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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 008/2017 O DOUTOR EVINER VALÉRIO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. CONSIDERANDO usufruto de 20 (vinte) dias 

de férias regulamentares exercício 2016 da servidora Divanei Pereira da 

Silva, matrícula nº 1773, Técnica Judiciária designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 2ª Vara, no período de 09 a 28 de janeiro de 

2017, RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR por 20 (vinte) dias a servidora 

ELIVÂNIA DUARTE DOS SANTOS, Auxiliar Judiciária, matrícula nº 7433, 

para atuar como Gestora Judiciária Substituta em Substituição da 

Secretaria da 2ª Vara, no período de 09 a 28 de janeiro de 2017. 

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se. Primavera do Leste, 

10 de janeiro de 2017. SANDRA CRISTINA COUTINHO Gestora Geral 

Assina por Ordem de Serviço 001/2009

Segunda Entrância

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2017-CNPar

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis em Substituição Legal, no 

uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR EVERTON DE JESUS FARIA, portador do RG nº. 

21873950-SSP/MT, inscrita no CPF nº. 036.311.231-67, para exercer em 

comissão o cargo de Assessor de Gabinete II, PDA-CNE- VIII, no Gabinete 

do Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca - Dr. Mauricio Alexandre 

Ribeiro, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Campo Novo do Parecis-MT, 10 de janeiro de 2017

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Subst. Legal

PORTARIA N. 12/2017-CNPar

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis em Substituição Legal, no 

uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR DYEINI MAIARA FERNANDES ROJA, portadora do RG 

nº. 20772750-SSP/MT, inscrita no CPF nº. 023.969.451-14, para exercer 

em comissão o cargo de Assessora de Gabinete I, PDA-CNE- VIII, no 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara desta Comarca - Dr. Mauricio 

Alexandre Ribeiro, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de janeiro de 2017

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Subst. Legal

Comarca de Nova Mutum

Portaria

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Foro

 PORTARIA N.° 73/2016/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Art 1.º Tornar sem efeito a Portaria nº 71/2016.

 Art 2º DESIGNAR o servidor ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE, 

técnico judiciário matrícula 14562, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, PDA-FC, com efeitos a partir da publicação desta.

 Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para conhecimento 

e providências cabíveis.

 Nova Mutum, 19 de dezembro de 2016.

 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 

JUIZ(A): FABIO ALVES CARDOSO

ESCRIVÃO(Ã): ALCIENE APARECIDA NUNES SACRAMENTO

EXPEDIENTE: 01/2017

NÚMERO DO PROCESSO: 1411-41.2015.811.0044 – CÓDIGO 61875

ESPÉCIE: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS

PARTE AUTORA: JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA

DE PARANATINGA

INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Parte interessada - Advogado(a)

Maurício Michels – Augusto Carlos Fernandes Alves – OAB/SP

nº 83.161

Wander Resende Martins – Augusto Carlos Fernandes Alves –

OAB/SP nº 83.161

INTIMAÇÃO das partes interessadas

acima relacionadas da r. decisão de fls. 1705 a seguir transcrita: "Vistos,

etc. Em que pese a juntada de documentos de fls. 1.695/1.696 e 

1.697/1.698,

respectivamente juntados por Mauricio Michels e Wander Resende 

Martins, não

foram requeridas nenhuma diligência, sendo que tais documentos não 

demandam

nenhuma análise por este Juízo, notadamente quando já fora determinado 

o

arquivamento do feito se análise, conforme decisão de fl. 1.691. 

Cumpra-se."

Primeira Entrância

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

O Doutor Tibério de Lucena Batista, MM. Juiz Substituto da Comarca de 

Apiacás/MT, no uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO o que 

determinação contida na seção 2, no artigo 18 e Seção 4, artigo 32/39, do 

Capitulo 1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO que foi realizada Correição Judicial no ano de 2016, 

conforme Portaria 10/2016-DF, precisamente a partir do fevereiro de 2016;

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos estampados na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de 

Mato Grosso.

