
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

EDITAL Nº 5/2011

25º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, com base no art. 127, § 2º, da Constituição 
Federal, e nas disposições da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, faz saber que estarão abertas, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente edital, as inscrições para o 25º Concurso 
Público para Provimento de Cargos de Procurador da República, nos termos seguintes:

I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -  O concurso será regido pela Lei  Orgânica do Ministério  Público da União (Lei 
Complementar nº 75, de 20/05/1993) e pelas normas constantes da Resolução nº 110, de 1º de fevereiro de 2011, 
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, doravante referida como Regulamento do Concurso.

Art. 2º - O concurso destina-se ao preenchimento de 114 (cento e catorze) cargos vagos, nas 
seguintes Procuradorias da República:

ACRE
Rio Branco.................................................................................................................................................................2
ALAGOAS
Maceió.......................................................................................................................................................................1
BAHIA
Salvador.....................................................................................................................................................................6
Guanambi.................................................................................................................................................................. 1
CEARÁ
Fortaleza.................................................................................................................................................................... 3
DISTRITO FEDERAL
Brasília...................................................................................................................................................................... 3
GOIÁS
Goiânia...................................................................................................................................................................... 3
MARANHÃO
São Luís.....................................................................................................................................................................1
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande...........................................................................................................................................................1
MINAS GERAIS
Belo Horizonte.......................................................................................................................................................... 7
Juiz de Fora .............................................................................................................................................................. 2
Uberlândia................................................................................................................................................................. 1
PARANÁ
Curitiba......................................................................................................................................................................2
Campo Mourão..........................................................................................................................................................1
Francisco Beltrão.......................................................................................................................................................1
Guarapuava................................................................................................................................................................1
Londrina.................................................................................................................................................................... 2
Paranaguá.................................................................................................................................................................. 1
Paranavaí................................................................................................................................................................... 1
Ponta Grossa..............................................................................................................................................................1
Umuarama................................................................................................................................................................. 1



RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro .........................................................................................................................................................10
Itaperuna....................................................................................................................................................................1
Macaé........................................................................................................................................................................ 1
Niterói........................................................................................................................................................................1
Petrópolis...................................................................................................................................................................2
Resende..................................................................................................................................................................... 1
São Gonçalo ............................................................................................................................................................. 1
Teresópolis................................................................................................................................................................ 1
Volta Redonda...........................................................................................................................................................4
RIO GRANDE DO NORTE
Natal.......................................................................................................................................................................... 1
RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre.............................................................................................................................................................. 6
Bagé...........................................................................................................................................................................1
Bento Gonçalves....................................................................................................................................................... 1
Caxias do Sul.............................................................................................................................................................1
Lajeado...................................................................................................................................................................... 1
Novo Hamburgo........................................................................................................................................................4
Santa Cruz do Sul......................................................................................................................................................1
Santa Maria............................................................................................................................................................... 1
Santana do Livramento .............................................................................................................................................1
RONDÔNIA
Porto Velho............................................................................................................................................................... 1
SANTA CATARINA
Blumenau.................................................................................................................................................................. 2
Chapecó.....................................................................................................................................................................1
Joinville..................................................................................................................................................................... 1
Lages......................................................................................................................................................................... 1
Tubarão......................................................................................................................................................................1
SÃO PAULO
São Paulo...................................................................................................................................................................5
Araçatuba.................................................................................................................................................................. 1
Araraquara.................................................................................................................................................................1
Bragança Paulista...................................................................................................................................................... 1
Jaú..............................................................................................................................................................................1
Jundiaí....................................................................................................................................................................... 1
Osasco....................................................................................................................................................................... 1
Ourinhos ................................................................................................................................................................... 1
Presidente Prudente................................................................................................................................................... 2
Ribeirão Preto............................................................................................................................................................2
Registro..................................................................................................................................................................... 1
São Bernardo do Campo........................................................................................................................................... 1
São Carlos................................................................................................................................................................. 1
São João da Boa Vista...............................................................................................................................................1
São José do Rio Preto................................................................................................................................................2
São José dos Campos................................................................................................................................................ 1
Taubaté...................................................................................................................................................................... 1
Tupã...........................................................................................................................................................................1

§ 1º - O número de vagas e as localidades indicadas no edital estão sujeitas a modificações em 
decorrência da nomeação dos candidatos aprovados em concursos anteriores e por outras causas supervenientes, 
no decorrer do prazo de eficácia do concurso, devendo ser observado, ainda, o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2º -  Os  candidatos  aprovados,  na  ordem  de  classificação,  escolherão  a  lotação  de  sua 
preferência, na relação de vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser 
inicialmente providas (art. 194, § 1º, LC nº 75/93; art. 55 do Regulamento do Concurso).

§ 3º - A recusa do candidato à nomeação determinará o seu deslocamento para o último lugar 
na lista de classificação do concurso.



Art. 3º - As pessoas  com deficiência que, sob as penas da lei, declararem tal condição, no 
momento da inscrição  no concurso,  terão reservados 5 % (cinco por cento) do total das vagas, arredondado para 
o número inteiro seguinte, caso fracionário, o resultado da aplicação do percentual indicado, observando a sua 
participação às normas constantes dos arts. 10 a 22 do Regulamento do Concurso.

Art. 4º - O concurso será realizado segundo o cronograma constante no Anexo I, que indica 
as datas  previstas  de realização das  diversas  etapas  do processo seletivo,  admitidas  eventuais  modificações 
(antecipação ou adiamento), divulgadas, se necessário, com a adequada antecedência.

Art. 5º - Os critérios de pontuação aplicados à prova de títulos são os constantes do Anexo II 
deste edital (art. 51 do Regulamento do Concurso).

Art. 6º - O prazo de eficácia do concurso será de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato 
homologatório.

II
INSCRIÇÃO PRELIMINAR

Art. 7º - A inscrição preliminar será realizada exclusivamente, após o pagamento da taxa de 
inscrição, nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, e também nas Procuradorias da 
República nos Municípios relacionadas no Anexo III, devendo o candidato:

I - acessar o endereço eletrônico www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador, preencher o 
formulário de pré-inscrição, imprimir a guia de recolhimento (GRU) do valor da taxa e confirmar o envio do 
mencionado formulário no sistema de inscrição;

II - pagar a taxa de inscrição (GRU) nas agências do Banco do Brasil; 

III - dirigir-se a uma das Procuradorias da República mencionadas no  caput deste artigo 
para finalizar o processo de inscrição.

§ 1º - Após  realizar  a  pré-inscrição  via  internet  e  pagar  a  taxa,  o  candidato  deverá 
comparecer a um dos locais de inscrição, portando os seguintes documentos:

I - original do comprovante do pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU – 
Simples  no Banco do Brasil  S/A,  no valor  de  R$ 170,00,  que deverá ser  impressa  no endereço eletrônico 
www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador,  após o preenchimento do formulário de pré-inscrição, devendo 
constar os seguintes dados:

a) Código de recolhimento: 28883-7;
b) Código de Referência: 25.2011 (nº e ano do concurso);
c) Nome do Contribuinte / Recolhedor: Nome do candidato;
d) CNPJ ou CPF do contribuinte: CPF do candidato;
e) Nome  da  Unidade  Favorecida:  SECRETARIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL;
f) UG/Gestão: 200100 / 00001
g) (=) Valor do Principal:170,00
h) (=) Valor total: 170,00 
Obs.: Os demais campos não precisam ser preenchidos.

II - cópia da carteira de identidade, acompanhada do original para conferência;
III -  cópia  do  cartão  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  Pessoa  Física  –  CPF  (SRF), 

acompanhada do original para conferência;
IV -  instrumento de procuração, quando for o caso, com a especificação de poderes para 

promover a inscrição;
V - 2 (duas) fotografias recentes, tamanho 3X4;
VI -laudo médico, quando for o caso, para os candidatos com deficiência. 

§ 2º - O candidato, ao preencher o formulário, firmará declaração, sob as penas da lei, (1) de 
que é bacharel em direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, à exigência de 3 (Três) anos 
de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito (CF, art. 129,§ 3º); (2) de estar 
ciente de que a não apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, e 
da comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva (art. 45 do Regulamento do Concurso), 

http://www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador
http://www.pgr.mpf.gov.br/


acarretará a sua exclusão do processo seletivo e (3) de que aceita as demais regras  e condições pertinentes ao 
concurso, das quais não poderá alegar desconhecimento.

§ 3º - A apresentação da cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional Pessoa Física – 
CPF (SRF) será dispensável quando o respectivo número constar da carteira de identidade.

§ 4º -  A Presidência  da  Subcomissão  Estadual  poderá  dispensar  do  pagamento  da  taxa  de 
inscrição candidato que, mediante requerimento específico, formulado até 15 (quinze) dias antes do término do 
prazo das inscrições, comprove, de forma inequívoca, não ter condições de arcar com tal ônus, cabendo recurso 
para o Secretário de Concursos, no prazo de 3 (três) dias, na hipótese de indeferimento do pedido de dispensa.

§ 5º -  Ressalvado  o  disposto  no  parágrafo  anterior e  no  parágrafo  único  do  art.  25,  do 
Regulamento do Concurso, não será dispensado, em nenhuma outra hipótese, o pagamento da taxa de inscrição e 
nem será admitida a sua devolução.

§ 6º -  O  Cartão  de  Identificação,  entregue  no  ato  da  inscrição  preliminar,  assegurará  ao 
candidato acesso ao local da efetivação das provas e deverá ser exibido sempre que solicitado em subsequentes 
etapas.

§ 7º - Os processos relativos aos pedidos de inscrição preliminar permanecerão nas unidades 
de origem, sendo remetidos à Secretaria de Concursos quando da inscrição definitiva, observado o disposto no 
parágrafo seguinte.

§ 8º - Encerrado o prazo de inscrição preliminar,  será remetida à Secretaria de Concursos a 
documentação  relativa  às  inscrições  de  candidatos  com  deficiência  e,  se  solicitado,  os  originais  dos 
comprovantes de pagamento da taxa de inscrição dos demais candidatos. 

Art. 8º - Encerrado o prazo para a inscrição preliminar, o Procurador-Geral da República fará 
publicar edital indicando a divulgação, nos locais de inscrição e  na página do concurso para Procurador da 
República (www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador), da relação nominal dos candidatos inscritos.

III
DA COMISSÃO DE CONCURSO

Art. 9º - A Comissão de Concurso é assim constituída:

       Membros titulares

Doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos
Procurador-Geral da República
Presidente;
Doutora  Déborah Macedo Duprat de Britto Pereira
Subprocuradora-Geral da República;
Doutora  Sandra Verônica Cureau
Subprocuradora-Geral da República;
Doutor  José Arnaldo da Fonseca
como Jurista;
Doutora Daniela Rodrigues Teixeira
Advogada, como Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Membros Suplentes

Doutora  Ela Wiecko Volkmer de Castilho
Subprocuradora-Geral da República
Doutor Eugênio José Guilherme de Aragão 
Subprocurador-Geral da República
Doutora  Silvana Batine César Goés
Procuradora Regional da República
Doutor Vitor Hugo Gomes da Cunha 
Procurador Regional da República
Doutor Walter Claudius Rothenburg



Procurador Regional da República
Doutor Túlio Freitas do Egito Coelho
Advogado, como Representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único - A Comissão de Concurso  funcionará na Procuradoria Geral da República, 
em Brasília, Distrito Federal.

Art. 10 -  A fiscalização da aplicação das provas  e  dos demais procedimentos relativos  ao 
concurso  incumbirá  precipuamente  aos  membros  do  Ministério  Público  Federal,  ressalvados  eventuais 
impedimentos (arts. 61/69 do Regulamento do Concurso) ou motivo de força maior.

IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - As divulgações referentes ao concurso serão feitas no Diário Oficial da União.

Parágrafo único - A Secretaria de Concursos  procurará dar ampla divulgação às informações 
relativas  ao  processo  seletivo  por  outros  meios,  especialmente  por  intermédio  da  página  do  concurso  para 
Procurador da República, cujo endereço eletrônico é www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador. 

Art. 12 -  O  Procurador-Geral  da  República  baixará  as  instruções  complementares  que  se 
fizerem necessárias.

Art. 13 -  Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pelo  Procurador-Geral  da  República,  que,  se 
entender necessário, ouvirá o Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Brasília,          de março de 2011.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS



ANEXO I

CRONOGRAMA BÁSICO
25º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

ETAPA/ ATIVIDADE DATA
INSCRIÇÃO PRELIMINAR       28.03.2011 a 26.04.2011
 Publicação do edital indicando a divulgação, no site da PGR e nos 

locais de inscrição, da relação nominal dos candidatos inscritos. 29.04.2011

PROVA OBJETIVA
 Publicação do edital indicando data, horário e locais de realização. 06.06.2011
 Realização da PROVA 19.06.2011
 Divulgação  do  gabarito  oficial  e  das  alternativas  assinaladas  pelo 

candidato na folha de respostas, apuradas na leitura ótica.
08.07.2011

 Publicação  do  edital  com  a  apreciação  dos  recursos  interpostos, 
segundo o  previsto  no  art.  31  do  Regulamento,  e  com a  lista  de 
aprovados na etapa.

23.08.2011

PROVAS SUBJETIVAS
 Publicação do edital indicando datas, horários e locais de realização. 16.09.2011
 Realização das PROVAS 24, 25, 26 e 27.09.2011
 Publicação do edital com a lista de aprovados na etapa e convocação 

para a inscrição definitiva. 
23.11.2011

 Publicação  do  edital  com  a  apreciação  dos  recursos  interpostos 
contra o resultado das provas subjetivas e convocação de eventuais 
novos aprovados para a inscrição definitiva.

26.01.2012

INSCRIÇÃO DEFINITIVA
 Publicação  do  edital  com  as  inscrições  definitivas  deferidas  e 

convocação para as provas orais.
09.02.2012

 Publicação  do  edital  com  a  apreciação  dos  recursos  interpostos 
contra  o  indeferimento  de  inscrição  definitiva  e  convocação 
suplementar para as provas orais, se for o caso.

28.02.2012

PROVAS ORAIS
 Realização das PROVAS 7, 8 e 9.03.2012

RESULTADO FINAL 
 Publicação do edital com o resultado final. 14.03.2012
 Publicação  do  edital  com  a  apreciação  dos  recursos  interpostos 

contra o resultado final.
27.03.2012

HOMOLOGAÇÃO
 Publicação do edital de homologação do resultado final. 30.03.2012
POSSE 16.04.2012



ANEXO II

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS

I. PRODUÇÃO CULTURAL DE AUTORIA INDIVIDUAL
1. Artigos em jornal ou sites especializados da internet (qualquer número): 1 (um) ponto por trabalho até o 

máximo de 2 pontos.
2. Artigos, teses e monografias veiculadas em periódicos especializados ou em publicação coletiva: 2 

(dois) pontos por trabalho até o máximo de 6 pontos.
3. Livro de autoria individual: 5 (cinco) pontos por trabalho até o máximo de 15 pontos.

II. DIPLOMA DE MESTRE OU DOUTOR EM DIREITO
1. MESTRADO: 10 (dez) pontos
2. DOUTORADO: 15 (quinze) pontos

III. CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
1. Cursos promovidos por Escolas do Ministério Público e da Magistratura: 5 (cinco) pontos.
2. Doutorado ou Mestrado, concluída a carga-horária sem a apresentação da tese ou dissertação: 5 (cinco) 

pontos.
3. Outros cursos de especialização em Direito (pós-graduação): 3 (três) pontos.

IV. CONCURSO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR
1. Concurso Público: 5 (cinco) pontos cada um, até o máximo de 15 (quinze) pontos.
2. Seleção Simplificada: 3 (três) pontos cada um, até o máximo de 9 (nove) pontos.

V. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
1. Exercício em carreira do magistério superior: 2 (dois) pontos por cada período mínimo de 6 (seis) meses 

até o limite de 10 pontos. 
2. Exercício sem carreira do magistério superior: 1 (um) ponto por cada período mínimo de 6 (seis) meses 

até o limite de 5 (cinco) pontos.

VI. EXERCÍCIO EM CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA
1. Ministério Público e Magistratura, da União, dos Estados e do Distrito Federal: 3 (três) pontos por cada 

período mínimo de 6 (seis) meses até o limite de 15 pontos.
2. Advogado  da  União,  Procurador  Federal,  Procurador  da  Fazenda  Nacional,  Procurador  de  Estado, 

Distrito  Federal  ou  Município,  Defensor  Público,  Delegado  e  Advogado  (exercício  comprovado 
segundo o art. 50, § 2º, do Regulamento): 2 (dois) pontos por cada período mínimo de 6 (seis) meses até 
o limite de 10 pontos.

3. Outros cargos privativos de Bacharel em Direito:  1 (um) ponto por cada período mínimo de 6 (seis) 
meses até o limite de 5 (cinco) pontos.

