
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul 
Tribunal de Justiça 

 

EDITAL Nº 04, de  24 de abril de 2015. 

 
 

   VII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO 
   DE CARGOS PÚBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO 

    PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

A BANCA EXAMINADORA DESIGNADA PELO DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, por meio da Portaria nº 634, de 30 de outubro de 2014, com alteração promovida por 
meio da Portaria nº 706, de 16 de março de 2015, para conduzir os procedimentos de realização 
do VII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
PÚBLICOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL,  com a finalidade de prover cargos da estrutura funcional do 
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, observados os termos da Resolução nº 69, 
de 9 de maio de 2012, publicada no Diário da Justiça nº 2649, de 16 de maio de 2012, atualiza 
os termos do Edital nº 01, de 27 de março de 2015, publicado no Diário da Justiça nº 3315, de 
30 de março de 2015, para fazer constar as alterações e acréscimos, na forma que segue: 

“Capítulo V 

DAS INSCRIÇÕES 

8....................................................................................................................................................... 

8.1. As inscrições serão realizadas no período das 08:00 h do dia 30 de março de 2015 até às 
16:00 h do dia 24 de abri de 2015 (horário de Mato Grosso do Sul). 

8.2.................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

c) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da importância de R$ 80,00 (oitenta reais), 
impreterivelmente, até o dia 24 de abril de 2015, nos Bancos autorizados, observado o horário 

de expediente bancário (horário de Mato Grosso do Sul), exclusivamente via internet no site 

www.pucpr.br/concursos, link Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul. 

.................................................................................................................................................” 

“Capítulo XIII 

DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO 

17............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

f) comprovar aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo nos 
termos de parecer de Junta Médica Oficial, devendo apresentar os exames relacionados no 
anexo III deste Edital. 

http://www.pucpr.br/concursos


.............................................................................................................................................. 

17.1. A comprovação quanto ao atendimento dos requisitos constantes deste Capítulo será 
exigida após a publicação do ato de nomeação, como condição para efetivar a posse no cargo 
para o qual o candidato foi aprovado. 

17.2. ....................................................................................................................... 

17.3. O candidato, após nomeado, será convocado – via telefone ou Correio Eletrônico -  para 
comparecer, em data e horário determinado, e submeter-se a exame médico admissional, bem 
como proceder à entrega dos documentos especificados neste Capítulo. 

17.4. O não atendimento à convocação de que trata o item 17.3. implicará a exclusão 
automática do candidato do Certame, na data imediata àquela pré-determinada para 
comparecimento, em caráter definitivo, de forma irrecorrível. 

17.5. A posse será formalizada somente após a aprovação do candidato em inspeção médica 
realizada por Junta Médica Oficial do Estado ou por médico do quadro de pessoal do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.” 

 

“Capítulo XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

18.6. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos regularmente 
aprovados. 

18.7. O candidato nomeado será comunicado do ato por meio de correio eletrônico, via telefone 
ou, excepcionalmente, por correspondência com aviso de recebimento, esta última quando 
frustradas as duas primeiras. 

 18.8. O candidato regularmente nomeado deverá tomar posse  no cargo no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação do ato; e  entrar em exercício  no prazo de 30 (trinta), contados da 
data da posse, na forma da norma Estatutária. 

18.8.1. Ao candidato nomeado é facultada a solicitação de prorrogação do prazo para posse, 
mediante expediente dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça até o 28º dia após a 
publicação do ato de nomeação, constituindo-se o deferimento ou não em ato discricionário da 
Presidência. 

18.8.2. O candidato nomeado que não comparecer para manifestação, conforme estabelece o 
item 18.7, sem motivo justificado, e não tomar posse no prazo legal, terá o ato de nomeação 
tornado sem efeito, nos termos da Lei. 

18.8.3. Sob nenhuma hipótese será concedido prazo adicional para comprovação dos requisitos 
e condições exigidos para investidura no cargo, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
envidar esforços para atende-los no curso do prazo  previsto para posse. 

18.9. No caso de desistência formal à nomeação, proceder-se-á à nomeação do candidato 
subsequente, observada a rigorosa ordem classificatória. 

18.10. A nomeação do candidato e demais atos que complementam a investidura no cargo serão 



efetivados desde que atendidas as disposições legais, o interesse e a conveniência da 
Administração, e mediante aprovação em avaliação médica pré-admissional, de caráter 
eliminatório. 
................................................................................................................................................” 

 

 “B. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

................................................................................................................................................. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 
- ALTERAÇÃO DO ITEM 3, NA FORMA QUE SEGUE – EM RAZÃO DA NOVA 
EDIÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº 3325, de 15 de 
abril de 2015: 

“3. Regimento Interno do Tribunal de Justiça-MS (Resolução nº 589, de 8 de abril de 2015): 
Das Garantias Constitucionais: Do Habeas Corpus; do Mandado de Segurança; da Suspensão 
da Segurança; do Mandado de Injunção;  do Habeas Data. Dos Recursos: Disposições Gerais: 
Dos Recursos Cíveis; Da Apelação Cível, do Reexame Necessário e do Agravo; Dos Recursos 
Criminais; Da Apelação Criminal, do Reexame Necessário, do Recurso em Sentido Estrito e da 
Carta Testemunhável; Do Agravo em Execução Penal; Dos Embargos Infringentes; Dos 
Embargos de Declaração; do Agravo Regimental; Do Recurso Ordinário; Do Recurso Especial 
e Extraordinário; 4. Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Resolução nº 98, de 04.11.2013).” 