 RESOLVE: Art. 1ºRealizar Inventário Ordinário de Processos na Vara 

Única da Comarca de Apiacás/MT, que se realizará por 07 (sete) dias, a 

partir do dia 11 de janeiro de 2017.

 Art. 2º- Os expedientes forenses na secretaria daVara Única da 

Comarca de Apiacás/MT permanecerão inalterados, inclusive sem prejuízo 

de eventuais audiências designadas para o período.

Art. 3º- Designar a Gestora Judiciária Judite Anschaupara presidir os 

trabalhos.

Deverá a serventia judicial observar o roteiro de inventário de processos 
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entre outras disposições da CNGC atinentes ao tema.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia da presente à 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Apiacás/MT, 10 de janeiro de 2017.Tibério de Lucena Batista .Juiz 

Substituto

Comarca de Araputanga

Portaria

 PORTARIA Nº. 01/2017-DF

 O Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz de Direito/Diretor do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Araputanga, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Sra. LUCIMAR VIEIRA, Auxiliar Judiciária, matrícula 6973, 

inscrito no CPF. nº. 395.269.681-15, no cargo de ASSESSORA DE 

GABINETE I, PDA-CNE – VII, do meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de 

Araputanga, Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Araputanga, 09 de janeiro de 2017.

Renato José de Almeida Costa Filho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 02/2017-DF O Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz 

de Direito/Diretor do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Araputanga, 

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: EXONERAR o Sr. Robson 

Júnior Botelho Davantel, matrícula nº.30601, portador do RG. n. 

2164404-7-SSP/MT e CPF. n. 046.317.921-83, do cargo em comissão de 

ASSESSOR DE GABINETE I, PDA-CNE – VII, a partir da data da publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Araputanga, 

09 de janeiro de 2017. Renato José de Almeida Costa Filho Juíza de Direito 

e Diretora

Comarca de Aripuanâ

Portaria

PORTARIA Nº 02/2017-DF A DOUTORA DAIANE MARILYN VAZ, MMª. 

Juíza Substituta e Diretora do Fórum desta Comarca de Aripuanã Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc; CONSIDERANDO 

o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.1998, artigo 23, 

parágrafo 4º, da Lei Complementar nº. 04, de 15.10.1990 – Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado e Ato Regulamentar nº. 04/99-CM de 

01.10.1999; CONSIDERADO o que dispõe a Lei 8.814/2008 – SDCR – 

Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores 

do Poder Judiciário; CONSIDERANDO o teor da Portaria nº. 07/2014-DF de 

10.04.2014; CONSIDERANDO a necessidade de proceder à nomeação da 

nova Comissão de Análise e Desempenho de Estágio Probatório desta 

Comarca; CONSIDERANDO que há servidores aptos para a realização de 

tal ato, visto terem sido aprovados no estágio probatório; RESOLVE: Art. 

1º - REVOGAR a Portaria nº. 07/2014-DF de 10.04.2014; Art. 2º - 

DESIGNAR os servidores abaixo listados para compor a Comissão de 

Análise e Desempenho de Estágio Probatório dos servidores públicos 

aprovados em concurso realizado por esse sodalício, ficando esta 

Magistrada signatária como Presidente da Comissão: • Carlos Alexandre 

Tiemann – Gestor Geral de 1ª Entrância; • Vanderlei Lizi de Oliveira, Gestor 

Judiciário Substituto; Art. 3º - FICAM revogadas as disposições em 

contrário; Art. 4ª - Publique-se, Comunique-se, Cumpra-se, remetendo-se 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N°. 03/2017/C.A

  O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

REVOGAR as Portarias n°. 01/2017/C.A e 02/2017/C.A, datadas de 10 de 

janeiro de 2017, sendo que, a primeira nomeou o senhor Felipe Roberto 

Weber, brasileiro, portador do RG N°. 2025472-5 SEJUSP/MT, CPF n°. 

025.984.551-50 para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I e a 

segunda nomeou o senhor Lucas Eduardo Querino do Carmo, brasileiro, 

portador do RG N°. 1230752 SSP/RO, CPF n°. 021.159.032-00 para 

exercer o cargo de Assessor de Gabinete II desta Comarca.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 11 de janeiro de 2017. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva.Juiz Substituto e Diretor do Foro

  

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Decisão

Vistos etc.