VII. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO
1. Ministério Público e Magistratura, da União, dos Estados e do Distrito Federal:  5 (cinco) pontos por  

cada concurso, até o máximo de 15 (quinze) pontos.
2. Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional ou de Autarquia Federal,  

Procurador de Estado, Distrito Federal ou Município, Delegado e Defensor Público: 3 (três) pontos por 
cada concurso, até o máximo de 9 (nove).

3. Outros cargos privativos de Bacharel em Direito: 2 (dois) pontos por cada concurso, até o máximo de 6 
(seis) pontos.

VIII. NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO TÍTULOS:
1. O exercício de cargo em comissão, decorrente do exercício de um cargo efetivo já considerado.
2. O exercício de cargos não privativos de Bacharel em Direito.
3. Cópias de petições ou publicações decorrentes do exercício de cargo ou função jurídica já considerada.
4. A aprovação em concurso público cujo resultado ainda não tenha sido homologado.
5. A aprovação em concursos destinados à seleção para doutorado, mestrado e outros cursos.



ANEXO III

PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO INSCRIÇÕES

MARANHÃO MATO GROSSO

Imperatriz Cáceres Sinop

MATO GROSSO DO SUL

Corumbá Dourados Ponta Porã Três Lagoas

MINAS GERAIS

Divinópolis Governador Valadares Patos de Minas Uberlândia

Ipatinga Passos Uberaba Varginha

São João Del Rei

PARÁ

Altamira Marabá Santarém

PARANÁ

Cascavel Guarapuava Maringá Umuarama

Foz do Iguaçú Londrina Ponta Grossa

PERNAMBUCO

Caruaru Garanhuns Polo Petrolina/ Juazeiro Polo Serra Talhada/ 
Salgueiro

RIO DE JANEIRO

Campos dos Goytacazes Niterói Petrópolis Volta Redonda

RIO GRANDE DO SUL

Bagé Cruz Alta Pelotas Santa Rosa

Bento Gonçalves Erechim Rio Grande Santo Ângelo

Cachoeira do Sul Lajeado Santa Cruz do Sul Uruguaiana

Canoas Novo Hamburgo Santa Maria 

Caxias do Sul Passo Fundo Santana do Livramento

SANTA CATARINA

Blumenau Criciúma Joinville São Miguel do Oeste

Caçador Itajaí Lages Tubarão

Chapecó Jaraguá do Sul Mafra

Concórdia Joaçaba Rio do Sul

SÃO PAULO

Araçatuba Guarulhos Ribeirão Preto São José dos Campos

Bauru Marília Santos Sorocaba

Campinas Piracicaba São Bernardo do Campo

Franca Presidente Prudente São José do Rio Preto



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RESOLU<;:AO N° 110 DE 1.0 DE FEVEREIRO DE 2011

Estabelece normas sobre 0 concurso
para ingresso na carreira do Ministerio
Publico Federal.

o CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, no exercicio da
competencia prevista no art. 57, I, b, da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de 1993,
tendo em vista as deliberayoes tomadas na l' Sessao Ordinaria de 2011, realizada nesta
data, resolve expedir a seguinte Resoluyao:

SE<;AO I
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 1° - 0 prazo de inscriyao no concurso para ingresso na carreira do Ministerio
Publico Federal, para provimento do cargo inicial de Procurador da Republica, sera de 30
(trinta) dias, contados da data da publicayao do respectivo edital.

Art. 2" - 0 numero de vagas oferecidas sera igual ao das existentes no momenta da
publicayao do edital.

Panigrafo unico - 0 numero de vagas e as localidades indicadas no edital podem
sofrer alterayoes por causas supervenientes, no decorrer do prazo de eficacia do concurso,
devendo ser observado, ainda, 0 disposto no art. 55 desta Resoluyao.

GRUPOII
Direito Intemacional Publico
Direito Intemacional Privado

Art. 3° - 0 concurso compreendera as disciplinas distribuidas pelos grupos
seguintes:

GRUPOI
Direito Constitucional e Metodologia Juridica
Direito Administrativo e Direito Ambiental
Direito Tributario e Direito Financeiro



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RESOLUI;:AO CSMPF N"110 DE I" DE FEVEREIRO DE 2011

Proteyao Intemacional dos Direitos Humanos

GRUPOIII
Direito Economico e Direito do Consumidor
Direito Civil
Direito Processual Civil

GRUPOIV
Direito Eleitoral
Direito Penal
Direito Processual Penal

Art. 4° - As provas serao elaboradas segundo os programas constantes do anexo it
presente Resoluyao.

Art. 5° - 0 concurso compreendeni 5 (cinco) provas escritas, sendo I (uma) prova
objetiva de abrangencia geral, 4 (quatro) provas subjetivas relacionadas a cada um dos
grupos de disciplinas, prova oral de cada materia e aferiyao de titulos.

§ 1° - Os titulos serao computados apenas para fins de classificayao entre os
candidatos aprovados nas diferentes provas, estas de carater eliminat6rio.

§ 2" - Ficara automaticamente eliminado 0 candidato que nao se apresentar it hora
designada para a realizayao de qualquer das provas (art. 36, § 1°).

Art. 6° - Sera reconhecido habilitado no concurso 0 candidato que obtiver nota final
de aprovayao igual ou superior a 60 (sessenta).

§ 1° - A nota final de aprovayao do candidato sera a media aritmetica ponderada das
medias obtidas nas provas escritas e orais, aplicando-se os seguintes pesos:

I - media das provas escritas: 3 (tres);

II - media das provas orais: 2 (dois).

§ 2" - A classificayao final do candidato habilitado resultara da media aritmetica
ponderada referente its medias obtidas nas provas escritas; orais e it nota de titulos,
aplicando-se os seguintes pesos:

I - media das provas escritas: 3 (tres);

II - media das provas orais: 2 (dois);

III - nota de titulos: 1 (um).

tv

JJY

§ 3° - Sera eliminado 0 candidato que nao obtiver em cada grupo de disciplinas em
que dividida a prova objetiva (art. 29), ern cada prova subjetiva e em cada uma das
disciplinas da prova oral nota minima de 50 (cinquenta), na escala de 0 (zero) a 100 (cern).

§ 4° - Nao sera admitido 0 arredondamento de notas ou de medias, devendo ser
desprezadas as frayoes abaixo de centesimos.
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Art. 7° - As provas escritas serao realizadas nas Capitais dos Estados e no Distrito
Federal, conforme 0 local de inscri9ao do candidato; a prova oral, exclusivamente no
Distrito Federal, e os exames de higidez fisica e mental, onde for determinado em edital.

§ 1° - 0 Secretario do Concurso podera, em casos excepcionais, mediante
requerimento escrito fundamentado e comprovado, apresentado ate 20 (vinte) dias antes da
data prevista para a sua realiza9ao, autorizar que provas escritas sejam prestadas em capital
diversa do local de inscri9ao; havendo desistencia da mudan9a, 0 candidato somente podera
fazer prova no local de origem mediante previa autoriza9ao do Secretario do Concurso.

§ 2° - Em nenhuma hipotese serao aplicadas provas em local, data ou horario
diferentes dos determinados pela organiza9ao do concurso.

Art. 8° - Sera publicado, juntamente com 0 edital de abertura do concurso,
cronograma indicando as datas previstas de realiza9ao de todas as etapas do processo
seletivo, admitidas eventuais modifica90es (antecipa9ao ou adiamento), divulgadas, se
necessario, com a adequada antecedencia.

Art. 9° - 0 prazo de eficacia do concurso sera de 2 (dois) anos, contados da
publica9ao do ato homologatorio, prorrogavel uma vez pelo mesmo periodo.

SE<;AO II
VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIENCIA

Art. 10 - As pessoas com deficiencia que, sob as penas da lei, declararem tal
condi9ao, no momento da inscri9ao no concurso, terao reservados 5 % (cinco por cento) do
total das vagas, arredondado para 0 numero inteiro seguinte, caso fracionario, 0 resultado
da aplica9ao do percentual indicado.

§ 1" - Nesta hipotese, 0 interessado devera, necessaria e obrigatoriamente, juntar ao
requerimento de inscri9ao preliminar relatorio medico detalhado, emitido, no maximo, 30
(trinta) dias antes da data da publica9ao do edital de abertura do concurso, que indique a
especie e 0 grau ou nivel da deficiencia de que e portador, com expressa referencia ao
codigo correspondente da Classifica9ao Intemacional de Doen9as (CID) e it sua provavel
causa ou ongem.

§ 2° - Na falta do relatorio medico ou nao contendo este as informa90es acima
indicadas, 0 requerimento de inscri9ao preliminar sera processado como de candidato sem
deficiencia mesmo que declarada tal condi9ao.

Art. 11 - Serao adotadas todas as providencias que se fa9am necessarias a permitir 0

facil acesso de candidatos com deficiencia aos locais de realiza9ao das provas, sendo de
responsabilidade daqueles, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos
imprescindiveis it feitura das provas, previamente autorizados pelo Ministerio Publico
Federal.
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Art. 12 - Os candidatos cuja deficiencia, pela natureza das dificuldades dela
resultantes, justifique a ampliayao do tempo de durayao das provas, deverao,
necessariamente no ato da respectiva inscriyao preliminar, fonnular, juntando parecer de
medico especialista na deficiencia, requerimento que sera apreciado pelo Procurador-Geral
da Republica, ouvida a Comissao Especial de Avaliayao.

Panigrafo unico - A ampliayao do tempo de durayao das pravas sera de ate 60
(sessenta) minutos na prova objetiva e nas pravas subjetivas, fixada caso par caso na fonna
deste artigo.

Art. 13 - 0 candidato com deficiencia impossibilitado do manuseio do caderno de
provas e do preenchimento da respectiva folha de respostas prestara as provas escritas
isoladamente, em sala previamente designada pela Subcomissao Estadual.

§ 1° - 0 candidato sera assistido par 3 (tres) fiscais durante a realizayao das provas,
que !he prestarao 0 auxflio necessaria, consistente em:

a) manuseio e, se necessario, leitura das questoes objetivas, assinalando na folha de
respostas a altemativa indicada pelo candidato;

b) manuseio e, se necessaria, leitura das questoes subjetivas, transcrevendo a mao,
em letra legivel, a resposta dada pelo candidato;

c) manuseio e, se necessaria, leitura da legislayao admitida no concurso, par
solicitayao do candidato.

§ 2" - Somente tera acesso a sala de realizayao de prava a candidato, nao sendo
admitido a ingresso de parente, ajudante ou guia.

§ 3° - Os fiscais, utilizando-se de equipamento de audio ou audio e video,
pracederao a gravayao integral da prava, inclusive da leitura e resposta das questoes
objetivas, da leitura e resposta da parte subjetiva e dos textos legais solicitados pelo
candidato.

§ 4° - Encerrada a prava, a material que contenha a integra da gravayao devera ser
acondicionada em envelope lacrado e rubricado por Membra da Subcomissao Estadual e
remetida, com as demais documentos, a Secretaria do Concurso.

Art. 14 - Previamente ao deferimento das respectivas insCTIyoes definitivas, as
candidatos com deficiencia habilitados nas provas escritas serao submetidos a uma
Comissao Especial de Avaliayao, que opinara quanta a existencia e relevancia da
deficiencia, para as fins previstos nesta Resoluyao (art. 18).

Art. 15 - Concluindo a Comissao Especial de Avaliayao pela inexistencia da
deficiencia au par sua irreleviincia para habilitar a candidato a concorrer as vagas
reservadas, a inscriyao definitiva sera deferida como de candidato nao portador de
deficiencia.

Art. 16 - Da decisao da Comissao Especial de Avaliayao cabera recurso, no prazo
de 5 (cinco) dias.

r1tp
, . ,)

(j7"
'/. .

./
l



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RESOLU<;:AO CSMPF N"110 DE I" DE FEVEREIRO DE 2011

Art. 17 - A Comissao Especial de Avalia<;:ao sera composta por tres membros do
Ministerio Publico Federal, presidida pelo mais antigo, e por tres profissionais capacitados
e atuantes nas diversas areas de deficiencia, sempre que possivel, sendo pelo menos urn
deles medico, todos integrantes do Servi<;:o de Assistencia Medica e Social do Ministeno
Publico Federal e escolhidos pelo Conselho Superior do Ministerio Publico Federal.

Panigrafo unico - A Comissao Especial de Avalia<;:ao, a seu juizo, podeni solicitar
parecer de profissionais capacitados na area da deficiencia que estiver sendo avaliada ou, de
antemao, indicar 0 aludido profissional para, desde 0 inicio, participar dos trabalhos, sem
direito a voto.

Art. 18 - Consideram-se deficiencias, para os fins previstos nesta Resolu<;:ao,
aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padroes mundialmente
estabelecidos, e que constituam motivo de acentuado grau de dificuldade para a integra<;:ao
social.

Art. 19 - Os candidatos com deficiencia concorrerao a todas as vagas oferecidas,
somente utilizando-se das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, for insuficiente a
classifica<;:ao obtida no quadro geral de candidatos para habilita-Ios it nomea<;:ao.

Art. 20 - Ressalvadas as disposi<;:oes especiais desta Se<;:ao, os candidatos com
deficiencia participarao do concurso em igualdade de condi<;:oes com os demais candidatos
no que tange ao horario de inicio, ao local de aplica<;:ao, ao conteudo e it corre<;:ao das
provas; aos criterios de aprova<;:ao; ao posicionamento na classifica<;:ao geral para fins de
escolha das vagas de lota<;:ao e de antiguidade na carreira e a todas as demais normas de
regencia do concurso.

Art. 21 - Nao preenchidas por candidatos com deficiencia as vagas reservadas,
poderao se-Ias pelos demais candidatos habilitados, com a estrita observancia da ordem de
classifica<;:ao do concurso.

Paragrafo unico - A deficiencia de que for portador 0 candidato ao ingressar na
carreira do Ministerio Publico, independentemente do grau, nao podera ser invocada como
causa de aposentadoria por invalidez.

Art. 22 - 0 Procurador-Geral da Republica baixara as instru<;:oes complementares
que sejam necessarias para 0 integral cumprimento das disposi<;:oes desta Se<;:ao.

SE<,:AO III
DAS CANDIDATAS LACTANTES

Art. 23 - As maes lactantes, nos horarios previstos para a amamenta<;:ao, poderao
retirar-se temporariamente das salas em que realizadas as provas, para atendimento aos seus
bebes em sala reservada, em que havera no minimo duas fiscais, sendo vedada a
perrnanencia de parentes, baMs ou quaisquer outras pessoas estranhas it organiza<;:ao do
concurso.

~~
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§ 10
- A candidata que seja mae lactante devera indicar esta condi9ao na respectiva

ficha de inscri9ao preliminar, para a ad09ao das providencias necessarias pela organiza9ao
do concurso.

§ 2" - Em casos excepcionais, a candidata lactante devera indicar a necessidade da
amamenta9ao mediante requerimento dirigido ao Presidente da Subcomissao Estadual ate 5
(cinco) dias antes da realiza9ao das provas, sob pena de nao conhecimento do pedido.

§ 30
- 0 tempo total utilizado para amamenta9ao somente implicara acrescimo na

dura9ao fixada para realiza9ao das provas ate 0 maximo de 30 (trinta) minutos.

§ 40
- Cabera it mae lactante providenciar pessoa para a guarda do bebe durante todo

o periodo de prova, que devera encaminha-lo it sala reservada nos horarios de
amamenta9ao.

SE<;AOIV
INSCRI<;AO PRELIMINAR

Art. 24 - A inscri9ao preliminar sera realizada exclusivamente, apos 0 pagamento
da taxa de inscri9ao, nas Procuradorias da Republica nos Estados e no Distrito Federal e
tambem nas Procuradorias da Republica nos Municipios indicadas no edital de abertura,
devendo 0 candidato:

I - acessar 0 endere90 eletr6nico www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador.
preencher 0 formulario de pre-inscri9ao, imprimir a guia de recolhimento (GRU) do valor
da taxa e confirmar 0 envio do mencionado formulario no sistema de inscri9ao;

II - pagar a taxa de inscri9ao (GRU) nas agencias do Banco do Brasil;

III - dirigir-se a uma das Procuradorias da Republica listadas no edital de abertura,
para finalizar 0 processo de inscri9ao.

§ 10
_ Apos realizar a pre-inscri9ao via internet e pagar a taxa, 0 candidato devera

comparecer a uma das Procuradorias da Republica listadas no edital de abertura, portando
os seguintes documentos:

I - original do comprovante do pagamento da taxa de inscri9ao, exclusivamente no
Banco do Brasil, no valor anunciado no edital de abertura do concurso;

II - copia da carteira de identidade, acompanhada do original para conferencia;

111- copia do cartao de inscri9ao no Cadastro Nacional Pessoa Fisica - CPF (SRF),
acompanhada do original para conferencia;

IV - instrumento de procura9ao, quando for 0 caso, com a especifica9ao de poderes
para promover a inscri9ao;

V - duas fotografias recentes, tamanho 3 x 4;

VI - laudo medico, quando for 0 caso, para os candidatos com deficiencia.
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§ 2" - 0 candidato, ao preencher 0 formuhirio, fmnani declara9ao, sob as penas da
lei, (1) de que e bacharel em direito e de que devera atender, ate a data da inscri9ao
definitiva, a exigencia de 3 (tres) anos de atividade juridica exercida apos a obten9ao do
grau de bacharel em Direito (CF, artigo 129, § 3°); (2) de estar ciente de que a nao
apresenta9ao do respectivo diploma, devidamente registrado pelo Ministerio da Educa9ao, e
da comprova9ao da atividade juridica, no ato da inscri9ao definitiva (art 45), acarretara sua
exclusao do procedimento seletivo e (3) de que aceita as demais regras e condi95es
pertinentes ao concurso, das quais nao podera alegar desconhecimento.

