.jus.br, link "Concursos" - "Magistrados".

Art. 6º A prova objetiva seletiva e as provas escritas serão
realizadas nas cidades de Aracaju/SE, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB,
Maceió/AL, Natal/RN e Recife/PE. A prova oral, a inscrição de-
finitiva e a avaliação de títulos serão realizadas na cidade de Re-
cife/PE.

Parágrafo único. No momento da inscrição preliminar, o can-
didato deverá assinalar, no formulário de inscrição, a sua opção de
cidade de realização da prova objetiva seletiva e das provas escritas,
a qual não poderá ser alterada.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DO CONCURSO
Art. 7º Cabe à Comissão do Concurso elaborar o edital de

abertura, o cronograma com as datas de cada etapa, receber e ho-
mologar as inscrições preliminares e definitivas, formular as questões,
acompanhar ou realizar a primeira etapa, fornecendo, se for o caso,
relatório circunstanciado à comissão especial do Concurso, para efei-
tos do art. 24 e parágrafos da Resolução CJF nº 67/2009, coordenar e
aplicar as provas escritas e orais, arguir os candidatos de acordo com
o programa da respectiva disciplina, mediante atribuição de notas,
aferir os títulos e julgar os recursos.

Parágrafo único. A juízo da Comissão do Concurso, quais-
quer das ações previstas neste artigo poderão ser delegadas a ins-
tituições especializadas, observadas as formalidades legais e atendido
o interesse público.

Art. 8º A Comissão do Concurso, designada pelo Tribunal,
na forma do seu Regimento Interno, será constituída por um Professor
de Faculdade de Direito oficial ou oficializada, um Advogado mi-
litante da Região e três Desembargadores Federais do Tribunal, ca-
bendo a presidência ao Desembargador Federal mais antigo entre
estes.

Parágrafo único. Os membros suplentes serão escolhidos
com obediência ao mesmo critério.

Art. 9º A Comissão do Concurso deliberará com a presença
da maioria de seus membros, salvo para atribuição de notas, o que
exigirá a participação de todos os seus integrantes.

Parágrafo único. Ocorrendo vaga, impedimento ou falta
eventual de membro da Comissão do Concurso, considerar-se-á con-
vocado, automaticamente, o suplente da classe do substituído.

Art. 10 O Presidente da Comissão do Concurso designará o
Secretário da Comissão.

Parágrafo único. As atribuições do Secretário serão definidas
pelo Presidente da Comissão do Concurso, cabendo-lhe lavrar as atas
de todas as reuniões realizadas.

Art. 11 A prova objetiva seletiva será elaborada e aplicada
pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE/UnB),
observadas as regras gerais do presente regulamento, que será tam-
bém responsável pela sua correção e emissão de parecer sobre os
recursos no prazo fixado no Edital.

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR
Art. 12 A inscrição preliminar será requerida ao Presidente

da Comissão do Concurso mediante o preenchimento de formulário
próprio elaborado pelo CESPE/UnB.
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