Tratam-se os presentes autos de pedido administrativo direcionado à 

diretoria do foro, onde o servidor/técnico judiciário WILIAN CHARLY 

OLIVEIRA pleiteia horário especial de cumprimento de expediente ante a 

necessidade de frequentar estabelecimento de ensino localizado em outra 

unidade da Federação.

Outrossim, o referido servidor pugnou por horário especial compreendido 

entre 8h00min e 14h00min, conforme previsão do art.125, da Lei 

Complementar n.04/1990, em razão da incompatibilidade entre o horário 

escolar e o da repartição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

A lei estadual n.º 8.814/08, alterada pela lei n.º 9.532/11, passou a prever 

expressamente em seu artigo 35, parágrafo 4º que:

Será concedido horário especial de trabalho ao servidor estudante, 

mediante requerimento, em formulário padronizado, encaminhado ao 

Departamento de Recursos Humanos na 2º Instância ou à Direção do 

Foro, se servidor da Justiça de Primeiro Grau.

Verifica-se que o pleiteante é servidor da justiça de primeiro grau, razão 

pela qual correto está o trâmite do pedido perante a diretoria de foro desta 

comarca.

 O parágrafo 5º especifica que o pedido do benefício em questão deve vir 

acompanhado da ciência da chefia imediata, o que no caso mostra-se 

desnecessário ante a confusão entre esta e o subscritor deste, ora 

analisante do pleito.

 Assim, resta verificar se detém o pleiteante o direito que requer.

 A secretária da Vara da Comarca de Feliz Natal encontra-se atualmente 

dotada de dois analistas judiciários e um técnico judiciário, bem como, 

conta com o auxílio de estagiários do nível médio, razão pela qual a 

ausência eventual do servidor em questão não traria prejuízos.

 Assim, o caso é de deferimento do pleito, condicionado ao imediato 

atendimento nos casos de urgência - ante a possibilidade em razão da 

pequena distância entre a sede da lotação e o local de estudo - bem como 

ao cumprimento do horário mínimo de labor.

Dispositivo

Diante do exposto, defiro o benefício do horário diferenciado ao servidor 

WILIAN CHARLY OLIVEIRA, mediante o cumprimento do estabelecido no 

presente decisum.

Notifique o servidor em questão.

Após, remetam-se os autos à coordenadoria administrativa desta unidade 

jurisdicional, para as anotações pertinentes.

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria
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 PORTARIA N. º 001/2017/DF

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MMº. Juiz de Direito Diretor do Foro 

nesta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de realização de processo seletivo para 

contratação de estagiários no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

para atuar na Comarca de Juscimeira,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, gestor administrativo 

3, matrícula 8476, lotado nesta comarca, para atuar na aplicação da prova 

do IV Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de nível 

superior, a ser aplicada no dia 15/1/2017, às 8 horas, na Escola Estadual 

João Mateus Barbosa.

Publique-se.Juscimeira, 10 de janeiro de 2017.Alcindo Peres da Rosa. Juiz 

de Direito-Diretor 

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

  PORTARIA Nº. 002/2017/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

Substituto, da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova 

Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 040/2016/DF para onde consta a 

expressão "Gestor Judiciário Substituto" fazer constar "Gestor Judiciário 

em Substituição Legal", de modo a adequar a correta designação para 

todos os fins legais, conforme orientação do Departamento de Recursos 

Humanos.