§ 3° - A Presidencia da Subcomissao Estadual podera dispensar do pagamento da
taxa de inscri9ao candidato que, mediante requerimento especifico, formulado ate 15
(quinze) dias antes do termino do prazo das inscri95es, comprove, de forma inequivoca, nao
ter condi95es de arcar com tal onus, cabendo recurso para 0 Secretario do Concurso, no
prazo de 3 (tres) dias, na hipotese de indeferimento do pedido de dispensa.

§4 0 - Ressalvado 0 disposto no paragrafo anterior e no paragrafo unico do art. 25,
nao sera dispensado, em nenhuma outra hipotese, 0 pagamento da taxa de inscri9ao e nem
sera admitida a sua devolu9ao.

§ 5° - 0 Cartao de Identifica9ao, entregue no ato da inscri9ao preliminar, assegurara
ao candidato acesso ao local da efetiva9ao das provas e devera ser exibido sempre que
solicitado em subseqiientes etapas.

§ 6° - Os processos relativos aos pedidos de inscri9ao preliminar permanecerao nas
unidades de origem, sendo remetidos a Secretaria do Concurso quando da inscri9ao
definitiva, observado 0 disposto no paragrafo seguinte.

§ 70
- Encerrado 0 prazo de inscri9ao preliminar, sera remetido a Secretaria de

Concursos a docurnenta9ao relativa as inscri95es de candidatos com deficiencia e, se
solicitado, os originais dos comprovantes de pagamento da taxa de inscri9ao dos demais
candidatos.

Art. 25 - Encerrado 0 prazo para a inscri9ao preliminar, 0 Procurador-Geral da
Republica fani publicar edital indicando a divulga9ao, nos locais de inscri9ao e na pagina
do concurso para Procurador da Republica (http://www.pgr.mpf.gov.br/concurso
procurador), da rela9ao nominal dos candidatos.

Pariigrafo Unieo - Na hipotese de abertura de novo concurso quando ainda nao
concluido 0 processo seletivo anterior, serao considerados inscritos, independentemente de
pagamento de taxa de inscri9ao e ressalvada manifesta9ao expressa em contrario, os
candidatos aprovados nas etapas ate entao realizadas do concurso em andamento.

SE<;:AO V
COMISSAO DE CONCURSO

QJ
Art. 26 - A Comissao de Concurso tera como Presidente 0 Procurador-Geral da

Republica e sera integrada por dois membros do Ministerio Publico Federal e por urn jurista
de ilibada reputa9ao, escolhidos pelo Conselho Superior, e por urn advogado indicado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
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§ 10
- a Conselho Superior designara os suplentes para 0 Procurador-Geral da

Republica e para os dois membros do Ministerio Publico Federal integrantes da Comissao,
os quais poderao auxiliar os respectivos titulares em todas as atividades relacionadas ao
concurso (art. 28).

§ 2" - A Comissao de Concurso funcionara na Procuradoria-Geral da Republica, em
Brasilia, Distrito Federal.

Art. 27 - a Presidente da Comissao designani 0 Secretario do Concurso, entre os
membros do Ministerio Publico Federal, os membros das Subcomissoes nos Estados e no
Distrito Federal, compostas por tres participantes, escolhidos, preferencialmente, entre os
membros da instituiyao lotados na respectiva unidade da federayao.

§ 10
- Competira ao Secretano do Concurso expedir instruyoes suplementares a

serem observadas pelas Subcomissoes Estaduais no tocante as rotinas e procedimentos de
execuyao do processo seletivo bem como aos respectivos prazos.

§ 2" - A Presidencia das Subcomissoes seni exercida, necessariamente, por um
membro do Ministerio Publico Federal.

Art. 28 - A Comissao de Concurso compete presidir a realizayao das provas escritas
e orais, formular questoes, arguir os.candidatos, aferir os titulos, atribuir notas, por meio de
cada examinador ou colegiadamente, e apreciar, por meio de manifestayao do examinador
respectivo submetida ao colegiado, os recursos eventualmente interpostos.

SE~AaVI
PRayAS ESCRITAS

Art. 29 - Havera uma prova escrita objetiva, com durayao de 5 (cinco) horas, com
120 (cento e vinte) questoes de pronta resposta, divididas em 4 (quatro) partes, com 30
(trinta) questoes cada, correspondendo cada parte a um dos grupos de disciplinas.

§ 1" - Cada questao tera 4 (quatro) altemativas de resposta, a que se acrescentara,
exc1usivamente na folha de respostas, uma quinta altemativa, destinada a manifestayao do
candidato, necessaria e obrigatoria, de que desconhece a altemativa correta. Nao assinalada
a quinta altemativa, a questao deixada sem resposta ou marcada com mais de uma opyao 
inc1uindo ou nao a quinta altemativa - equivalera a questao com resposta errada para 0 tim
do desconto previsto no paragrafo seguinte.

§ 2" - Na correyao da prova objetiva, as questoes terao 0 mesmo valor, descontando
se 0 valor de uma resposta certa para cada conjunto de 4 (quatro) respostas erradas, em
cada parte da prova.

§ 30
- Na prova objetiva, nao sera permitida a consulta a legislayao, sumulas e

jurisprudencia dos Tribunais, anotayoes ou quaisquer outros comentanos.

§ 40
- a cartao de resposta da prova objetiva nao sera substituido em caso de rasura

ou por qualquer outro motivo, salvo erro material em sua confecyao.

/

.......$



P
/

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RESOLUC;Ao CSMPF N" 110 DE 1" DE FEVEREIRO DE 2011

Art. 30 - Observado 0 § 3° do art. 6° desta Resolur;ao, c1assificar-se-ao,
prosseguindo no concurso, os candidatos que obtiverem as maiores notas, ate 0 dobro do
nfunero de vagas fixado no edital, exc1uidos deste limite os inscritos como candidatos com
deficiencia e os beneficiados por decisao judicial nao relacionada a inscrir;ao preliminar.

Paragrafo unieo - Os candidatos empatados no Ultimo lugar da c1assificar;ao serao
todos admitidos a etapa seguinte do concurso, ainda que ultrapassado 0 limite previsto neste
artigo.

Art. 31- 0 Procurador-Geral da Republica fara divulgar, ate 15 (quinze) dias apos a
realizar;ao da prova objetiva, 0 respectivo gabarito oficial preliminar, com a indicar;ao das
respostas corretas para cada questao, ficando disponivel na pagina do concurso para
Procurador da Republica (www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador). a partir da mesma
data, 0 quadro das altemativas assinaladas pelo candidato na folha de respostas, apurado na
respectiva leitura otica.

Art. 32 - Cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da divulgar;ao referida
no artigo anterior, da definir;ao do gabarito oficial preliminar, devendo 0 candidato nesta
oportunidade, sob pena de prec1usao, argiiir a nulidade de quest6es, por deficiencia na sua
elaborar;ao, a incorrer;ao das altemativas apontadas como acertadas e quaisquer
divergencias entre as altemativas indicadas na folha de respostas e aquelas constantes do
quadro apurado na leitura otica.

§ 10
- 0 candidato, diretamente ou por intermedio de procurador habilitado com

poderes especificos, podera, nos 2 (dois) primeiros dias do prazo recursal e na Procuradoria
da Republica na capital da unidade da federar;ao em que inscrito, requerer copia da folha de
respostas utilizada na prova objetiva.

§ 2" - Apresentado 0 requerimento, a Subcomissao Estadual solicitara a Secretaria
do Concurso 0 envio, por fax ou outro meio eletr6nico, da copia do documento, que estara a
disposir;ao do interessado no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a
formalizar;ao do pedido.

Art. 33 - Apreciados os recursos pela Comissao de Concurso, 0 Procurador-Geral
da Republica fara publicar 0 gabarito oficial definitivo com as modificar;6es decorrentes do
eventual acolhimento de impugnar;6es bern como 0 resultado da prova objetiva, com a
relar;ao dos candidatos classificados (art. 30).

§ 10
- Cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, se 0 gabarito oficial definitivo,

em razao de erro material, verificado apos 0 exame dos recursos, alterar 0 resultado
consignado no gabarito oficial preliminar. Mencionado recurso se limitara as quest6es
objeto do erro material, cujo gabarito for alterado.

§ 2" - Na hipotese de resultar do provimento de recurso a c1assificar;ao do recorrente
segundo 0 estabelecido no art. 30, sera 0 mesmo acrescentado a relar;ao de c1assificados
anteriormente divulgada, podendo, tambem neste caso, ser excedido 0 limite previsto

roqueledi,p"m,~~" r
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Art. 34 - As provas subjetivas, compreendendo uma para cada grupo de disciplinas,
serao realizadas em 4 (quatro) dias consecutivos, com a durayao de 4 (quatro) horas para
cadaprova.

§ 1° - As provas subjetivas constarao de duas partes, estando a primeira reservada Ii
redayao de texto consistente numa das seguintes peyas:

a) ato de instaurayao de ayao dve! ou penal;

b) parecer aplicavel a procedimento judicial;

e) dissertayao sobre instituto juridico correlato a uma ou mais disciplinas de um
mesmo grupo.

§ 2° - A segunda parte da prova sera composta de 6 (seis) questoes dissertativas,
distribuidas entre as disciplinas que integram cada um dos grupos.

§ 3° - A primeira parte da prova tera 0 valor de 40 (quarenta) pontos e a segunda
parte 0 de 60 (sessenta) pontos, sendo de 10 (dez) pontos 0 valor de cada questao.

§ 4° - A Comissao de Concurso, a sen criterio, podera, em todas as provas subjetivas
ou apenas em algumas disciplinas, limitar 0 nUmero de linhas das respostas tanto da
primeira quanta da segunda parte das provas.

Art. 35 - Nas provas subjetivas, somente e admitida a consulta a diplomas
normativos quando os textos estiverem desacompanhados de anotayoes, comentanos,
exposiyao de motivos, transcriyoes e orientayoes jurisprudenciais, sUmulas ou resoluyoes
dos tribunais, devendo os candidatos trazer os textos de consulta com as partes nao
permitidas ja isoladas, por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilizayao, sob
pena de nao poder consulta-los.

Paragrafo linieo. E permitida a consulta Ii legislayao obtida na internet, impressa
em apenas uma face, ate 0 maximo de 20 (vinte) folhas.

10

Art. 36 - Os candidatos devem apresentar-se para a realizayao das provas escritas
com antecedencia minima de 30 (trinta) minutos do horano assinalado para 0 inicio dos
exames, munidos do Cartao de Identificayao e, observado 0 disposto no § 4° deste artigo, de
caneta de tinta indelevel nas cores azul ou preta.

§ 1° - Apos 0 horario limite - antecedencia de (trinta) minutos - nenhum
candidato, em qualquer hipotese, sera admitido a fazer as provas escritas e nem podera
ingressar no local do exame, devendo a Subcomissao Estadual providenciar imediatamente
o fechamento de portoes e portas de acesso.

§ 2" - 0 horano do fechamento dos portoes e portas de acesso sera registrado em
termo assinado por urn membro do Ministerio Publico Federal, preferencialmente da
Subcomissao Estadual, e por 3 (tres) candidatos.

§ 3° - 0 candidato nao podera retirar-se da sala em que estiver realizando a prova
antes de decorridos 90 (noventa) minutos do respectivo inicio e deverao permanecer na sala
ate a entrega da ultima prova pelo menos 3 (tres) candidatos. QO c
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§ 4° - Se necessario para a maxima eficiencia de processo automatizado de corre9ao
da prova objetiva, podeni ser exigido dos candidatos que obrigatoriarnente utilizem no
preenchimento da folha de respostas caneta fomecida pelo Ministerio Publico Federal.

§ S° - Sera admitida a utiliza9ao de maquina datilografica, sem qualquer tipo de
memoria, nas provas subjetivas, devendo 0 candidato fazer comunica9ao desse proposito it
respectiva Subcomissao Estadual, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias, nao se
incumbindo 0 Ministerio Publico Federal de fomece-Ia.

§ 6° - Nas provas subjetivas, e vedado ao candidato, sob pena de nulidade da prova,
inserir no corpo das provas 0 seu nome, assinatura, cidade ou qualquer outra anota9ao que
possa identifica-Io.

§ 7° - Durante a realiza9ao das provas, 0 candidato, sob pena de elimina9ao, nao
podera utilizar-se de te1efone ce1ular, "pager" ou qualquer outro meio e1etr6nico de
comunica9ao bem como de computador portatil, inclusive "palms" ou similares, e maquina
datilografica dotada de memoria.

Art. 37 - A Comissao de Concurso, as Subcomissi5es Estaduais e do Distrito Federal
e 0 Secretario do Concurso velarao pela inviolabilidade das provas a serem aplicadas,
mantendo-as em absoluta seguran9a, dispensando especial cautela na remessa aos locais de
aplica9ao.

Parligrafo -onico - As embalagens contendo os cademos de provas escritas a serem
aplicadas serao lacradas e rubricadas pelo Secretario do Concurso.

Art. 38 - Aos locais de aplica9ao das provas devera ser conduzido todo material,
cabendo it respectiva Subcomissao convidar, antes da abertura, tres dos candidatos
presentes para que verifiquem se persistem intactos os lacres originarios.

§ 1° - Apos a aplica91io das provas, as folhas de respostas da prova objetiva e os
cademos das provas subjetivas utilizados pelos candidatos serao acondicionados em
envelopes lacrados e rubricados por 3 (tres) candidatos e pela Subcomissao, que devera
providenciar sua remessa, no mesmo dia, ao Secretario do Concurso, a quem incumbira, no
caso das provas subjetivas, a respectiva desidentifica9ao.

§ 2" - Sera disponibilizado na pagina do concurso para Procurador da Republica
(www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador). em ate 72 horas, 0 cademo da prova objetiva.

Art. 39 - Sera mantido 0 sigilo das provas escritas ate serem concluidos os trabalhos
de corre9ao, identifica9ao e proclarna9ao dos resultados pela Comissao de Concurso.

Paragrafo -onico - Sera eliminado 0 candidato que retirar, ao fim da prova, cademo
de prova escrita ou der publicidade a seu conteudo, por qualquer meio, antes que 0 fa9a a
organiza9ao do concurso.

Art. 40 - A apura9ao das notas e a identifica9ao da autoria das provas serao feitas
pelo Secretario do Concurso.

Art. 41 - Estara automatic
qualquer uma das provas.

~-"PrV-
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Panigrafo linico - Nao haveni correyao de provas do candidato que deixar de
comparecer a qualquer urna de1as.

Art. 42 - A media das provas escritas sera obtida pe1a media aritmetica das notas
atribuidas a cada urn dos gropos de disciplinas em que dividida a prova objetiva (art. 29) e a
cada urna das provas subjetivas.

Art. 43 - Em cada etapa do concurso, somente serao publicadas as notas dos
candidatos c1assificados, devendo a Secretaria do Concurso disponibilizar na Intemet 0

acesso a todos os candidatos as respectivas notas.

Art. 44 - Divulgado 0 resultado das provas subjetivas, iniciar-se-a 0 prazo recursal,
sendo disponibilizado na pagina do concurso para Procurador da Republica
(www.pgr.mpf.gov.br/concurso-procurador) as provas digitalizadas do candidato.

§ 1° - A vista dos originais dos documentos sera concedida ao candidato,
diretamente ou por interrnedio de procurador habilitado com poderes especificos,
exc1usivamente na Secretaria de Concursos, em Brasilia (DF).

§ 2" - 0 candidato somente tera acesso aos seus proprios documentos .

SE<;:AOVII
INSCRI<;:AO DEFINITIVA

Art. 45 - Apurados os resultados das provas subjetivas pela Comissao de Concurso,
o Procurador-Geral da Republica fara publicar a relayao dos candidatos aprovados nas
provas escritas, convocando-os a requererem, no prazo de 10 (dez) dias, a inscriyao
definitiva.

§ 1° - Julgados pe1a Comissao de Concurso os recursos interpostos do resultado das
provas subjetivas, 0 Procurador-Geral da Republica publicara edital com a relayao
complementar dos candidatos aprovados nas provas escritas, se for 0 caso, convocando-os,
igualmente, a requererem, no prazo de 10 (dez) dias, a inscriyao definitiva.

