
 
Sentença Tribunal Esfera Nível Link Descrição 

SAVCI001 - Danos 
morais por 
negativação indevida 

TJ (todos) Estadual Fácil https://goo.gl/VKzrFn A sentença aborda um dos casos mais comuns no Judiciário brasileiro: pedido de indenização por danos morais 
feito por consumidor em decorrência de inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

SAVCI002 - Embargos 
à execução fiscal 

TRF 
(todos) 

Federal Fácil https://goo.gl/mRrJ9w Esta proposta de sentença traz um caso bem simples de embargos à execução fiscal, na esfera federal, para 
que o aluno possa ter o primeiro contato com esse tipo de procedimento, que é bastante comum na Justiça 
Estadual e na Justiça Federal. 

SAVCI003 - Acidente 
em rodovia federal 

TRF 
(todos) 

Federal Médio https://goo.gl/TqZjFP A proposta de sentença aborda um dos temas mais corriqueiros na Justiça Federal (e na Estadual também): 
pedido de indenização e de pensão decorrente do falecimento de uma pessoa por acidente em rodovia, 
causado por buraco na pista. 

SAVCI004 - 
Aposentadoria p/ 
tempo de 
contribuição 

TRF 
(todos) 

Federal Difícil https://goo.gl/dUvyW5 Proposta de sentença bastante completa sobre tempo de serviço para aposentadoria, abordando várias 
questões importantes desse tema tão comum no cotidiano da Magistratura Federal. 

SAVCI005 - Mandado 
de segurança / 
concurso público 

TRF 
(todos) 

Federal Fácil https://goo.gl/XnFNnw A sentença aborda um tipo de procedimento bastante comum - mandado de segurança - e trata de alguns dos 
pontos mais debatidos sobre os concursos públicos junto aos tribunais, seja em concursos estaduais ou 
federais. 

SAVCI006 - Embargos 
à execução sobre 
FUNRURAL 

TRF 
(todos) 

Federal Difícil https://goo.gl/j7Y5hb A proposta de sentença aborda diversas questões relativas à execução fiscal, especialmente quanto à forma. 
Além disso, trata da admissibilidade dos embargos e, no mérito, debate o FUNRURAL, um tributo que tem sido 
objeto de diversos questionamentos judiciais. 

SAVCI007 - Respons. 
estatal por ato de 
indígena 

TRF 
(todos) 

Federal Difícil https://goo.gl/5cCgy7 Sentença bastante extensa e abrangente, que toca diretamente em questões relativas à responsabilidade 
estatal por ato de indígena, abordando indenização por danos morais e materiais e incluindo uma denunciação 
da lide. 

SAVCI008 - 
Reintegração de 
posse 

TJ (todos) Estadual Fácil https://goo.gl/T1Hv6K Sentença simples em caso que discute o direito à reintegração de posse com cobrança dos alugueis pelo 
tempo em que o ocupante ficou no imóvel. Voltada para a Magistratura Estadual, para quem quer ter um 
primeiro contato com o tema. 

SAVCI009 - 
Improbidade 
administrativa  

TJ (todos) Estadual Médio https://goo.gl/pt6bi3 Caso de improbidade administrativa em que servidores de uma prefeitura foram acusados de irregularidades 
pelo uso de serviços e maquinários públicos em obra particular. Tema bem recorrente no cotidiano e nas 
provas de concursos. 

SAVCI010 - 
Aposentadoria por 
invalidez 

TRF 
(todos) 

Federal Fácil https://goo.gl/Yu5UMv Caso simplificado de pedido de benefício previdenciário por incapacidade. Esse tema é bastante comum no 
cotidiano tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, neste último caso, atuando por delegação de 
competência. 

SAVCI011 - 
Improbidade 
administrativa  

TRF 
(todos) 

Federal Difícil https://goo.gl/xgk92V Interessante proposta baseada em um caso real, tratando de desvios de verbas federais no âmbito municipal. 
É um tema muito comum na Justiça Federal e que sempre tem chances de ser cobrado em uma prova. 

SAVCI012 - 
Responsabilidade 
estatal  

TRF 2 Federal Difícil https://goo.gl/4nt5dV Caso bastante complexo e completo, abordando diversas discussões sobre responsabilidade estatal, 
cumulação de demandas, litisconsórcio e competência da Justiça Federal, além de uma discussão sobre 
benefício previdenciário. 

SAVCI013 - Ação de 
alimentos 

Paraná Estadual Fácil https://goo.gl/P8WRD6 Caso simplificado de pedido de ação de alimentos para menor de idade 

SAVCI014 - Ação 
sobre seguros 

Paraná Estadual Difícil https://goo.gl/FMJYFo Proposta de sentença complexa, aplicada em um curso para a Magistratura do Paraná, abordando diversos 
aspectos de contrato de seguro. 