Nova Canaã do Norte, 10 janeiro de 2017. Fernando Kendi Ishikawa.Juiz 

de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 04/2017A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART, MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da 

Comarca de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais...       RESOLVE:I – NOMEAR a Sra. DANYLA AUGUSTA 

NUNES HENRIQUE, brasileira, portadora do RG 1736973-8 SSP/MT e CPF: 

701.348.071-11, para exercer em comissão o cargo de ASSESSORA DE 

GABINETE II, PDA-CNE , no Fórum desta Comarca, a partir da assinatura 

do Termo de Posse e Exercício.   II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e ao 

Departamento de Pagamento do E. Tribunal de Justiça.     Rio Branco/MT, 

09 janeiro de 2017. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza Substituta e 

Diretora do Fórum          table

 PORTARIA N.º 04/2017

A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 RESOLVE:

I – NOMEAR a Sra. DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE, brasileira, 

portadora do RG 1736973-8 SSP/MT e CPF: 701.348.071-11, para exercer 

em comissão o cargo de ASSESSORA DE GABINETE II, PDA-CNE , no 

Fórum desta Comarca, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Fórum

PORTARIA N.º 03/2017

 A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 RESOLVE:

I – EXONERAR a Bel. SUELEN PRINA TORRES, brasileira, portadora do RG 

1687423-4 SSP/MT e CPF: 037.399.591-18, matricula 30059, do cargo em 

comissão de ASSESSORA DE GABINETE II, PDA-CNE , no Fórum desta 

Comarca, a partir da publicação.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Fórum

PORTARIA N.º 01/2017

A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 RESOLVE:

I – EXONERAR a Bel. LUCIMAR VIEIRA, brasileira, portadora do RG 

0545893-5 SSP/MT e CPF: 395.269.681-15, matricula 6973, do cargo em 

comissão de ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta 

Comarca, a partir da publicação.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Fórum

PORTARIA N.º 02/2017

A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 RESOLVE:

I – NOMEAR a Bel. SUELEN PRINA TORRES, brasileira, portadora do RG 

1687423-4 SSP/MT e CPF: 037.399.591-18, matricula 30059, para exercer 

em comissão o cargo de ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, no 

Fórum desta Comarca, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício.

 II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta e Diretora do Fórum

PORTARIA N.º 01/2017

A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I – EXONERAR a Bel. LUCIMAR VIEIRA, brasileira,portadora do RG 

0545893-5 SSP/MT e CPF: 395.269.681-15, matricula 6973, do cargo em 

comissão de ASSESSORA DE GABINETE I, PDA-CNE, do Fórum desta 

Comarca, a partir da publicação.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 

E. Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART. 

Juíza Substituta e Diretora do Fórum

 

 

PORTARIA N.º 03/2017

 A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª Juíza Substituta e Diretora do Fórum da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I – EXONERAR a Bel. SUELEN PRINA TORRES, brasileira,portadora do RG 

1687423-4 SSP/MT e CPF: 037.399.591-18, matricula 30059, do cargo em 

comissão de ASSESSORA DE GABINETE II, PDA-CNE , no Fórum desta 

Comarca, a partir da publicação.

II – Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento do 
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E. Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 09 janeiro de 2017. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART.Juíza Substituta e Diretora do Fórum

 

 

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS, NA 

FORMA DE CADASTRO DE RESERVA PARA A COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS

EDITAL N. 001/2017

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS, por delegação do Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos autos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo, no uso de 

suas atribuições legais, torna público a abertura de Processo Seletivo 

para Credenciamento de Juiz Leigo, na forma de cadastro de reserva, da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n. 

001/2015, de 07 de Janeiro de 2015, composta pelos seguintes membros:

Doutor Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior – Presidente; Rosimeiri 

Delforno – Membro; Gilson da Silva Martins – Membro; Tereza Cassia da 

Cruz Capelletti – Suplente e José Antonio Furlaneto – Suplente.

1.2 O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o 

CADASTRO DE RESERVA no exercício da função de Juiz Leigo e far-se-á 

mediante prévia inscrição e aplicação de prova de múltipla escolha e prova 

prática de sentença, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive, de 

magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

1.4 Os Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço 

público relevante, sem vínculo empregatício, e responderão pelas 

contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer 

prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de 

Justiça, serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por 

dois (2) anos, admitida uma única prorrogação por igual período.

1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por 

igual período, se, dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não 

for publicado o ato de descredenciamento.