§ 2° - A inscriyao definitiva devera ser requerida na Procuradoria da Republica na
capital da unidade da federayao em que efetivada a inscriyao preliminar, em forrnulario
proprio, assinado pelo candidato ou mediante procurador, acompanhado dos seguintes
elementos de instruyao:

I - copia do diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministerio
da Educayao (art. 24, § 2°), acompanhada do original para conferencia;

II - comprovayao de ter completado, a data da inscriyao definitiva, 3 (tres) anos de
atividade juridica, exercida apos a obtenyao do grau de bachare1 em Direito;

III - copia do titulo eleitoral e de comprovante de manter-se atualizado com os
deveres politicos, acompanhadas dos originais para conferencia;

IV - copia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporayao ou carta-
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v - certidao dos setores de distribui9ao civel e criminal dos lugares em que tenha
residido nos liltimos 5 (cinco) anos, da Justi9a Federal, Justi9a Estadual (inclusive Militar,
se houver), Justi9a Eleitoral e Justi9a Militar da Dniao;

VI - declara90es firmadas por membros do Ministerio Publico, magistrados,
advogados, professores universitarios e dirigentes de orgaos da administra9ao publica, no
total de 5 (cinco), acerca da idoneidade moral do candidato, constando nome e enderevo
completos dos declarantes;

VII - titulos que comprovem a capacita9ao do candidato para exame pela Comissao
de Concurso, nos termos do art. 50 desta Resolu9ao.

VIII - duas fotos 3x4 recentes, coloridas ou preto e branco, com fundo branco, em
papel mate fosco;

IX - copia de docurnento de identidade, acompanhada do original para conferencia.

§ 3° - A comprova9ao do exercicio de atividade juridica, desempenhada
exclusivamente apos a obten9ao do grau de bacharel em direito, devera ser demonstrada por
intermedin dos segnintes docurnentos:

I - certidoes de cartorios e secretarias, publica90es, peti90es protocolizadas ou outro
meio igualmente id6neo que comprove a participa9ao anual minima em 5 (cinco) atos
privativos de advogado, em causas ou questoes distintas, nao bastando a mera inscri9ao na
Ordem dos Advogados do Brasil;

II - certidao expedida pelo orgao competente, do exercicio de cargo, emprego ou
fun9ao, inclusive de magisterio superior, que exija a utiliza9ao preponderante de
conhecimentos juridicos.

III - certidao expedida pelo orgao competente, que comprove 0 exercicio de fun9ao
de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados
especiais ou de varas judiciais, assim como 0 exercicio de media9ao ou de arbitragem na
composi9ao de litigios, pelo periodo minimo de 16 (dezesseis) horas mensais e durante I
(urn) ano;

IV - certidao ou diploma de realiza9ao de cursos de pos-gradua9ao em Direito,
concluidos com aprova9ao, ministrados pelas Escolas do Ministerio Publico, da
Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, bern como os cursos de pos-gradua9ao
em Direito reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministerio da Educa9ao ou
pelo orgao competente, com toda a carga horaria curnprida apos a conclusao do curso de
bacharel em Direito;

V - certidao circunstanciada, expedida pelo orgao competente, do exercicio de
cargos, empregos ou fun90es nao privativas de bacharel em direito, que indique as
respectivas atribui90es e a prMica reiterada de atos que exijam a utiliza9ao preponderante
de conhecimentos juridicos.

§ 4° - Os cursos lato sensu, referidos no inciso IV do paragrafo anterior, deverao ter,
no minima, urn ano de dura9ao e carga horaria total de 360 horas-aulas, distribuidas
semanalmente. Independente do tempo de dura9ao superior dos cursos, computar-se-a,
como atividade juridica, 0 tempo de: a) urn ana para pos-gradua9ao lato sensu; b) dois anos
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§ 5° - Cabe it Comissao de Concurso analisar a pertinencia dos documentos
referidos no inciso V do § 3° deste artigo e reconhecer a sua validade em decisao
fundamentada.

§ 6° - Os cursos de pos-graduayao (lata sensu au stricto sensu) que exigirem
apresentayao de trabalho monografico final serao considerados integrahnente concluidos na
data da respectiva aprovayao desse trabalho.

§ 7° - Evedada, para efeito de comprovayao de atividade juridica, a contagem de
tempo de estagio ou de qualquer outra atividade anterior it conclusao do curso de
bacharelado em Direito.

§ 8° - Nao se admitira, no computo da atividade juridica, a concomitiincia de cursos
de pos-graduayao nem de atividade juridica de outra natureza.

Art. 46 - Na conversao em carater definitivo da inscriyao, a Comissao de Concurso
e 0 Secretario do Concurso - com 0 apoio da Corregedoria-Geral do Ministerio Publico
Federal, se entenderem conveniente - apreciarao os elementos que a instruiram,
promovendo as diligencias que se fizerem necessanas sobre a vida pregressa do candidato,
podendo collier elementos informativos junto a quem os possa fornecer e convocar 0

proprio candidato para ser ouvido, a tudo sendo assegurada tramitayao reservada.

§ 1° - Os requerimentos de inscriyao definitiva serao apreciados pelo Secretano do
Concurso, observado 0 disposto no art. 24, § 2°, desta Resoluyao, cabendo, na hipotese de
indeferimento, recurso para 0 Procurador-Geral da Republica, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da publicayao do edital referido no artigo seguinte.

§ 2" - 0 deferimento da inscriyao definitiva podera ser revisto pela Comissao de
Concurso, se for verificada a falsidade de qualquer declarayao ou de documento
apresentado.

SE<;:AO VIII
PROVAS ORAlS E TITULOS

Art. 47 - 0 Procurador-Geral da Republica convocara, por intermedio de edital,
com antecedencia minima de 7 (sete) dias, os candidatos com inscriyao definitiva deferida
para se submeterem its provas orais, em Brasilia, Distrito Federal, em conformidade com
pontos sorteados para cada disciplina no momenta da arguiyao, abrangendo os temas
constantes dos correspondentes programas.

Art. 48 - As provas orais efetivar-se-ao com arguiyao do candidato por urn ou mais
dos membros da Comissao de Concurso, sobre os temas contemplados na unidade sorteada,
em cada disciplina, e serao registradas em gravayao de audio ou por qualquer outro meio
que possibilite a sua posterior reproduyao.

Art. 49 - A media das provas orais sera obtida pela media aritmetica das notas
atribuidas a cada urna das disciplinas examinadas.
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I - produyao cultural de autoria individual, no ambito da ciencia juridica, constante
de publicayao ou, a criterio da Comissao de Concurso, "site" na Internet especializados, tais
como artigos, ensaios, monografias, teses e livros;

II - diploma de Mestre ou Doutor em Direito, devidamente registrado e, se obtido
no exterior, revalidado;

III - diploma universitario em curso de p6s-graduayao, em mvel de especializayao
na area juridica, de no minimo 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido ap6s atribuiyao
de nota de aproveitamento, desde que devidamente reconhecido ou autorizado pelo
Ministerio da Educayao, constando tal aspecto, necessariamente, da certidao expedida pela
instituiyao de ensino;

IV - efetivo exercicio de magisterio superior em disciplina da area juridica, com
recrutamento realizado mediante processo seletivo formal, em instituiyao de ensino
superior publica ou reconhecida;

V - exercicio em cargo ou funyao tecmco-juridica, privativos de bacharel em
Direito, em 6rgaos do Ministerio Publico, do Judiciario, do Legislativo e do Executivo;

VI - exercicio da advocacia;

VII - aprovayao em concurso publico privativo de bacharel em Direito.

§ 1° - Nao sao computaveis como titulos, entre outros:

I - 0 desempenho de funyao eletiva ou qualquer outro cargo publico nao constante
da discriminayao deste artigo;

II - atividades de extensao universitaria, programas ou excursoes culturais;

III - atestados de capacidade tecnico-juridica ou de boa conduta profissional.

§ 2° - a exercicio da advocacia devera ser comprovadQ por meio da apresentayao
anual minima de 5 (cinco) atos privativos de advogado, em causas ou questoes distintas
(certidoes de cart6rios e secretarias, petiyoes protocolizadas ou outro meio igualmente
id6neo), nao bastando a mera inscriyao na Ordem dos Advogados do Brasil;

§ 3° - Admitir-se-a apresentayao de titulos supervenientes, desde que entregues,
mediante requerimento, ate a vespera do inicio das provas orais.

Art. 51 - as titulos serao apreciados em seu conjunto pela Comissao de Concurso,
segundo os criterios de pontuayao fixados no edital de abertura, tendo 100 (cern) como nota
maxima.

SE<;:AO IX
CLASSIFICA<;:AO E NOMEA<;:AO

Art. 52 - as candidatos serao classificados pela ordem decrescente da media de
classificayao apurada na forma do § 2° do art. 6° desta Resoluyao.

Panigrafo unico - Em caso de empate, a classificayao obedecera a seguinte ardem
de preferencia:
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I - mais elevada media nas provas escritas;

II - mais elevada media nas provas orais;

III - tempo de servic;:o publico federal;

IV - tempo de servic;:o publico em geral; e

V - idade, em favor do mais idoso.

Art. 53 - Os candidatos aprovados serao submetidos a exame de higidez fisica e
mental com 0 objetivo de aferir se as condic;:6es fisicas e psiquicas sao adequadas ao
exercicio das atividades inerentes ao cargo.

§ 1° - 0 local, horario e demais condic;:6es para realizac;:ao dos exames previstos
neste artigo serao objeto de instruc;:6es complementares, baixadas pelo Procurador-Geral da
Republica.

§ 2° - Nao serao nomeados os candidatos considerados inaptos para 0 exercicio do
cargo nos exames de higidez fisica e mental (Art. 191, LC n° 75/93).

Art. 54 - Concluidos os trabalhos do concurso e apurados pela Comissao de
Concurso os seus resultados, fara esta 0 respectivo encaminhamento ao Procurador-Geral
da Republica para fins de homologac;:ao, apos manifestac;:ao do Conselho Superior.

Art. 55 - Os candidatos aprovados, na ordem de classificac;:ao, escolherao a lotac;:ao
de sua preferencia, na relac;:ao de vagas que, apos 0 resultado do concurso, 0 Conselho
Superior decidir que devam ser inicialmente providas (Art. 194, § 1°, LC n° 75/93).

Art. 56 - A recusa do candidato a nomeac;:ao determinara 0 seu deslocamento para 0

Ultimo lugar na lista de classificac;:ao do concurso.

Art. 57 - Nao sera nomeado 0 candidato aprovado que, a data, houver atingido a
idade de 65 (sessenta e cinco) anos.

SE<;:AO X
DISPOSI<;:OES FINAlS

Art. 58 - Os candidatos arcarao com todas as despesas decorrentes do deslocamento
para a realizac;:ao das provas escritas e orais, para atender a convocac;:6es da Comissao de
Concurso ou para a efetivac;:ao dos exames previstos nos arts. 12, caso necessario, 14 e 53
desta Resoluc;:ao.

Art. 59 - As divulgac;:6es referentes ao concurso serao feitas no Diano Oficial da
Uniao.
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Panigrafo unico - A Secretaria do Concurso procurara dar ampla divulgac;:ao as
informac;:6es relativas ao processo seletivo por outros meios, especialmente por intermedio
da pagina do concurso para Procurador da Republica, cujo enderec;:o eletr6nico
www..mf.ov.br/concurso- roc ador.
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Art. 60 - AI6m dos recursos previstos nas disposiyoes antecedentes desta
Resoluyao, cabeni recurso iJ Comissao de Concurso dos resultados das provas subjetivas e
das provas orais bern como do resultado final do concurso, sempre no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicayao respecliva.

§ 10
- Em nenhuma hipotese cabeni recurso de decisao que apreciar outro recurso,

salvo no caso previsto no § 10 do art. 33 desta Resoluyao.

§ 2" - 0 recurso sera protocolizado na Procuradoria-Geral da Republica e nas sedes
das unidades do Ministerio Publico Federal que realizaram inscriyoes preliminares.

§ 3° - 0 recurso sera interposto por petiyao, que contera 0 nome e a qualificayao do
recorrente, fazendo-se acompanhar, imprescindivelmente, das respectivas razoes, as quais
deverao ser apresentadas em paginas sem identificayao do recorrente e individualizadas,
especificas para cada questao impugnada, sob pena de nao conhecimento.

§ 4° - Evedada a interposiyao de recurso por meio de fax ou processo eletronico
equivalente.

§ 5° - Aplicam-se a todos os recursos previstos nesta Resoluyao, no que couberem,
as normas dos paragrafos anteriores.

Art. 61 - Evedada a participayao de quem exerce 0 magisterio e/ou a direyao de
cursos destinados iJ preparayao de candidatos a concursos publicos na Comissao de
Concurso.

Pafllgrafo unico - A vedayao prevista neste artigo prevalece por tres anos, apos 0

encerramento das referidas atividades.

Art. 62 - Aplicam-se, ao membro da Comissao de Concurso, no que couber, as
causas de suspeiyao e de impedimenta previstas nos arts. 134 e 135 do Codigo de Processo
Civil.

Art. 63 - Considera-se fundada a suspeiyao de membro da Comissao de Concurso,
quando:

I - for deferida a inscriyao de candidato que seja seu servidor funcionalmente
vinculado, conjuge, companheiro, ex-companheiro, padrasto, enteado ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, ate 0 terceiro grau, inclusive;

II - tiver participayao societaria, como administrador ou nao, em cursos formais ou
informais de preparayao de candidatos para ingresso no Ministerio Publico, ou contar com
parentes em ate terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade nessa condiyao de
socio ou administrador.

Art. 64 - 0 impedimento ou a suspeiyao decorrente de parentesco por afinidade
cessara pela dissoluyao do casamento que the liver dado causa, salvo sobrevindo
descendentes, mas, ainda que dissolvido 0 casamento sem descendentes, nao podera ser
membro da Comissao de Concurso 0 ex-conjuge, os sogros, 0 genro ou a nora de quem for

candl'.dato.~:~toaO.Cj;oncurso . Af)///
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Art. 65 - Podera, ainda, 0 membro da Comissao de Concurso, declarar-se suspeito
por motivo intimo, nao admitida a retratayao.

Art. 66 - 0 impedimenta ou suspeiyao devera ser comunicado ao presidente da
Comissao de Concurso, por escrito, ate 5 (cinco) dias uteis ap6s a publicayao da relayao dos
candidatos inscritos no certame.

Art. 67 - Nao prevaleceni 0 impedimento ou a suspeiyao para integrar a Comissao
de Concurso, para as fases subsequentes, se 0 candidato gerador dessa restriyao for
excluido definitivamente do concurso.

Art. 68 - Se as vedayoes a que aludem os dispositivos anteriores inviabilizarem a
formayao das Subcomissoes nos estados e no Distrito Federal, poderao compo-Ia
integrantes de outros Ministerios Publicos.

Art. 69 - Estarao impedidos de exercer funyoes na Secretaria de Concursos e nas
Subcomissoes Estaduais e de participar das atividades de coordenayao, supervisao,
fiscalizayao e execuyao do concurso os membros ou servidores do Ministerio Publico que
se enquadrem nas hip6teses de suspeiyao e impedimenta previstas nos artigos acima
referidos.

Art. 70 - A equipe de supervisao e fiscalizayao das provas escritas em cada Estado e
no Distrito Federal tera 0 nUmero de componentes estabelecido pelo Secretario de
Concursos, considerados 0 numero de candidatos e as condiyoes do local de aplicayao das
provas e atendidas, ainda, a seu criterio, eventuais peculiaridades locais, objeto de
justificayao escrita da Subcomissao Estadual.

Paragrafo unico - Nas hip6teses em que absolutamente insuficiente em
determinado local 0 nUmero de membros ou servidores, 0 Secretirio de Concursos, diante
de justificayao escrita da Subcomissao Estadual, autorizara 0 deslocamento de membros e
servidores, que perceberao diarias, sem prejuizo da eventual remunerayao pela funyao
desempenhada, assegnrado, se for 0 caso, 0 pagamento de passagens ou 0 ressarcimento das
despesas de transporte.

Art. 71 - Toda a documentayao concemente ao concurso sera confiada ao Secretirio
de Concursos, ate sua completa execuyao, sendo, ap6s, arquivada por I (urn) ano, quando,
inexistindo procedimento judicial, as provas e 0 material inaproveitaveis serao incinerados.

Art. 72 - Os casos omissos serao dirimidos pelo Procurador-Geral da Republica,
que, se entender necessirio, ouvira 0 Conselho Superior.
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Art. 74 - A presente Resoluyao entrara em vigor na data de sua publicayao,
revogadas as disposiy5es em contrano, especialmente a Resoluyao CSMPF n° 93, de 04 de
setembro de 2007.

Brasilia, 1.0 de fevereiro de 2011.