- Mantidos inalterados os demais itens constantes do Conteúdo Programático     
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
- EXCLUSÃO E REORDENAÇÃO DE ITENS, NA FORMA QUE SEGUE: 
“ - 1. Direito Constitucional. 1.1. conceito. 1.2. origem. 1.3.  formação. 1.4. objeto. 1.5. fontes e 

relações com outros ramos do Direito. 2. Constituição. 2.1.  conceito. 2.2. objeto. 2.3. 

elementos. 2.4. classificação. 3. Normas constitucionais. 3.1. estrutura  lógica. 3.2. 

interpretação. 3.3. integração. 3.4. eficácia e aplicabilidade. 3.5. hierarquia das normas 

jurídicas. 3.6. classificação das normas constitucionais. 4. Formação da Constituição. 4.1. poder  

constituinte. 4.2. teoria da recepção. 4.3. poder reformador e suas limitações. 4.4. reforma e  

revisão. 4.5. emendas à Constituição. 4.6. mutações constitucionais. 5. Rigidez e supremacia  

constitucional. 5.1. controle de constitucionalidade. 5.2. tipos e sistemas de controle. 5.3. vícios 

de inconstitucionalidade por ação e omissão. 5.4. ação direta de inconstitucionalidade. 5.5. ação 

declaratória de constitucionalidade. 5.6. interpretação conforme a Constituição. 5.7. arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. 6. Regras, normas e princípios constitucionais. 6.1. 

conceito. 6.2. conteúdo. 6.3. natureza jurídica. 6.4. função. 7. Estado brasileiro. 7.1. objetivos e 

fundamentos. 7.2. República Federativa do Brasil. 7.3. estado democrático de direito. 7.4. 

princípio da separação dos poderes. 7.5. funções típicas e atípicas de cada poder. 7.6. regime 

político. 7.7. conceitos de democracia representativa e participativa. 8. Direitos e garantias 

fundamentais. 8.1. conceito. 8.2. evolução histórica. 8.3. direitos e deveres individuais e 

coletivos. 8.4. proteção judicial dos direitos fundamentais. 8.5. ações constitucionais. 8.6. 

direitos sociais. 8.7. nacionalidade e cidadania. 8.8. direitos políticos. 8.9. partidos políticos. 9. 

Organização do Estado brasileiro. 9.1. entidades integrantes do Estado federal. 9.2. repartição 

de competências e bens. 9.3. competência material e legislativa da União, Estados e 

Municípios. 10. Organização dos Poderes. 10.1 Poder Legislativo. 10.2. Poder Executivo. 10.3. 

Poder Judiciário. 10.4. Funções essenciais à Justiça: Ministério Público Estadual. 11. 

Organização político-administrativa. 11.1. da União; 11.2. dos Estados; 11.3. dos Municípios; 

11.4. do Distrito Federal. 12. Administração Pública. 12.1 conceito. 12.2. princípios 

constitucionais e entidades integrantes. 12.3. regime jurídico da Administração Pública. 12.4. 



órgãos e agentes públicos. 12.5. servidores públicos civis e militares dos Estados.13. Ordem 

social. 13.1. princípios e objetivos da Ordem Social. 13.2. sistema de seguridade social.14. 

Emenda Constitucional nº 62/2009 e a nova sistemática de pagamento de precatórios judiciais.”  

 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
- REDAÇÃO DE ITENS, NA FORMA QUE SEGUE: 
“ – 1. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e 

apresentações: ambiente Libre Office. 2. Sistema operacional Windows 8. 3. Conceitos básicos 

e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à 

Internet e intranet. 4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, 

pastas e programas. 5. Certificação e assinatura digital. 6. Segurança da Informação. 7. 

Resolução nº 109, de 13 de agosto de 2014. 8. Noções de vírus, worms e pragas virtuais.” 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

DIREITO CIVIL:  1. ALTERAÇÃO DO ITEM 1, NA FORMA QUE SEGUE: -| 
“1. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.” 

“ EXCLUSÃO DO ITEM 13, nos seguintes termos: “13. Lei nº 10.406, de 10.01.2002 
(Novo Código Civil).” 

- Mantidos inalterados os demais itens constantes do Conteúdo Programático de Direito 
Civil. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 
EXCLUSÃO DO ITEM 69, nos seguintes termos: “69. Lei nº 5.869, de 11.1.1973 (Código 
de Processo Civil).” 
- Mantidos inalterados os demais itens constantes do Conteúdo Programático de Direito 
Processual Civil. 
 
DIREITO PENAL: 
- EXCLUSÃO DOS ITENS 18 e 19, NOS SEGUINTES TERMOS: - “18. Decreto-Lei n. 
3689, de 3.10.1941. 19. Decreto-Lei n. 2848, de 7.12.1940 (Código Penal).” 

- Mantidos inalterados os demais itens constantes do Conteúdo Programático de Direito 
Penal. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL:  
- EXCLUSÃO DO ITEM 1, NOS SEGUINTES TERMOS” – “1. Decreto-Lei nº 3.689, de 
3.10.1941 (Código de Processo Penal).” 

- Mantidos inalterados os demais itens constantes do Conteúdo Programático de Direito 
Processual Penal. 

 

A Banca Examinadora divulga que permanecem em pleno vigor as 
demais disposições do Edital nº 01, de 27 de março de 2015, registrando que fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias aos interessados para efeitos de questionamento ou impugnação quanto aos 
termos do referido Edital. 

Campo Grande, 24 de abril de 2015. 

A BANCA EXAMINADORA: 

 
Des. Julizar Barbosa Trindade  
Presidente da Banca Examinadora 
 
Dr. Alexandre Antunes da Silva            Isnaete Morais dos Santos Vieira 
Membro da Banca Examinadora           Membro da Banca Examinadora 

 