1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados 

Especiais, quando no desempenho de suas funções, em conformidade 

com o parágrafo único do artigo 7º da Lei n. 9.099/95.

1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo.

1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na 

OAB, sem nenhuma restrição ao exercício da advocacia.

2 DAS VAGAS

2.1 A seleção visa o credenciamento de 01 (uma) vaga de Juiz Leigo para 

atuar no Juizado Especial da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

nos termos do Anexo I deste Edital, e formação de cadastro de reserva.

3 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas para 

comarcas com 7 ou mais vagas)

3.1 As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da 

Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 

1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 

Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de 

Mato Grosso, pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro 

de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de Justiça no 

Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do 

presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e 

das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

3.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em 

número fracionário, igual ou superior a 0,7, este deverá ser elevado até o 

primeiro número subsequente.

 3.3 Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de 

vaga serão considerados pessoas com deficiência os candidatos que se 

enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que compatíveis 

com as atribuições a serem desenvolvidas:

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções.

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 

1.000, 2.000 e 3.000 Hz.

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica; baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.

3.4 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição 

no Processo Seletivo, o candidato pessoa com deficiência deverá, no ato 

da inscrição:

3.4.1 em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por 

concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, bem como 

encaminhar para a Diretoria do Foro da Comarca de (COMARCA) atestado 

médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o 

grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 

Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;

3.4.2 declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser 

incompatível com o exercício das atribuições legais a serem 

desenvolvidas.

3.4.3 Os documentos previstos nos subitens 3.3.1 e 3.3.2 deverão ser 

encaminhados por SEDEX, até o dia (DATA), para o seguinte endereço: 

(ENDEREÇO DA COMARCA).

3.5 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos 

especificados no subitem 3.3 implicará o indeferimento do pedido de 

inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas 

com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que 

preenchidos os demais requisitos previstos neste edital.

 3.6 O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição 

especial para a realização da prova deverá informar na ficha de inscrição, 

especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo 

alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais 

candidatos.

3.7 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e razoabilidade.

3.8 O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, 

e não será devolvido, assim como não será fornecida cópia desse 

documento.

3.9 O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne 

ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas.

3.10 O candidato pessoa com deficiência ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.

3.11 As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência, 

serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita 

observância à ordem de classificação no Processo Seletivo.

3.12 A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá 

aos mesmos critérios adotados para os demais candidatos.

3.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 

duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, 

inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas 

a eles reservadas.

3.14 O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de 

sua nomeação, submetido à avaliação por equipe multiprofissional indicada 

pelo Tribunal de Justiça, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 

3.298, de 20-1-1999, que verificará sua qualificação como pessoa com 

deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 
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atribuições legais.

3.15 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da 

equipe multiprofissional, de forma terminativa, sobre a qualificação do 

candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência 

com as atribuições.

3.16 A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência 

aprovado perante a equipe multiprofissional será definida em edital próprio.

3.17 Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com 

deficiência indeferido, passará a concorrer juntamente com os demais 

candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não cabendo 

recurso dessa decisão.

3.18 A pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta 

condição não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

4 DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO

4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis 

Complementares Estaduais n. 270/2007 513/2013 e o Provimento n. 

29/2014/CM, no ato do credenciamento, os candidatos deverão atender às 

seguintes exigências:

 a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional;

b) não exercer nenhuma atividade político-partidária;

c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa;

d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado;

e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de 

natureza civil;

f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função.

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do 

Juizado no qual exerça suas funções.

5 DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, observado o teto 

máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista 

Judiciário, previsto na Classe A, Nível I,– conforme tabela remuneratória do 

TJMT).

5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo 

Juiz Togado, receberá os seguintes valores:

Sentença com julgamento de mérito: Sentença sem julgamento de mérito: 

Acordo:

1% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1 

0,5% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1 

0,3% do subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário Classe A, Nível 1

5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença 

sem julgamento de mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia.

5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após 

o ato de credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, 

pagamento retroativo.

5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto.

5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão 

encaminhados ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário):

a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do 

Poder Judiciário de Mato Grosso;

b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz 

Togado;

c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS.