DEBORAH MACEDO D:?:tfDE~RrITO PEREIRA, Proridrn~ = a=ioio
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PROGRAMA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DE PROCURADOR DA REPUBLICA APROVADO PELA

RESOLU(:AO CSMPF N° 110, DE 1°/2/2011

GRUPOI

DIREITO CONSTITUCIONAL E METODOLOGIA JURIDICA

1.
a. Constitucionalismo: hist6rico. Mode1os e cic10s constitucionais.

Constitucionalismo principialista e neopositivismo. Constitui9aO:
concep90es. Classifica9ao. Supremacia. Liberalismo e Dirigismo.

b. Poder Legislativo. Organiza9ao. Atribui90es do Congresso Nacional.
Competencias do Senado e da Camara. Legislativo e soberania
popular. A crise da representa9ao politica.

c. Ministerio Publico: Hist6ria e principios constitucionais. A tarefa de
custos constitutionis: legitimidade e limita90es.

2.
a. Constitui9ao e cosmopolitismo. 0 papel do direito comparado e das

normas e jurisprudencia internacionais na interpreta9ao da
Constitui9ao.

b. Poder Executivo. Hist6rico. Presidencialismo e Parlamentarismo.
Presidente da Republica: estatuto. Competencias. Poder normativo
aut6nomo, delegado e regulamentar. Ministros de Estado.

c. Distrito Federal. Territ6rios Federais. Origens e evolu9ao dos direitos
fundamentais.

3.
a. Divisao de poderes. Conceito e objetivos. Hist6ria. Divisao orgiinica

de poderes. Divisao funcional de poderes. Independencia e harmonia
entre poderes. Balanceamento entre poderes.

b. Poder Judiciario: organiza9ao e competencia. Normas constitucionais
respeitantes it magistratura. Lei de Organiza9ao da Magistratura
Nacional - LOMAN.

c. Estado-membro. Competencia. Autonomia. Bens. Ministerio Publico
como guardiao do principio federativo.

4.
a. Direitos SOCialS: enuncla9ao, garantias e efetividade. Principio do

nao-retrocesso. Constitucionalismo dirigente.
b. Normas constitucionais. Defini9ao. Estrutura. Classifica90es: normas

formalmente e normas materialmente constitucionais; normas de
organiza9ao, normas definidoras de direitos e normas programaticas;
normas autoaplicaveis (preceptivas e proibitivas) e normas nao
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autoaplicaveis; normas de eficacia contida, normas de eficacia
limitada e normas de eficacia ilimitada; principios e regras.
Preilmbulos. Efeitos das normas da Constituiyao brasileira de 1988.

c. Uniao. Competencia. Bens da Uniao. Federalismo fiscal. Judiciario e
Federayao.

5.
a. Mudanyas e permanencia constitucionais. Poder Constituinte

originario e Poder Constituinte derivado. Limitayoes expressas e
implicitas ao poder de reforma constitucional. Experiencia hist6rica.

b. Supremo Tribunal Federal: organizayao e competencia. Jurisdiyao
constitucional.

c. Municipio: criayao, competencia, autonomia. Convenios ou
cons6rcios federativos: distinyao, aplicayao e critica.

6.
a. Estado Federal. Concepyoes. Classificayoes. Sistemas de repartiyao

de competencia. Direito comparado.
b. Politica agraria. Principios. Objetivos. InstrunJentos. Desapropriayao

para fins de reforma agraria. Politica agricola, usucapiao e bens
publicos.

c. Direitos e garantias fundamentais. Concepyoes. Criticas e
justificativas. Aspectos. Dimensoes. Eficacia vertical e horizontal.
Limites e conflitos.

7.
a.

b.

c.

8.
a.
b.

c.

Processo legislativo: objeto, ritos e peculiaridades. 0 devido processo
legislativo. Questoes politicas. Atos interna corporis.
Garantias institucionais. Garantias de instituiyao. Crises
constitucionais. Estado de defesa e estado de sltio.
Justiya Comum Federal: organizayao e competencia.

Estado-membro. Poder constituinte estadual: autonomia e limitayoes.
Superior Tribunal de Justiya: organizayao e competencia. Integridade
normativa da ordem juridica federal.
Defesa do Estado e das instituiyoes democraticas. Estado de defesa.
Estado de sitio. Papel das Foryas Armadas.

9.

r
~...

~ --~

Ordem social: comunicayao social. Direitos politicos: esfera publica e
discursividade.
Norma juridica e enunciado normativo: identidade versus dualidade.
Normas mais do que perfeitas, perfeitas, menos do que perfeitas e
imperfeitas. Normas cogentes e normas dispositivas.
Seguranya Publica. Comunitarismo. Hist6'ados direitos
fundamentais no rasil

b.

a.

c.
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10.
a. Interpreta9ao constitucional. Vigencia das regras hermeneuticas

tradicionais nesse dominio. Existencia de criterios especificos nesse
dominio. Neoconstitucionalismo: defini9ao e caracteristicas.
Muta90es constitucionals e seus limites. Interpreta9ao constitucional,
liberdade de configura9ao do legislador, jurisdi9ao constitucional e
controle concreto de constitucionalidade.

b. Elementos da rela9ao juridica: titular do direito, sujeito obrigado,
direito subjetivo, dever juridico e vinculo juridico. Fic90es legais e
presun90es legais.

c. Municipios. Regioes metropolitanas. Interven9ao federal nos Estados
e interven9ao estadual nos Municipios.

II.
a. 0 Estado. Conceito. Hist6ria. Elementos: territ6rio, popula9ao e

poder estatal. Estado, direito e sociedade. Caracteristicas dos Estados
modemos. Tipos: monocracia (monarquia e ditadura) e republica;
teocracia, Estado policial-absolutista; Estado liberal, Estado
totalitario moderno e 0 Estado de direito democnitico e social.
Caracteristicas do Estado brasileiro na Constitui9ao de 1988.

b. Administra9ao Publica: principios constitucionais. A Administra9ao
Publica dial6gica.

c. Especies de direitos subjetivos: direitos de personalidade, direitos
absolutos, direitos relativos, direitos potestativos ou de

conforma9ao;direitos de familia; direitos disponiveis e direitos
indisponiveis. Direitos coletivos e interesses difusos. Direitos
individuais homogeneos.

22

12.
a.

b.

c.

13.
a.

b.

c.

14.
a.

Controle de constitucionalidade: evolu9ao hist6rica do sistema
brasileiro. Legitimidade.
Nacionalidade brasileira. Condi9ao juridica do estrangeiro.
Refugiados. Asilo politico.
Servidores publicos: principios constitucionais.

Disposi90es constitucionals transit6rias: conceitos e limites.
Recep9ao. Inconstitucionalidade superveniente.
Regime constitucional da propriedade: fun9ao socioambiental.
Direito adquirido, expectativa de direito e mudan9as sociais.
Principio da isonomia. A90es afirmativas. 0 pluralismo.

Democracia. Conceito. Hist6ria. Atributos: soberania popular, ~
legitima9ao do poder pela expressao livre da maloria, igualdade de .11
oportunidades, prote9ao de minorias, su :. . ai, direto e ~'
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Direito a educa9ao: configura9ao constitucional e infraconstitucional.
Principios constitucionais do trabalho. Ciencia e tecno1ogia.
Democracia e sociedade de risco.
Argui9ao de descumprimento de preceito fundamental.

Politicas Publicas. Conceito. Objetivos e ambitos. Instrumentos.
Minist6rio Publico, Judiciano e politicas pub1icas.
Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade subjetiva e
objetiva. Atos ultra vires. A9ao de regresso.
Imunidades e incompatibilidades parlamentares. Direito comparado.

Owamento publico voltado as politicas sociais: controle social e do
Ministerio Publico Federal.
Direitos das pessoas portadoras de deficiencia: configura9ao
constitucional e infraconstitucional.
A9ao Dec1arat6ria de constitucionalidade.

Configura9ao constitucional e infraconstitucional da prote9ao a
familia, a crian9a, ao ado1escente e ao idoso.
Silogismo juridico c1assico: subsun9ao, premissa maior normativa,
verifica9ao dos fatos, conc1usao.
19ualdade de genero. Direitos sexuais e reprodutivos.

igua1itano, voto secreto, periodicidade do sufragio, pluralismo.
Democracia representativa. Instrumentos de democracia direta na
Constitui9ao de 1988.

b. Previdencia social e assistencia social: configura9ao constitucional e
infraconstitucional. A seguridade social como mecanismo de
igualdade social e como problema owamentario.
A Republica: perspectiva hist6rica e concep90es. Republicanismo.

Liberdade de expressao, religiosa e de associa9ao. Os direitos civis e
a Constitui9ao de 1988.
Direitos e interesses das comunidades indigenas e das remanescentes
de quilombos. Comunidades tradicionais. Papel do Ministerio
Publico na defesa das minorias.

c. Sistema Unico de Saude. Principios e diretrizes norteadoras.

c.

15.
a.

b.

c.

16.
a.
b.

c.

17.
a.

b.

c.

18.
a.

b.

c.

19.
a.

b.

23

20.
a. Finan9as publicas. Temas sujeitos a reserva de lei complementar.

Emissao de moeda. Normas sobre 0 Banco Ce tral. Or9amentos

P",li~~O P:; di_~ ~ r
A
eo~m=:

==-/.fZ
i // \ V



MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RESOLUl;:AO CSMPF N° 110 DE r DE FEVEREIRO DE 2011

anuais. Veda90es or9amentitrias. Disponibilidade de recursos a
6rgaos dotados de autonomia. Normas sobre despesas de pessoa!.

b. Relat6rio de Presta9ao de Conta Institucional da Atua9ao do
Ministerio publico na Defesa da Cidadania.

c. Indios. Ocupa9ao tradiciona!. Procedimento para reconhecimento e
demarca9ao de terras indigenas. Usufruto.

21.
a. Conselho Nacional do Ministerio Publico. Hist6ria, compos19ao,

competencia e funcionamento. Corregedoria Naciona!. Legitimidade
e criticas.

b. Criterios de interpreta9ao da norma juridica: gramatical, sistematico,
hist6rico, teleol6gico, interpreta9ao conforme a Constitui9ao. Limites
da interpreta9ao, em especial 0 sentido literal possive!. Conflitos
aparentes de normas e os criterios para sua solU9ao.

c. Ordem econ6mica. Atividade econ6mica em geral: fundamentos,
objetivos, principios, direito de iniciativa. Explora9ao de atividade
economica pelo Estado: regula9ao, fiscaliza9ao e planejamento.
Diretivas para os regimes de concessao e permissao de servi90s
publicos. Propriedade e emprego de recursos minerais e de
potenciais hidroeletricos. Monop6lios federais: atividades
monopolizadas e regime juridico do monop6lio. Abuso do poder
economico. Responsabilidade de pessoas juridicas e de seus
dirigentes nas infra90es it ordem economica e financeira e it
economia popular.

22.
a. Subsistema de aten9ao it saude indigena. Distritos sanitanos e

controle socia!. Financiamento.
b. Controle Difuso de Constitucionalidade. Hist6ria. Direito comparado.

Efeitos da dec1ara9ao de inconstitucionalidade.
c. Recurso Extraordinano. Argui9ao de repercussao geral das questoes

constitucionais.

23.
a. Direitos fundamentais culturais. Multiculturalismo e

interculturalidade. Direito it diferen9a e ao reconhecimento.
b. Sumula vinculante. Legitimidade e criticas. Mecanismos de

distin9ao.
c. A9ao direta de inconstitucionalidade: origem, evolu9aO e estado

atua!. Efeitos da dec1ara9ao de inconstitucionalidade.

24.

24

a. Atendimento do Ministerio Publico it comunidade. Estrategias
comunica9ao das a90es do Ministerio Publico.
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b. Estatuto constitucional dos agentes politicos. Limites constitucionais
da investiga<;:ao parlamentar. Crimes de responsabilidade. Controle
social, politico e jurisdicional.

c. As fun<;:oes essenciais Ii Justi<;:a: Advocacia privada e publica.
Representa<;:ao judicial e consultoria juridica da Uniao, dos Estados e
do Distrito Federal. A Defensoria Publica.

25.
a. Direito Ii saude e ordem constitucional. Fomecimento de

medicamentos essenciais.
b. Inconstitueionalidade par omissao. A<;:ao Direta e Mandado de

Injun<;:ao.
e. Conselho Naeional de Justi<;:a. Historia, composi<;:ao, eompetencia e

funeionamento. Corregedoria Nacional.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL

1.
a. Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Direito

Administrativo Constitueional.
b. Atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992).
c. Utiliza<;:ao dos bens publicos: autoriza<;:ao, perrnissao e coneessao de

usa; eoncessao de direito real de usa; eoncessao de usa especial para
fins de moradia; aforamento de bens; eessao de usa.

2.
a. Prote<;:ao da fauna e da flora.
b. Classifiea<;:ao dos atos administrativos. Atos administrativos simples,

eomplexos e compostos. Atos administrativos unilaterais, bilaterais e
multilaterais. Atos administrativos gerais e individuais.

c. Limita<;:oes administrativas. Ocupa<;:ao temporaria. Requisi<;:ao.
Servidao. Parcelamenta, edifica<;:ao au utiliza<;:ao eompulsorios.

3.
a. Fun<;:oes (atividades) administrativas. Fun<;:ao consultiva. Fun<;:ao de

regula<;:ao. Fun<;:ao de controle. Fun<;:ao de fomento.
b. Vieios au defeitos dos atos administrativos. A teoria das nulidades no

Direito Administrativo. Atos administrativos nulos, anulaveis e
inexistentes.

c. Desenvolvimento sustentavel. Aquecimento global. Norrnas
intemacionais em tema ambiental. Repara<;:ao do dana eeologico.

desvio de poder.

~ ~.

Principios de Direito Ambiental.
Teoria dos motivos deterrninantes. Teoria

a.
b.

4.

25
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c. Licitayao. Principios. Modalidades. Dispensa e inexigibilidade de
licitayao.

5.
a. As competencias ambientais na federayao brasileira.
b. Revogayao, anulayao, cassayao e convalidayao do ato administrativo.
c. Desconcentrayao e descentralizayao administrativa. Privatizayao.

6.
a. Personalidade de Direito Publico. Pessoa administrativa. Autarquia.

Sociedade de economia mista. Empresa publica. Fundayao publica.
Cons6rcios publicos. Outros entes.

b. Contratos administrativos.
c. Desapropriayao. Especies. lndenizayao. Direito de extensao.

Retrocessao. Desapropriayao indireta.

7.
a. Teoria do 6rgao. Representayao judicial das pessoas de Direito

Publico.
b. Administrayao Publica direta. A estrutura da Administrayao Publica

federal.
c. Licitayao: procedimento, fases, revogayao e anulayao. Controle

administrativo e jurisdicional.

8.
a. Vinculayao e discricionariedade. Atos administrativos vinculados e

discriciomlrios. 0 merito do ato administrativo.
b. Execuyao do contrato administrativo. Alterayao unilateral. Teoria do

fato do principe. Teoria da imprevisao. Equilibrio econ6mico
financeiro.

c. Controle intemo e extemo da Administrayao Publica. Ombudsman.
Procurador Federal dos Direitos do Cidadao.

9.
a. Ordenamento urbano. Estatuto das Cidades.
b. Extinyao do contrato administrativo. Adimplemento e

inadimplemento.
c. Controle jurisdicional da Administrayao Publica. Sistemas. A teoria

da reserva do possivel.

10.

26

11.

a.
b.
c.

Sistema nacional de unidades de conservayao da natureza.
Convenios e cons6rcios administrativos. Contratos de gestao.
Estatuto do Ministeno Publico Federal.

./
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a. Hierarquia. Delegayao e avocayao de competencias.
b. Principio da legalidade na Administrayao Publica. Poder

regulamentar. Especies de regulamento. Controle sobre a atividade
regulamentar.

c. Sujeitos na improbidade administrativa (Lei 8.429/1992).

12.
a. Fatos da Administrayao Publica: atos da Administrayao Publica e

fatos administrativos. Elementos do ato administrativo.
b. Poder de policia administrativa. Poder de policia e direitos

fundamentais.
c. Responsabilidade patrimonial do Estado: evoluyao hist6rica e

fundamentos juridicos. Responsabilidade fiscal.

13.
a. Setor publico nao-estatal. Organizayoes SOCIalS. OrgaJlizayoes da

sociedade civil de interesse publico.
b. Responsabilidades em materia ambiental. Infrayoes e saJIyoes.
c. Proteyao da probidade administrativa. Instrumentos de atuayao. As

sanyoes na Lei 8.429/1992. Prescriyao.

14.
a. Agencias executivas e agencias reguladoras. Ordens e conselhos

profissionais. Serviyos sociais autonomos. Fundayoes de apoio.
b. Serviyo publico. Conceito. Classificayao. Regime juridico. 0 uswirio

do serviyo publico.
c. Agentes publicos. Servidor e funcionano publico. Natureza juridica

da relayao de emprego publico. Agentes politicos. Funcionano
efetivo e vitalicio. GaraJItias. Regime disciplinar e processo
administrativo disciplinar. Responsabilidade administrativa. Estagio
probat6rio. Cargo em comissao. Agente de fato. Aposentadoria do
servidor publico.