SAVCI015 - Embargos 
à monitória (mútuo 
bancário) 

Paraná Estadual Difícil https://goo.gl/Em56QM Sentença bastante complexa, mas envolvendo muitos pontos já pacificados na jurisprudência, que trabalha 
contratos bancários dentro do universo da ação monitória. 



SAVCI016 - 
Responsabilidade civil  

Paraná Estadual Médio https://goo.gl/1yMYw7 Caso de complexidade média a difícil, envolvendo acidente automobilístico e pedidos de danos materiais, 
morais, pensionamento civil, compensação com DPVAT e denunciação da lide. Tema bastante atual e exigido 
nos concursos. 

SAVICI017 - Direito 
sucessório 

Santa 
Catarina 

Estadual Difícil https://goo.gl/GxKKt1 Caso muito complexo e difícil, envolvendo direito sucessório, especialmente colação e pena de sonegados. 

SAVCI018 - ACP 
ambiental e 
urbanística  

Santa 
Catarina 

Estadual Difícil https://goo.gl/pnjxFc Ação civil pública bastante ampla, abordando questões ambientais, urbanísticas e responsabilidade civil. Um 
caso que abrange diversos temas cobrados com frequência nas provas estaduais. 

SAVCI019 - Mandado 
de Segurança  

TRF 5 Federal Fácil https://goo.gl/VhRsFP Mandado de segurança bastante simples, abordando o direito de servidor público federal de acompanhar 
cônjuge. O tema é comum também na Justiça Estadual. 

SAVCI020 - Atraso em 
construção de imóvel 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/a2qoBf Ação contra a Caixa e construtora buscando reparação por atraso na entrega de imóvel financiado, com 
exclusão dos chamados "juros de obra". Aplicada para alunos do TRF 5ª Região. 

SAVCI021 - 
Aposentadoria 
especial 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/2MRwVf Pedido de aposentadoria especial com vários períodos de trabalho a serem analisados. Excelente 
oportunidade para praticar esse tema. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI022 - Processo 
administrativo 
disciplinar 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/KYFN54 Ação movida por ex-servidor público que foi demitido por meio de PAD. São abordados vários itens do 
processo administrativo disciplinar. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI023 - 
Desapropriação de 
imóvel 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/qHxQHk Ação de desapropriação movida pelo DNIT contra particular. Caso interessante para quem quer conhecer os 
principais pontos dessa temática. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI024 - Embargos 
à execução fiscal 
(SAT) 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/JCRQWg Embargos à execução fiscal movida pela União Federal contra município, para cobrança da contribuição 
previdenciária relativa ao SAT - Seguro Acidente de Trabalho. Aplicada para os alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI025 - Embargos 
à execução (terreno 
de marinha) 

TRF 2 Federal Difícil https://goo.gl/KGHxtP Embargos à execução fiscal para a cobrança de foro anual, abordando questões relativas aos terrenos de 
marinha. Aplicada para os alunos do TRF da 2ª Região. 

SAVCI026 - Plano de 
saúde e 
responsabilidade civil 

São Paulo Estadual Difícil https://goo.gl/6cJfWM Sentença muito complexa e cheia de detalhes, envolvendo diversos pontos da prestação de serviços por 
planos de saúde. Aplicada para a turma do TJ/SP. 

SAVCI027 - Ação de 
despejo com 
cobrança de alugueis 

São Paulo Estadual Difícil https://goo.gl/7ZwXCt Ação envolvendo vários pontos relativos a despejo e cobrança de alugueis, um tema muito comum no âmbito 
da Justiça Estadual. Aplicada para a turma do TJ/SP. 

SAVCI028 - Ação 
regressiva proposta 
pelo INSS 

TRF 5 Federal Difícil https://goo.gl/bbkmBC Ação regressiva por meio da qual o INSS busca ser ressarcido pelas despesas com benefícios previdenciários, 
alegando culpa do empregador. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI029 - 
Improbidade 
administrativa 

TRF 5 Federal Médio https://goo.gl/37Ysas Ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada contra Agente da Polícia Federal. Aplicada para 
alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI030 - 
Habitacional (Minha 
Casa, Minha Vida) 

TRF 5 Federal Difícil https://goo.gl/ZVwPpg Ação cível de mutuário do Sistema Financeiro de Habitação, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

SAVCI031 - Ação civil 
pública ambiental 

TRF 5 Federal Difícil https://goo.gl/LbXgkt Ação civil pública para demolição de imóvel construído em área de restinga, cumulada com pedido de 
reparação dos danos e indenização por dano moral coletivo. Aplicada para alunos do TRF da 5ª Região. 

 