5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde 

será depositada sua remuneração mensal, com a devida retenção do 

Imposto de Renda, pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário).

6 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

6.1 São atribuições do Juiz Leigo:

I – No Juizado Especial Cível:

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, 

buscando sempre a composição amigável do litígio;

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à 

homologação do Juiz Togado.

II – No Juizado Especial Criminal:

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas;

b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a 

proposta elaborada pelo Ministério Público;

c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e 

encaminhar ao Juiz Togado para homologação.

6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao 

Juiz Leigo homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como 

decretar prisão, resolver incidentes, executar penas ou exercer qualquer 

outra atividade privativa de Juiz Togado.

6.2 São deveres do Juiz Leigo:

a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, 

proferir decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado;

e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de 

audiência e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais 

se realizem nos prazos legais;

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário;

j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais 

após a realização das sessões de audiência;

k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições 

legais e os atos de ofícios;

l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do 

credenciamento;

m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo 

Tribunal de Justiça;

n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado.

6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes 

Leigos os motivos de impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 

135 do Código de Processo Civil, respectivamente.

 7 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

7.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos, a partir das 13h do dia 16/01/2017 até as 18h do dia 

17/02/2017, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição 

constante do Anexo III.

 7.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

 7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto das informações, bem como em virtude da 

ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.

7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

7.5 A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins 

de desempate, deverá ser feita no ato de inscrição, com a apresentação 

dos documentos pertinentes.

7.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na 

data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da 

fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 

decisão judicial que justifique a discordância.

7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 

das provas deverá solicitar atendimento especial para tal fim.

7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.

8 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não 

constarem da relação.

8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias 

úteis após a publicação do resultado.

9 DAS PROVAS

9.1 As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da 

seguinte forma:
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9.1.1 Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, 

tendo cada uma quatro (4) alternativas, das quais apenas uma será 

considerada correta.

9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o 

máximo de cento e vinte (120) linhas, dispensado o relatório.

9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 

das provas com antecedência de uma hora em relação ao horário 

determinado para o início das provas.

9.3 O portão de acesso ao prédio será aberto às 07h00min e fechado às 

08h00mim, em todas os locais de aplicação das provas.

9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do 

candidato ao prédio de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado.

9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, 

documento de identificação original e comprovante de inscrição obtido no 

ato de sua efetivação.

9.6 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por 

Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação 

ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de 

exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 

que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade).

9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de 

conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato.

9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização da prova, documento de identidade original, por motivo de 

perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo de documento.

9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de 

nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), 

carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 

documento ilegível, não identificável e/ou danificado.

9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) 

horas.

9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora 

de seu início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar 

seu caderno de prova.

9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não 

poderá retornar em hipótese alguma.

9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas 

deverão retirar-se do local simultaneamente.

9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o 

motivo alegado, nem substituição do cartão de respostas.

9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, 

desconhecimento sobre a realização das provas como justificativa de sua 

ausência.

9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

Processo Seletivo.

9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato 

não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 

estabelecidos, será feita sua inclusão mediante apresentação do 

comprovante de inscrição.

9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma 

condicional, devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, com intuito de verificar a 

pertinência da referida inscrição.

9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, 

ela será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos 

dela decorrentes.

9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das 

provas;

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota 

e/ou impresso que não forem expressamente permitidos bem assim aquele 

que se comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 

permitidos;

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, 

caderno de questões ou outro material não permitido, sem autorização;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo;

l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial;

m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo 

seletivo durante a realização da prova objetiva.

9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas, por 

qualquer motivo.

9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum 

membro da equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação.

10 DA PROVA OBJETIVA

10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas 

no programa que constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as 

seguintes áreas de conhecimento:

Questões/Tipo Área de Conhecimento

Objetiva Língua Portuguesa

 Direito Constitucional

 Direito Civil

 Direito Processual Civil

 Direito Penal

 Direito Processual Penal

 Lei dos Juizados Especiais

 Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso

 Legislação Extravagante

 Legislação Ambiental

10.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de (05 de março de 

2017), nos locais indicados em edital específico, publicado com pelo 

menos cinco (5) dias de antecedência, com início previsto para as 08h e 

término para as 13h.