15.
a. Parcerias publico-privadas.
b. Concessao de serviyo publico. Natureza juridica e conceito. Regime

financeiro.
c. Sistema nacional do meio ambiente. Politica nacional do meio

ambiente.

16.

servidor publico.

~. (

Proteyao do patrimonio cultural. Tombamento. Inventanos e
registros. Outras forums de acautelamento e preservayao.
Extinyao da concessao de serviyo publico. Reversao dos bens.
Permissao e autorizayao.
Direitos, deveres e responsabilidades

b.

c.

a.

27
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17.
a. A Administrayao Publica sob os aspectos orgilnico, formal e material.

Administrayao Publica e governo.
b. Bens publicos. Classificayao. Natureza juridica do dominio publico.
c. Populayoes tradicionais. Acesso ao territ6rio e garantias territoriais.

Engenharia genetica; diversidade biol6gica; patrim6nio genetico;
proteyao e acesso ao conhecimento tradicional associado.

Validade, vIgencia e eficacia do ate administrativo. Auto
executoriedade do ate administrativo.
Recursos hidricos. Regime juridico das aguas. Dominio publico
aereo.
Provimento e vacilncia dos cargos publicos.

A etica na Administrayao Publica. Dever de transparencia e de
informayao.
Dominio publico terrestre. Evoluyao do regime juridico das terras
publicas no Brasil. Faixa de fronteira. Vias publicas.
Processo e procedimento administrativo. A instilncia administrativa.
Representayao e rec1amayao administrativas. Pedido de
reconsiderayao e recurso hierarquico pr6prio e impr6prio. Prescriyao
administrativa.

18.
a.

b.

c.

19.
a.

b.

c.

20.
a. Politica Nacional de Bioseguranya: pressupostos doutrinarfos e

regime juridico.
b. Dominio publico do subsolo. Recursos minerais. Potenciais de

energia hidraulica.
c. Licenciamento ambiental. Estudo de impacto ambiental. Audiencias

publicas.

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO FINANCEIRO

1.
a. Competencia tributaria.
b. Obrigayao tributaria.
c. Direito Financeiro: Conceito e objeto.

2.

tyr
,

Conflitos de compeWncia tributaria.
Fato gerador.
Contribuiyoes de intervenyao no dominic econ6mico e de interesse as

~..
'::~, ~O.fi;nais ou econ6mi
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c.

a.
b.
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3.
a. Receitas publicas: conceito e classificayao.
b. Sujeito ativo e sujeito passivo da obrigayao tributana.
c. Processo tributario administrativo.

4.
a. Principio da legalidade.
b. Responsabilidade tributaria.
c. Empn§stimo Compulsorio.

5.
a. Principio da anterioridade.
b. Despesas publicas: conceito e especies.
c. Contribuiyoes sociais.

6.
a. Principios da igualdade, da unifonnidade e da capacidade

contributiva.
b. Interpretayao das nonnas gerais de oryamento.
c. Contribuiyao de Melhoria.

7.
a. Nonnas gerais de Direito Tributario.
b. Oryamento. Conceito. Proposta oryamentaria. Exercicio financeiro.

Restos a pagar.
c. Taxa.

8.
a.
b.

c.

9.
a.
b.
c.

10.
a.
b.
c.

Imunidade tributana reciproca.
Fiscalizayao e controle da execuyao oryamentana e financeira. 0
Tribunal de Contas no Brasil e suas atribuiyoes.
Imposto.

Imunidade tributana reciproca: autarquias e empresas publicas.
Lanyamento.
Fiscalizayao tributaria. A organizayao da Receita Federal.

Imunidade tributana de partidos politicos e entidades sindicais.
Suspensao do credito tributario.
Materia Tributaria em Juizo: execuyao fiscal, ayao anulatoria de
debito fiscal e mandado de seguranya.

a. Imunidade tributana de e de assistenciainstituiyoes de educayao

.;4~

11.

29
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b. Extin9ao do credito tributario: modalidades.
c. Credito publico: conceito e classifica9ao.

12.
a. Imunidade tributitria de liVTos, jomais, peri6dicos e de papel para

impressao.
b. Extin9ao do credito tributitrio: pagamento.
c. Fundos. Institui9ao e funcionamento. Controle.

13.
a. Reparti9ao da receita tributaria.
b. Decadencia.
c. Impostos dos Municipios.

14.
a. Tributo.
b. Prescri9ao.
c. Imposto sobre transmissao causa mortis e doa9ao.

15.
a. Pre90s publicos.
b. Pagamento indevido.
c. Imposto sobre opera90es relativas it circula9ao de mercadorias e

presta9ao de servi90s.

16.
a.
b.
c.

17.
a.
b.
c.

18.
a.
b.
c.

Pedagio.
Isen9ao e anistia.
Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza.

Limita90es ao poder de tributar decorrente do federalismo.
Garantias e privilegios do credito tributitrio.
Imposto sobre produtos industrializados.

Fontes do Direito Tributario.
Garantias e privilegios do credito tributario: preferencias.
Imposto sobre propriedade territorial rural.

30

19.
a. Vigencia e aplica9ao das leis tributarias.
b. Divida ativa. Certidoes negativas.
c. Imposto sobre opera90es financeiras.

20.
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b. Lei de responsabilidade fiscal: aplica9ao e inova90es (LC n°
10112000).

c. Impostos sobre importa9ao e exporta9ao.

GRUPOII

DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO

1.
a. Desenvolvimento hist6rico do Direito Intemacional. Terminologia. A

sociedade intemacional e suas caractensticas. Soberania e a atua9ao
do Direito nas rela90es intemacionais. Principios que regem as
re1a90es intemacionais do Brasil.

b. Fontes do Direito Intemacional Publico. Costume Intemacional.
Principios Gerais. Jurisprudencia e Doutrina. Atos Unilaterais.
Decisoes de Organiza90es Intemacionais. Jus Cogens. Obriga90es
erga omnes. Soft Law.

c. Graves viola90es as Conven90es de Genebra e crimes de guerra.
Imprescritibilidade. Competencia para processar e Investiga9ao pelo
Comite Intemacional da Cruz Vermelha.

2.
a. SolU9ao pacifica de controversias: conceito, natureza e origem.

Paradigma da Carta da OND na solU9ao pacifica de controversias:
fun90es do Conselho de Seguran9a, da Assembleia-Geral, da Corte
Intemacional de Justi9a. Arbitragem intemacional e gestao
diplomittica.

b. Crimes contra a humanidade ou de lesa humanidade: defini9ao,
natureza consuetudinana, imprescritibilidade. Elementos dos crimes
contra a humanidade: ataque a popula9ao civil, extensao,
sistematicidade, elemento politico.

c. Processo de forma9ao e incorpora9ao dos tratados intemacionais no
Brasil. Hierarquia. Acordo Executivo.

3.

31

a. Estado. Autodetermina9ao dos Povos. Reconhecimento de Estado e
Govemo. Direitos e Deveres. Territ6rio: aquisi9ao e perda. Faixa de
Fronteira. Rios intemacionais e regimes fluviais. Dominio Aereo.

b. Tratados intemacionais. Reservas. Vicios do Consentimento. Entrada
em vigor. Interpreta9ao. Registro e Publicidade. Efeitos sobre
terceiros. Modalidades de Extin9ao.

c. Desaparecimento forvado como crime intemacional. Crime de ius
cogens. Normativa intemacional. Imprescritibilidade.

,/
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4.
a. Direito Internacional do Meio Ambiente. Principios. Poluiyao

Atmosferica. Poluiyao Marinha. Recursos marinhos vivos.
Biodiversidade, fauna e flora.

b. Genocidio como crime internacional: conceito, natureza e
incorporayao no ordenamento juridico brasileiro. Competencia para
seu processo e julgamento.

c. Direito da Integrayao Regional. Tipologia. Organizayao Internacional
Supranacional. Mercado Comum do SuI. Evoluyao. Caracteristicas.
Estrutura. Principals atos institutivos. Relayao com a Direito
brasileiro.

5.
a. Espayos Globais Comuns. Principios. Patrimonio Comum da

Humanidade. Alto Mar. Fundos Marinhos. Antartica. Mica. Espayo
Sideral.

b. Organizayao Internacional. Caracteristicas. Evoluyao. Especies e
finalidades. Regime juridico. Santa Se. Prerrogativas e imunidades no
Brasil.

c. Principia uti possidetis. Descobrimento e ocupayao como criterios de
aquisiyao territorial.

6.
a. Estrangeiros. Entrada, permanencia e saida regular. Direitos do

estrangeiro. Saida compuls6ria: deportayao, expulsao.
b. Nacionalidade. Origimiria. Derivada. Apatridia. Polipatria. Perda da

nacionalidade. Estatuto da igualdade: portugueses. Nacionais de
paises do Mercado Comum do SuI (Mercosul).

c. Asilo. RefUgio. Regime Juridico. Principia do non-refoulement. Papel
dos 6rgaos internos. A proteyao ao brasileiro no exterior.

7.
a. Imunidades. Imunidade pessoal e real. Imunidade cognitiva e

execut6ria. Imunidade diplomatica e imunidade consular. Imunidade
de Estados. Imunidade de ex-chefes de Estado. Regime de tropas
estacionadas par forya de tratado.

b. Soberania estatal. Conceito. Tipos: soberania interna e soberania
externa. Principia da igualdade soberana dos Estados.

c. Sucessao de Estados. Direitos e deveres. Tratados e patrimonio.
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8.
a.

b.

Comite Internacional da Cruz Vermelha. Natureza juridica. Acordo f
de sede e imunidades. Finalidades e fuuyoes de acordo com as .
Convenyoes de Genebra de 1949 e com as Protocolos I e II de 1977. .
Individuo no Direito Internacional. Subjetividade juridica 10
controvertida. Responsabilidade indivi en derivada do Direit{J1fl 'l'h.
Internacional. iv... I '4J
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c. POVOS indigenas no Direito Intemacional. A Convenyao OIT 169 e a
Dec1arayao da ONU sobre os Direitos dos Povos Indigenas de 2007.

9.
a. Guerra contra 0 terror. Conceito de terrorismo. Atos de terror.

"Combatentes ilegais". Repressao intemacional ao financiamento de
atividades terroristas.

b. Direito de autotutela: sanyoes, sanyoes "inteligentes", contra-medidas
e represalias.

c. Tribunal Penal Intemacional: jurisdiyao ratione personae, ratione
loci e ratione temporis. Principio da complementaridade. Poderes do
Conselho de Seguranya da ONU sobre ajurisdiyao do Tribunal Penal
Intemacional.

10.
a. Tratados intemacionais. Classificayao. Terminologia. Negociayao e

competencia negocial. Forrnas de expressao do consentimento.
Conflito entre tratados e com as demais fontes

b. Uso da forya no direito iritemacional: proibiyao (art. 2, para. 4, da
Carta da ONU), direito de autodefesa ou de legitima defesa (art. 51
da Carta da ONU). Papel do Conselho de Seguranya da ONU na
garantia da paz e da seguranya intemacional.

c. Responsabilidade intemacional do Estado. Obrigayoes primarias e
obrigayoes secundarias. Atribuiyao de atos a Estados. Reparayao:
restituiyao, indenizayao e satisfayao. Obrigayao de interrupyao de ato
ilicito continuado. Obrigayao de nao-repetiyao de ato ilicito.
Obrigayao de perseguir ilicitos penais intemacionais.

11.
a. Direito intemacional humanitario. Ius in bello e ius ad bellum:

convergencias e divergencias. Direito de Genebra e Direito da Haia.
Principio da distinyao. Principio da proteyao. Principio da
necessidade militar. Principio da proporcionalidade.

b. Responsabilidade intemacional objetiva. Responsabilidade penal do
Estado: conceito e controversias. Relayao entre responsabilidade
intemacional do Estado e responsabilidade intemacional penal do
individuo. julgar.

c. Tortura como crime intemacional. Definiyao do art. 10 da Convenyao
da ONU contra a Tortura de 1984 e definiyao do art. 2° da Convenyao
Interamericana contra a Tortura: convergencias e divergenciaso

u·
/7

'()i!'./ ..' ....>,,

Direito Intemacional Penal e Direito Penal Intemacional:
divergencias e convergencias. Implementayao direta e indireta do
Direito Intemacional Penal. .J
Relayao do Direito Intemacional e 0 Direito Intemo. Correntes 1(,1
doutrinarias. Como 0 Direito Intemo - . to Intemacionalj''f'

)Yo..
b.

a.
12.
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Como 0 Direito Intemacional ve 0 Direito Intemo. A Constituiyao
brasileira e 0 Direito Intemacional.

c. Conflitos intemacionais e conflitos nao-intemacionais. Art. 3°
comum as quatro Convenyoes de Genebra. Condiyoes para a
aplicayao do Protocolo II de 1977. Convergencias entre as garantias
minimas aplicliveis a conflitos nao-intemacionais e 0 regime de
derrogayoes excepcionais do art. 27 da Convenyao Americana de
Direitos Humanos e do art. 4° do Pacto Intemacional de Direitos
Civis e Politicos.

13.
a. Crimes intemacionais: conceito e c1assificayao. Dever de perseguir e

pretensao punitiva da comunidade intemacional.
b. Dominio maritimo. Mar Territorial. Zona Contigua. Plataforma

Continental. Zona Economica Exc1usiva. Ilhas costeiras e oceanicas.
Navios e aeronaves no Direito Intemacional.

c. Organizayao das Nayoes Unidas. Desenvolvimento e principais
6rgaos. Corte Intemacional de Justiya. Organizayoes regionais das
Americas.

14.
a. Dividas estatais e garantia de credores no direito intemacional.

Doutrina Drago. Clliusula Calvo. Clliusula de estabilizayao.
b. Principios da fixayao da Jurisdiyao intemacional. Territorialidade e

extraterritorialidade. Jurisdiyao universal: conceito, lirnites e
controversias.

c. Repressao intemacional ao trabalho e comercio escravo: hist6rico,
base normativa e trabalho escravo contemporaneo.

15.
a. Tribunais intemacionais ad hoc e tribunais mistos. Principio da

primazia da jurisdiyao penal intemacional e suas mitigayoes. Dever
de cooperar com os tribunais intemacionais.

b. Desapropriayao e seus reflexos no direito intemacional. Proteyao de
nacionais desapropriados por Estado estrangeiro. Indenizayao devida.
Casos da Fabrica de Chorzov (CPJI, 1928) e Barcelona Traction
(Cn, 1970).

c. Responsabilidade nao-penal de individuos no direito intemacional
por sua participayao em graves violayoes de direitos humanos.

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

Direito Intemacional Privado. Evoluyao hist6rica. Conflito de leis ef!;
especies de ormas. ,- I~.. /'J. {

{!..?/ f'.,et2 .
/

a.
1.
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b. Qualifica9ao. Elementos de Conexao no contexto brasileiro. Reenvio.
Questao Previa.

c. Interpreta9ao e aplica9ao do direito estrangeiro. Prova do direito
estrangeiro. Ordem Publica e exce90es Ii aplica9ao do direito
estrangeiro.

2.
a. Coopera9ao juridica internacional. Evolu9ao e fundamentos. Via

diplomatica. Via Autoridade Central. Via do contato direto e
coopera9ao internacional entre Ministerios Publicos.

b. AssistenCia juridica. Conven90es bilaterais e multilaterais.
c. Extradi9ao. Entrega. Execu9ao de Senten9as Civeis e Criminais

Transferencia de presos.

3.
a. Efeitos CIV1S do sequestro de crian9as. Competencia da Justi9a

Federal. Atribui90es do Ministerio Publico Federal e da Advocacia
Geral da Uniao. Autoridade Adrninistrativa Central.

b. Carta rogat6ria: juizo delibat6rio, medidas cautelares com
contradit6rio diferido, atos execut6rios e atos nao-execut6rios..

c. Auxilio direto e juizo de merito. Competencia da Justi9a Federal e
atribui90es do Ministerio Publico Federal. Distin9ao da coopera9ao
policial. Meios de auxilio: videoconferencia, quebra de sigilo,
intercepta9ao telef6nica. Partilha de ativos ("asset sharing").

4.
a. Comunicabilidade do estado civil. Homologa9ao de senten9a de

div6rcio.
b. Presta9ao de alimentos no estrangeiro. Conven9ao de Nova York de

1956. Atribui90es do Ministerio Publico Federal como autoridade
central.

c. Redes internacionais de coopera9ao judiciaria e entre ministerios
publicos. Coopera9ao formal e informal. A Ther-Rede. A Associa9ao
Thero-Americana de Ministerios Publicos. A Reuniao Especializada
de Ministerios Publicos do Mercosul.

5.
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a. Limites Ii aplica9ao do direito estrangeiro no Brasil. Ordem publica.
Moral e bons costumes. Garantias fundamentais.

b. Principio da especialidade e dupla incrimina9ao como condi9ao de
assistencia juridica em materia penal. Exce9ao de crime politico.

c. Prisao preventiva para fins de deporta9ao, expulsao e extradi9ao.
Competencia e pressupostos.
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PROTE<;:A.o INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

1.
a. Violayao de direitos humanos e responsabilidade internacional do

Estado.
b. Relayao entre violayao de direitos humooos e crimes internacionais

conexos: apartheid, tortura, desaparecimento foryado, genocidio,
trabalho e comercio escravo, crimes de guerra e crimes contra a
humooidade.

c. Proteyao internacional dos direitos humooos e a reserva de jurisdiyao
interna do Estado: limites e aplicabilidade do art. 2°, para. (7), da
Carta da ONU.

2.
a. Principio da universalidade dos direitos humooos e 0 relativismo

cultural. Gramaticas diferenciadas de direitos. 0 ius cogens
internacional em materia de direitos humooos.

b. Principio da indivisibilidade dos direitos humanos. A teoria das
"gerayoes" de direitos. Diferenyas entre obrigayoes decorrentes da
garootia de direitos civis e politicos e obrigayoes decorrentes da
garootia de direitos econ6micos, sociais e culturais.

c. Direitos humooos e garantias constitucionais fundamentais:
convergencias e divergencias conceituais. Tratamento diferenciado
entre direitos fundamentais e direitos sociais na Constituiyao Federal.

3.
a. Relayao entre 0 regime de proteyao internacional de direitos

humooos, 0 direito internacional humanitano, 0 direito de minorias, 0

direito de refugiados e 0 direito internacional penal.
b. Eficacia vertical e horizontal de direitos humooos ("Drittwirkung").

Obrigayao de respeitar e de garootir respeito a direitos.
c. As Nayoes Unidas e a promoyao universal dos direitos humooos:

inteligencia do art. 1°, para. (3), da Carta da ONU. Valor normativo
da Declarayao Universal dos Direitos Humooos.

4.
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a.

b.

c.

Procedimentos eSpeClaIS no ilmbito do Conselho de Direitos
Humanos da ONU. Os procedimentos das Resoluyoes ECOSOC
1235 e 1503. As relatorias especiais. 0 sistema de "peer review".
Sistema de monitoramento multilateral de direitos: relatorios
peri6dicos, comunicayoes interestatais, petiyoes individuais e
investigayoes motu proprio. i:t
Direitos humooos e obrigayoes erga partes e erga omnes. Direito de
Estados interferirem em situayoes de graves violayoes de direitos. ,
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5.
a. Sistema interamericano de direitos humanos. A Declarac;ao

Americana dos Direitos e Deveres Humanos. A Comissao
Interamericana de Direitos Humanos: origem, composic;ao e
competencias. A Corte Interamericana de Direitos Humanos:
composic;ao e competencias. Medidas provis6rias. Procedimento de
fixac;ao de reparac;oes. Exequibilidade domestica das decisoes da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.

b. Carta Democr:itica Interamericana de 2001. Naturezajuridica. Direito
it democracia e obrigac;ao de sua promoc;ao. Democracia e direitos
humanos.

c. Protocolo de San Salvador. Monitoramento pelo Conselho
Interamericano de Educac;ao, Ciencia e Cultura, pelo Conselho
Interamericano Econ6mico e Social e pela Comissao Interamericana
de Direitos Humanos. Competencia da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.

6.
a. Derrogac;oes implicitas e derrogac;oes explicitas de direitos humanos.

Estado de emergencia. Condic;oes para suspensao de direitos. Direitos
inderrogaveis. Conceitos de seguranc;a e ordem publica, direitos de
outros, saude publica, moral publica como criterio de delimitac;ao do
gozo de direitos.

b. Acesso it Justic;a. Principios de Brasilia adotados pela Cupula Judicial
Thero-americana.

c. "Tortura e penas ou tratos crueis, desumanas ou degradantes" como
conceito integral. Diferenciac;ao entre os elementos do conceito na
jurisprudencia da Corte Europeia de Direitos Humanos (caso
irlandes) e seus reflexos no art. 16 da Convenc;ao da ONU contra a
Tortura de 1984.

7.
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8.

a.

b.

c.

a.

Direitos comunicativos. Conceito, limites e especies. Formas de
violac;ao de direitos comunicativos.
Povos indigenas e comunidades tradicionais em face do Direito
Internacional. Convenc;ao 169 da Organizac;ao Internacional do
Trabalho. Convenc;ao sobre a Protec;ao e Promoc;ao da Diversidade
das Expressoes Culturais de 2005. Declarac;ao da ONU sobre os
Direitos dos Povos Indigenas de 2007.
Valor do tratado de direitos humanos na Constituic;ao Federal.
Hierarquia supralegal. Tratados "equivalentes a emendas

constitucionais." i1
p~, '" mort,. Rmtri0m 00 dllcito mlom,ciooo' , = mp~I,', 00 ~.
C~rn,'oAmmmoo d, Dlre1"dl=. V [6 V(
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b. Hist6ria e evolU9aO organizacional do regtme intemacional de
prote9ao dos direitos humanos.

c. Prote9ao dos direitos das pessoas portadoras de deficiencia no direito
intemacional. A Conven9ao da ONU sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiencia e seu protocol0 facultativo.

9.
a. Institui90es e tratados de direitos hurnanos de que 0 Brasil e parte.
b. Anistias auto-concedidas no direito intemacional. Colisao com 0

dever de perseguir. Diferencia9ao no tocante a perdao, gra9a e
indulto.

c. Incidente de deslocamento de competencia para a Justi9a Federal:
competencia para processo e julgamento, hip6teses de cabimento
atribui9ao do Procurador-Geral da Republica. Interven9ao federal
para garantia dos direitos humanos: condi90es para decreta9ao e
escopo da medida.

10.
a. Conven9ao Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a

Violencia contra a Mulher (Conven9ao de Bel6m do Para de 1994):
defini9ao de violencia contra a mulher, obriga90es dos Estados-Parte
e sistema de monitoramento. A Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006
("Lei Maria da Penha"): origem e escopo.

b. Politica Nacional de Direitos Humanos. 0 3° Plano Nacional de
Direitos Humanos. 0 Conselhode Defesa dos Direitos da Pessoa
Hurnana - CDDPH. 0 Ministerio Publico e a defesa dos direitos
humanos.

c. Direito it autodeterrnina9ao dos povos (art. 1° comum aos dois Pactos
Intemacionais da ONU de 1966): conceito e convergencia com 0
principio de autodeterrnina9ao dos povos (art. 1°, para. (2) da Carta
da ONU e Resolu9ao 2625 (1970) da Assembleia Geral da ONU).

11.
a.

b.

c.

Adequa9ao do arcabou90 legal brasileiro aos compromissos
assurnidos com 0 regime de prote9ao intemacional dos direitos
hurnanos.
Experimenta9ao hurnana. Limites bioeticos. Casos de convergencia
com 0 conceito de tortura.
Os Pactos Intemacionais da ONU de 1966. Direitos protegidos e
sistemas de monitoramento.

38
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GRUPOIII

DIREITO ECONOMICO E DIREITO DO CONSUMIDOR

1.
a.
b.
c.

2.
a.

b.

c.

Direito economico. Conceito. Objeto. Competencia legislativa.
Ordem economica: principios constitucionais.
A livre concorrencia.

Regula9ao da atividade economica: teoria juridica (evolu9ao) e
principios gerais.
Agencia reguladora independente: caracteristicas. Poder regulat6rio e
fiscalizat6rio. Defesa do consumidor.
Regimes juridicos das telecomunica90es, energia el6trica e
transportes publicos federais.

3.
a. Apropria9ao privada dos meios de produ9ao.
b. Jazidas, em lavra ou nao. Recursos minerais. Propriedade.

Explora9ao e aproveitamento. Autoriza9ao e concessao. Limites.
Interesse nacional.

c. Interven9ao estatal no dominio economico: competencia.

4.
a. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
b. Principios e direitos basicos da Lei nO 8.078/90.
c. Banco de dados e cadastro de consumo. SINDEC.

5.
a. Empresas estatais: prestadoras de servi90s publicos. Regime juridico.
b. Liberdade de iniciativa economica. Limita90es e condicionamentos.
c. Mercado Comum do SuI (MERCOSUL). Natureza juridica.

Prop6sito, principios e instrumentos. SolU9ao de controversias entre
Estados-Partes.

regime

A prote9ao a saude e a seguran9a do consumidor.
A responsabilidade civil pelo fato e pelo vieio do produto.
A decadencia e a prescri9ao aplicadas as rela90es de consumo.

Atua9ao estatal na economia. Monop6lio natural.
Empresas estatais exploradoras de atividade economica:
juridico.
Advocacia a concorrencia.

6.
a.
b.
c.

7.
a.
b.

c.
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8.
a. Abuso do poder economico: prevenyao, procedimentos.
b. Concentrayao de mercado: fusao, incorporayao, integrayao e outras

fonnas. Limites e requisitos.
c. Abuso do poder economico: dominio de mercados e eliminayao da

concorrencia.

9.
a. Abuso do poder economico: instrumentos de repressao. Processo e

procedimentos administrativos. A atuayao do Ministerio PUblico
Federal perante 0 Conselho Administrativo de Defesa Economica 
CADE.

b. 0 liberalismo economico eo Estado intervencionista.
c. Condutas anticoncorrenciais: acordos verticais e acordos horizontais.

Carteis.

10.
a.
b.
c.

11.
a.
b.

c.

o conceito de fomecedor.
o direito do consumidor na prestayao de serviyos publicos.
A responsabilidade solidaria dos causadores do dano.

Abuso do poder economico: aumento arbitrario de preyos.
o Estado como agente nonnativo e regulador de atividade
economica.
Concentrayao economica. Monop6lios privados, oligop6lios e trustes.

DIRElTO CNIL

1.
a. Da aplicayao da lei no tempo e no espayo. Das fontes do direito.
b. Das obrigayoes quanta as suas modalidades.
c. Da inserninayao artificial. Da alterayao de sexo. Da pesquisa

cientifica em seres humanos.

2.
a. Da henneneutica juridica.
b. Dos contratos em geral. Funyao social e funyao economica. Novos

principios do direito dos contratos.
c. Da posse e da propriedade. Aquisiyao, efeitos, perda e limitayoes

constitucionais.

a.
b.
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3.
Da tutela e da curatela. Dos interditos. Processo de interdiyao. rJ;
Do mandato, da gestao de neg6cios e d repre yao. 1,_
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4.
a. Dos bens. Registro publico.
b. Da fianya, do deposito e da corretagem.
c. Da alienayao fiduciaria em garantia e do contrato de transporte. Da

responsabilidade do transportador aereo. Convenyao de Varsovia
para a Unificayao de Certas Regras Relativas ao Transporte Aereo
Intemacional de 1929 e seus protocolos adicionais.

5.
a. Das pessoas naturais. Dos direitos da personalidade. Da ausencia:

sucessao provisoria e sucessao definitiva.
b. Da compra e venda e de suas c1<iusulas especiais. Da promessa de

compra e venda, do direito real do promitente comprador.
c. Da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao

consumidor e a bens e direitos de valor artistico, est6tico, historico e
paisagistico.

6.
a. Dos fatos juridicos, dos atos juridicos e dos negocios juridicos.
b. Da troca, da doayao, do jogo e da aposta.
c. Do direito de superficie, da enfiteuse, das servidoes, do usa e da

habitayao.

7.
a. Da presCrtyao e da decadencia, do enriquecimento ilicito e do

pagamento indevido.
b. Da locayao, do mutuo e do comodato.
c. Da relayao de parentesco e dos alimentos. Da filiayao e da guarda dos

filhos.

8.
a. Do seguro e da promessa de recompensa.
b. Da cessao de credito, das arras e da transayao.
c. Da sonegayao e das colayoes. Dos legados, do inventario e da

partilha. Anulayao da partilha.

9.

41

a.

b.

c.

Atos juridicos. Dos defeitos, nulidade e anulabilidade, da fraude a
credores e da onerosidade contratual. Dos atos ilicitos e sua
reparayao.
Da extinyao das obrigayoes. Do inadimplemento. Da clausula penal e
dos juros. Das perdas e danos.
Da sucessao legitima. Da vocayao hereditaria. Da heranya jacente e
vacante. Do testamento, dos codicilos, dos testamentos especiais. Dasr/;
substituiyoes e da deserdayao. if"p (.
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10.
a. Forma e prova dos atos juridicos. Das modalidades dos atos juridicos,

da evic<;ao e dos vicios redibit6rios.
b. Das obriga<;oes por dec1ara<;ao unilateral de vontade. Liquida<;ao das

obriga<;oes e corre<;ao monetaria.
c. Da transforma<;ao, da incorpora<;ao, da fusao e da cisao das

sociedades. Da sociedade limitada e da sociedade anonima.

II.
a. Do inadimplemento das obriga<;oes e da responsabilidade contratual.
b. Do regime de bens entre os conjuges. Da dissolu<;ao da sociedade e

do vinculo conjugais. Causas legais da separa<;ao litigiosa. Efeitos da
separa<;ao judicial e do div6rcio.

c. Do reconhecimento de filhos e da ado<;ao. Ado<;ao por casais
homoafetivos. Conven<;ao da Haia Relativa it Prote<;ao das Crian<;as e
it Coopera<;ao em Materia de Ado<;ao Intemacional de 1993.

12.
a. Das pessoas juridicas. Das associa<;oes e das funda<;oes.
b. Do penhor, da hipoteca e da anticrese.
c. Do poder familiar: conceito, exercicio, suspensao e extin<;ao.

13.
a. Dos registros publicos.
b. Do estabelecimento.
c. Dos direitos de vizinhan<;a.

14.
a. Do casamento civil. Do casamento religioso com efeitos civis. Do

casamento de estrangeiros e no exterior. Dos efeitos juridicos e do
regime de bens do casamento. Do casamento inexistente, nulo e
anuIavel.

b. Da teoria da imprevisao, do caso fortuito e da for<;a maior.
c. Do contrato estimat6rio, da presta<;ao de servi<;os e da constitui<;ao de

renda.

15.
a. Do concubinato. Da Ulliao estavel. Da uniao homoafetiva.
b. Dos titulos de credito. Do concurso de credores.
c. Das sociedades dependentes de autoriza<;ao oficial. Das sociedades

simples e da sociedade cooperativa. Sociedades nacionais e
estrangeiras.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.
a. Jurisdiyao: orgaos, principios e limites. A Jurisdiyao no Estado

Constitucional.
b. Procedimento comum e procedimentos especiais.
c. Execuyao de titulos extrajudiciais: conceito, especies, pressupostos,

partes, competencia e procedimento.

2.
a. Ayao: conceito e natureza juridica. Condiyoes e elementos da ayao

Direito de ayao na perspectiva constitucional. Direito it adequada
tutela jurisdicional.

b. Audiencia de instruyao e julgamento.
c. Mandado de Injunyao. Habeas data. Aspectos processuais do

Estatuto da Crianya e do Adolescente.

3.
a.

b.

c.

4.
a.
b.
c.

Processo: conceito e natureza juridica. 0 Processo no Estado
Constitucional.
Sentenya. Liquidayao e cumprimento da sentenya e de outros titulos
judiciais.
Juizados Especiais Civeis Estaduais e Federais.

Partes. Capacidade. Legitimayao. Substituiyao processual.
Prova. Onus da prova e convicyao judicial. Prova Ilicita.
Meios alternativos de resoluyao de conflitos: negociayao, mediayao e
arbitragem.

5.
a. Litisconsorcio. Assistencia. Intervenyao an6mala.
b. Ayao de consignayao em pagamento. Ayao de deposito.
c. Embargos de dec1arayao. Embargos Infringentes. Embargos de

Divergencia.

6.
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7.

a.

b.
c.

a.
b.

Petiyao inicial: funyao e conteudo; VlClOS e inadmissibilidade da
demanda; cumulayao de pedidos. Julgamento de processos
repetitivos.
Ayao popular.
Recurso Extraordinario. Repercussao Geral.

Forrnayao, suspensao e extinyao do processo.
Ayao de desapropriayao.
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c. A instrumentalidade do processo. 0 processo civil na dimensao dos
direitos fundamentais. Principios constitucionais do processo.

8.
a. Comunicayao processua1. Prazos. Teoria das invalidades processuais.
b. Recurso Especia1.
c. Ayao civel origimiria nos tribunais. Rec1amayao. Arguiyao de

descurnprimento de preceito fundamenta1.

9.
a. Resposta do reu: contestayao, exceyoes, reconvenyao. Revelia.

Direitos indisponiveis.
b. Provas ern especie. Procedimento probat6rio.
c. Ayao civil publica e ayao de irnprobidade administrativa.

10.
a.

b.

c.

lL
a.
b.
c.

Intervenyao de terceiros. Embargos de terceiro. Sujeitos auxiliares do
processo.
Teoria Geral dos recursos. Duplo grau de jurisdiyao. Efeitos dos
recursos. Pressupostos recursais.
Execuyao por quantia certa contra devedor solvente.