10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, que será o único documento 

válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 

edital e na capa do caderno de questões personalizado.

 10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por 

erro do candidato.

10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão 

de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.

10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:

a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que 

legíveis;

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;

c) não estiver assinalada na folha de respostas;

d) preenchida fora das especificações.

 10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de 

correção da prova objetiva.

13 DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA

13.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a 

entrega da prova objetiva.

 13.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, 

com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a 

interferência e/ou participação de outras pessoas, salvo em caso de 

candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação 

pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem tenha sido deferido 
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atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o candidato 

será acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual 

deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os 

sinais gráficos de pontuação.

13.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser 

assinadas, rubricadas, nem conter, em outro local, que não o apropriado, 

nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato sob pena de 

eliminação.

13.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de 

preenchimento do candidato.

13.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de 

resposta da prova prática de sentença.

13.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, 

Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis 

n. 8.078/90 e 9.099/95, sem anotações e comentários.

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

14.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100).

14.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a cinco (5) pontos, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.

14.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos 

multiplicado por cinco (5).

14.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos na prova objetiva de seleção.

14.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) 

pontos terão corrigidas as suas provas práticas de sentença.

14.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100).

14.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de 

sentença o conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do 

idioma oficial e a capacidade de exposição.

14.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a sessenta (60) pontos em cada prova.

15 NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO

15.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem 

decrescente da média final.

15.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, 

desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações do Processo 

Seletivo.

15.2 A média final será calculada da seguinte forma:

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF

 Onde:

 NPO = Nota da Prova Objetiva

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença

15.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem 

decrescente de nota final e processada após a análise dos recursos 

interpostos e a aplicação dos critérios de desempate.

16 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

16.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas:

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei

 n. 10.741/2003;

b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o

 art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição 

que deverá comprovar no ato da inscrição;

c) maior pontuação na prova prática de sentença;

d) maior pontuação na prova objetiva.

17 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

 17.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias 

úteis após a publicação do ato que tornar público:

a) o indeferimento de inscrição do candidato;

b) o gabarito provisório da prova objetiva;

c) a eliminação do candidato;

d) a classificação do candidato.

17.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, não cabendo recursos adicionais.

17.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos 

correspondentes a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos 

que prestaram a prova.

17.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos 

recursos, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial.

17.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital.

18 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

18.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo será feita por meio de edital a ser publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico.

18.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo 

constarão sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.

18.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCO, no prazo de cinco (5) dias úteis, após 

a publicação do Edital do resultado final, os seguintes documentos:

a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da 

justiça estadual e federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos 

locais em que residiu;

c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da 

Comarca onde pretende exercer a função;

d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, 

não é filiado a partido político e não representa órgão de classe ou 

entidade associativa;

e) cópia autenticada do diploma;

f) certidão de inscrição regular na OAB;

g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por 

mais de dois anos;

h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede 

oficial;

i) duas fotografias 3x4, recentes.

18.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o 

efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a 

participação anual mínima em cinco (5) atos privativos de advogado em 

causas ou questões distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo 

único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

18.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas 

o credenciamento, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 

final e o prazo de validade do Processo Seletivo.

19 DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

19.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça e publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico.

20 DO CREDENCIAMENTO

20.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 

1.5, serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existentes ou 

naquelas que surgirem dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, 

pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única prorrogação.

20.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o 

prazo de cinco (5) dias úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo 

Juizado Especial na comarca para a qual o candidato foi credenciado, 

devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 

responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

20.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento 

dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum e/ou publicados no Diário da Justiça 

Eletrônico.

21.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe 

disser respeito, circunstância que será comunicada em edital ou aviso a 

ser publicado.

São José dos Quatro Marcos, 11 de janeiro de 2017.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior.Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo.
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