Ayao Dec1arat6ria Incidenta1.
Processo cautelar. Medidas cautelares especificas. Tutela inibit6ria.
Embargos do Devedor. Irnpugnayao ao curnprimento de sentenya.
Responsabilidade patrimonial e fraudes do devedor.

12.
a. Atos processuais. Despesas processuais. Honoranos. Processo

eletronico.
b. Ayoes possess6rias.
c. Execuyao da sentenya que impoe entrega de coisa. Execuyao da

sentenya que impoe fazer e nao fazer. Tutela especifica dos direitos.
Execuyao de titulos extrajudiciais que impoem a entrega de coisa,
prestayao de fazer ou de nao fazer.

/J
if, 1..'/

cf/

o direito fundamental de defesa. Devido processo legal. Cogniyao
judicia1. Convicyao judicial e motivayao das decisoes.
Ayao de alimentos e convenyoes intemacionais. Execuyao de
alimentos.
Tutela antecipat6ria contra 0 perigo de dano e contra 0 abuso
direito de defesa. Regime da antecipayao de tutela.

a.

c.

b.

13.
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14.
a. A<;ao discriminat6ria, de divisao e de demarca<;ao.
b. Mandado de seguran<;a individual e coletivo.
c. Apela<;ao. Recurso ordimmo constitucional.

15.
a. Argui<;ao incidental de inconstitucionalidade. Aspectos processuais

das sUmulas vinculantes e das sumulas impeditivas de recurso.
b. A<;ao rescis6ria. A<;ao declarat6ria de inexistencia de ato processual.

Querela nullitatis.
c. Execu<;ao por quantia certa contra devedor insolvente. A<;ao

monit6ria.

16.
a. Senten<;as e tutelas jurisdicionais dos direitos. Especies. A<;oes

declarat6ria, constitutiva, condenat6ria, mandamental e executiva.
b. Julgamento conforme 0 estado do processo. Tutela da parte

incontroversa da demanda.
c. Instrumentos e Tecnicas extraprocessuais de atua<;ao em tutela

coletiva: inquerito civil, compromisso de ajustamento de conduta,
recomenda<;ao e audiencia publica.

17.
a. A<;ao de usucapiao. Aspectos processuais da Lei do CADE. Aspectos

processuais do Estatuto de Idoso.
b. Titulos executivos judiciais e extrajudiciais.
c. Tutela jurisdicional dos direitos e interesses coletivos, difusos e

individuais homogeneos. Teoria geral do processo coletivo.
Liquida<;ao e cumprimento de a<;oes coletivas.

18.
a. 0 Ministerio Publico no processo civil.
b. A<;ao direta de inconstitucionalidade. A<;ao declarat6ria de

constitucionalidade.
c. Competencia interna: classifica<;ao, divisao e modifica<;ao.

Competencia internacional. Homologa<;ao de senten<;a estrangeira.
Carta rogat6ria. Tratados e conven<;oes para cumprimento de
decisoes estrangeiras no Brasil.

19.
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a. Coisa julgada e preclusao.
b. Procedimento das a<;oes coletivas. Competencia para a<;oes coletivas.

Coisa julgada e litispendencia em a<;oes coletivas.
c. Incidentes de uniformiza<;ao de jurisprudencia e de

inconstitucionalidade. Incidente de deslocamento de competenci~~

. J""/':/~/:'~,="""tioo do, reoo=I"'O'"":JI;; t}
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20.
a. Tutela especifica dos direitos difusos e coletivos. Procedimento da

ay1lo civil publica e das ayoes coletivas para defesa de direitos
individuais homogeneos.

b. Agravo retido e por instrumento. Agravo regimental. Agravo Interno.
c. Execuyao contra a Fazenda PUblica. Execuyao fiscal.

GRUPOIV

DIREITO ELEITORAL

Inelegibilidades constitucionais e infraconstitucionais. Lei
Complementar nO 13512010.
Propaganda eleitoral no radio e na televisao. Direito de resposta.
Pesquisas e testes pre-eleitorais.
Registros de candidaturas. Impugnayao. Legitimidade.

Jurisdiy1lo e competencia. Peculiaridades da Justiya Eleitoral.
Consultas, instruyoes, administrayao e contencioso.
Juntas, Juizes e Tribunais Regionais Eleitorais. Tribunal Superior
Eleitoral.
Recursos eleitorais.

Seyoes, zonas e circunscriyoes eleitorais.
Fraude no alistamento eleitoral e revisao do eleitorado.
Votay1lo. Voto e1etr6nico. Mesas receptoras. Fiscalizayao.

Voto universal, direto e secreto.
Nacionalidade e Cidadania. Direitos politicos. Cargos privativos de
brasileiro nato.
Plebiscito e referendo. lniciativa popular.

Alistamento eleitoral e voto.
Domicilio eleitoral. Conceito, transferencia e prazos.
Perda ou suspensao dos direitos politicos.

Propaganda e1eitoral em geral. Inicio. Bens publicos e bens
particulares. Simbolos e imagens semelhantes as de orgaos do
governo.

b. Condiyoes de elegibilidade.

1.
a.
b.
c.

2.
a.
b.

c.

3.
a.
b.
c.

4.
a.

b.

c.

5.
a.

b.

c.

6.
a.
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c. Abuso do Poder Economico, Politico e dos Meios de Comunicayao
Social. Ayao de investigayao judicial eleitoral.

7.
a. Propaganda eleitoral na imprensa, na internet e mediante outdoors.

Comicios. Auto-falantes e distribuiyao de material de propaganda
politica. Distribuiyao proporcional de horarios gratuitos pelos meios
de comunicayao audiovisuais.

b. Recurso contra a Diplomayao. Ayao de Impugnayao de Mandato
Eletivo.

c. Condutas vedadas aos agentes publicos nas campanhas eleitorais.
Captayao ilicita de sufnigio.

8.
a. Partidos Politicos. Principios constitucionais a serem observados na

sua criayao. Vedayoes. Fusao e incorporayao.
b. Personalidade juridica dos Partidos Politicos. Registro e

funcionamento. Estatutos. Fundo Partidilrio. Propaganda partidtuia.
c. Autonomia dos Partidos Politicos. Normas de fidelidade e disciplina

partidilrias.

9.
a. Crimes eleitorais. Jurisdiyao e competencia.
b. Natureza e tipicidade dos crimes eleitorais. Bern juridico protegido.

C6digo Eleitoral e legislayao esparsa.
c. Ayao penal. Propositura. Titularidade. Processo e julgamento.

Recursos.

10.
a. A funyao e1eitoral do Ministerio Publico Federal. Procuradoria

Regional Eleitoral. Ministerio Publico Estadual.
b. A atuayao do Ministerio PUblico Eleitoral junto it Justiya Eleitoral.

Fiscalizayao, processos, ayoes e recursos. Legitimidade.
c. Financiamento de campanhas. Fiscalizayao. Ayoes.

DIREITO PENAL

1.
a. Principios bilsicos do Direito Penal. Parte Geral.
b. Causas extintivas da punibilidade.
c. Crimes contra a fe publica: moeda falsa.

2.
a. Aplicayao da lei penal no tempo.
b. Perdao, renuncia, perempyao, decadencia e prescriyao.
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c. Crimes contra a administrayao publica praticados por funcionario
publico contra a administrayao em geral. C6digo Penal e leis
especiais. Coautoria e participayao.

3.
a. Aplicayao da lei penal no espayo.
b. Reabilitayao e Medidas de Seguranya no C6digo Penal e em leis

especiais. Prescriyao.
c. Crimes contra a administrayao publica praticados por particular

contra a administrayao em geral. C6digo Penal e leis especificas.
Coautoria e participayao.

4.
a. Aplicayao da lei penal em relayao a pessoas que desempenham

determinadas funyoes.
b. Efeitos da condenayao no C6digo Penal e em leis especiais.
c. Crimes contra a administrayao da Justiya.

5.
a. Teoria da conduta.
b. Tipo e tipicidade penal. Exc1usao.
c. Crimes de maus-tratos, tortura e abuso de autoridade.

6.
a. Relayao de causalidade.
b. Ilicitude penal.
c. Crimes contra 0 meio ambiente e 0 patrimonio hist6rico e cultural.

7.
a. Imputabilidade penal. Responsabilidade penal da pessoa juridica.
b. Aplicayao da pena. C6digo Penal e leis especiais.
c. Crimes de Lavagem de Dinheiro.

8.
a. Interpretayao e aplicayao da lei penal. Concurso aparente de normas.
b. Eficacia da sentenya estrangeira, extradiyao e entrega.
c. Crimes contra as finanyas publicas.

9.
a. Culpabilidade pena!.
b. Tentativa e consumayao. Crime impossive!. Desistencia voluntaria e

arrependimento eficaz.
c. Crimes contra a ordem tributaria e contra a Seguridade Social e gera!.

Crime: c1assificayao. Crimes hediondos.
Crimes contra ahoma.

I, 1/7
~,~

a.
b.

10.
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c. Crimes de tnifico ilicito e usa indevido de drogas que causam
dependencia fisica ou psiquica e de substancias entorpecentes. Leis
11.343 e outras complementares, anteriores e posteriores.

11.
a. Concurso de pessoas.
b. Crimes contra os indios e praticados por indios.
c. Crimes contra a liberdade pessoal.

12.
a.
b.
c.

13.
a.
b.
c.

Crimes via internet.
Crime organizado. Conceituayiio, requisitos e marco juridico.
Crimes contra a propriedade inte1ectual.

Concurso material, formal e continuidade delitiva.
Direito Penal e Direitos Humanos.
Crimes contra a inviolabilidade do domicilio, de correspondencia e
dos segredos.

14.
a.
b.
c.

15.
a.
b.
c.

Tnifico de pessoas.
Crimes contra as pessoas com deficiencia. Crimes contra os idosos.
Crimes contra a ordem econ6mica e contra as relayoes de consumo.

o erro no Direito penal: especies, requisitos e consequencias.
Crimes contra 0 patrinI6nio: furto, roubo, extorsiio e dano.
Crimes contra 0 sistema financeiro nacional e mercado de capitais.

r c

e corrupyiio de

#
Penas de multa.
Crimes contra a liberdade sexual
Disposi·oes gerais e especificas.

Penas: especies e fins.
Crimes contra 0 patrim6nio: esbulho possess6rio, apropriayiio
indebita e receptayiio.
Tutela penal de abusos da liberdade de imprensa.

Penas privativas de liberdade
Crimes contra 0 patrim6nio: estelionato e outras fraudes.
Crimes decorrentes de preconceito de raya, cor, etnia, religiiio ou
procedencia nacional.

a.
b.

16.
a.
b.

c.

17.
a.
b.
c.

18.
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c.

19.
a.
b.
c.

20.
a.
b.
c.

Crimes de Responsabilidade (Lei n° 1.079 e Decreto-Lei nO 201/67).

Penas substitutivas das privativas de liberdade e penas pecuniarias.
Aplicayao da pena.
Tutela penal da probidade administrativa.

Suspensao condicional da execuyao da pena. Livramento condicional.
Crimes nas licitayoes publicas.
Crimes de perigo comum, contra a seguranya dos meios de
comunicayao e transporte e outros serviyos publicos.

21.
a. Crimes contra a vida. Lesoes corporms. Peric1itayao da vida e da

saude.
b. Crimes contra a f6 publica: falsidades em geral.
c. Registro, posse e comercializayao de armas de fogo e mmllyao.

SINARM. Lei 10.82612003.

22.
a. Crimes contra a saude publica.
b. Crimes contra a paz publica.
c. Crimes politicos e crimes militares.

23.
a. Crimes contra a organizayao do trabalho.
b. Principio da proporcionalidade e Direito Penal. Principio da

proibiyao da proteyao deficiente.
c. Estatuto do Estrangeiro. Aspectos penais.

24.
a. Tempo e lugar do crime. Territorialidade e extraterritorialidade da lei

penal.
b. Crimes cometidos por particular contra a administrayao publica

estrangeira.
c. Trabalho escravo.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

50

1.
a.

b.

Principios no Processo Penal. Do processo em geral e 0 processo
penal na dimensao dos direitos fundamentais.
Provas no Processo Penal: a prova documental e testemunhal.

~
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2.
a. Sistemas processuais.
b. Provas no Processo Penal: Reconhecimentos (pessoas e coisas).

Acareac;ao. Prova pericial.
c. Os reflexos do Pacto de Sao Jose da Costa Rica no processo penal

brasileiro.

3.
a. Principios da ac;ao penal.
b. Indicios e questoes probatorias.
c. Recursos no Processo Penal: Embargos de dec1arac;ao, embargos

infringentes e de nulidade e embargos de divergencia.

4.
a. Principios e questoes relativas aos Inqueritos Policiais e

Investigac;oes Criminais
b. Buscas e apreensoes. Interceptac;oes dos meios de comunicac;ao em

geral.
c. Revisao criminal.

5.
a. Ac;ao penal: especies e requisitos.
b. 0 assistente no processo penal brasileiro.
c. Sigilos: bancario, fiscal e telef6nico.

6.

51

a.

b.
c.

7.
a.
b.
c.

8.
a.
b.
c.

9.
a.
b.
c.

Hipoteses e requisitos para arquivamento de inqueritos e
investigac;oes criminais.
Atuac;ao do defensor como forma de tutelar a ampla defesa.
o Ministerio Publico e 0 Juiz no processo penal brasileiro.

Efeitos civis da sentenc;a penal condenatoria. Reparac;ao do dano.
Funcionanos da Justic;a. Peritos e Interpretes.
Cartas: precatoria, de ordem e rogatoria.

Principio da Proporcionalidade e Processo Penal.
Prisoes. Especies, requisitos e cabimento.
Habeas corpus e Mandado de Seguranc;a em materia penal.

Organizac;ao judiciaria penal.
Liberdade provisoria no CPP e em legislac;oes especiais.
Execuc;ao das penas privativas de liberdade. Requisitos. Hipoteses.
Cabimento. Atribuic;ao.

~
I
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10.
a.
b.
c.

II.
a.
b.
c.

12.
a.

b.
c.

Conflito de atribuiyoes entre Membros de Ministerio Publico.
Perpetuatio jurisdictionis.
Indulto, graya e anistia.

Jurisdiyao e competencia.
Citayoes, notificayoes e intimayoes no CPP e em leis especiais.
Provas ilicitas.

Execuyao pena!. Atribuiyoes e competencia. Participayao do
Ministerio Publico no Conselho Penitenciario.
Sentenyas.
Execuyao da pena de multa. Requisitos. Hip6teses. Cabimento.
Atribuiyao.

13.
a. Competencia da Justiya Federal.
b. Transayao Penal.
c. Execuyao da pena restritiva de direitos. Hip6teses. Cabimento.

Atribuiyoes.

14.

52

a.
b.
c.

15.
a.
b.

c.

16.
a.
b.

c.

17.
a.
b.
c.

Questoes prejudiciais. Exceyoes. Conflitos.
Recursos: principios, pressupostos, requisitos e especies em gera!.
Juizados Especiais Criminais.

Medidas assecurat6rias ou acautelat6rias do CPP e de leis especiais.
Procedimentos relativos aos crimes de competencia do Tribunal do
JUri.
Cooperayao Intemaciona!. Relayoes jurisdicionais com autoridade
estrangeira.

Proteyao especial a vitimas e testemunhas.
Procedimentos Comum (ordinario, sumario e sumarissimo) e
Especiais.
Denuncia. Queixa. Legitimidade. Requisitos. Pressupostos em gera!.

Restituiyao de coisas apreendidas. Perdimento de bens.
Memoriais escritos e orais. nlQ
Atos processuais: lugar, forma de realizayao, prazos e sanyoes. It
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18.
a.

b.
c.

19.
a.
b.
c.

Ac;ao Penal origimma. Competencia, legitimidade e requisitos em
geral.
Protec;ao e beneficios legais a reus ou investigados colaboradores.
Recursos no Processo Penal: questoes gerais.

Incidentes processuais: falsidade e insanidade mental.
Nulidades no Processo Penal. Principios.
Procedimento re1ativo aos crimes de Responsabilidade (Lei n.o

1.079150 e Decreto-Lei n° 201167).

Prova no Processo Penal: principios e disposic;oes gerais.
Suspensao condicional do processo.
Recursos especial, extraordinano e ordinario.

Incompatibilidades e impedimentos no processo penal.
Procedimentos especiais. Ritos.
Procedimento relativo aos crimes de trafico ilicito e usa indevido de
drogas que causam dependencia fisica ou psiquica e de substiincias
entorpecentes.

Norma de direito processual penal no tempo.
Interrogat6rio do reu, confissao e perguntas. Procedimentos. Ordem
da instruc;ao processual.
Recurso em sentido estrito. Agravos. Correic;ao parcial.

tJ
··
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20.
a.
b.
c.

21.
a.
b.

c.

22.
a.
b.
c.
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