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Carta-Proposta da Dispensa nº 286/2018  
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(01) Dados da Empresa 

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

Endereço:  Nº:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

CEP:    Fone:      

E-mail:  

Categoria: 

 Empresa Privada  Empresa Pública  Soc. Beneficente 

 Entidade Municipal/Federal 

 Outros Especificar:    

Banco:     Agência:  Conta-corrente:  

Observações: 
1. Conta poupança não será aceita pelo Sistema SIAF; 
2. Só será aceita conta-corrente exclusiva da empresa (CNPJ correspondente); caso contrário, o 

banco devolverá o pagamento. 

 

(02) Funcionário Responsável pela Cotação 

Nome completo:  

RG:  CPF:  

E-mail:  Cargo que exerce:  

 

 

(03) Local da Prestação dos Serviços 

Endereço: Local a definir, conforme item 5. do Termo de Referência 

Bairro: 

Local a definir, conforme 

item 5. do Termo de 

Referência   

Cidade: Curitiba   Estado: PR   

Nome Contato: Edna Paschoalina Souza Paula Dias  Função: Administrador  

Fone: (41) 3200-2114  E-mail:  esp@tjpr.jus.br   

Horário: Horário a definir, conforme item 5. do Termo de Referência  

Prazo entrega: 

OBS.: Conforme Item 2.3. do Termo de Referência (anexo), A CONTRATADA deverá informar 

as datas disponíveis no mês de janeiro de 2019 para aplicação da prova objetiva (primeira 

etapa do concurso). Conforme Item 2.4. do Termo de Referência, o período da inscrição 

preliminar será de 18 de novembro de 2018 a 18 de dezembro de 2018. 

 
 

mailto:esp@tjpr.jus.br


(04) Local, Data e Horário de Recebimento das Propostas 

Data: 29/10/2018 a 05/11/2018   Hora: 12:00 às 18:00 horas 

Local: Divisão de Compras – Departamento do Patrimônio 

Endereço: Rua: Álvaro Ramos, nº 157 – 4º Andar – Centro Cívico – Curitiba-PR – CEP 80.530-190 

E-mail: compras@tjpr.jus.br 

Fone: (41) 3250-6523 

 

As dúvidas e esclarecimentos poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser indicado o n.º da 

Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis, das 12 às 18 horas). As especificações desta Carta-Proposta 

podem, também, ser conferidas no local de entrega e execução do serviço. 

 (05) Objeto 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de 

concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para provimento de vagas para o cargo de Juiz 

Substituto, conforme critérios e especificações contidas no Termo de Referência e seus Apêndices.  

 

Nº Quantidade Especificação 
Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

01   

 

01   

  

Prestação de serviços técnicos especializados 
de planejamento e execução de concurso 
público para o Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, para provimento de vagas para o 
cargo de Juiz Substituto, COM ELABORAÇÃO 
DE PROVAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DO 
CONCURSO (PROVA OBJETIVA), CONFORME 
DESCRITO NOS APÊNDICES 1, 2 E 3 DO TERMO 
DE REFERÊNCIA.   

R$ R$ 

   Total R$ R$ 

 
Observação: Conforme o Item 8.3 da presente cotação, deverão, no preço unitário do objeto, estar incluídos todos 

os custos, despesas, impostos, amostras, embalagem, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro 

de transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos. 

 

 

(06) Especificações Técnicas 

Seguem anexas as especificações técnicas necessárias para balizamento do orçamento. 

 

(07) Condições para Participação 

 

7.1. Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas no país, cuja 

finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente processo e que satisfaçam 

integralmente as condições do mesmo, e que apresentarem, quando solicitado: 

7.1.1. Dados pessoais do responsável legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço residencial); 
 

7.1.2.   Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
 
7.1.3.   Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de 

certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

7.1.4.  Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através de certidões 
negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua sede, bem como de regularidade 
para com a Fazenda do Estado do Paraná; 
 
7.1.5.   Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, através da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei 12.440/2011; 
 
7.1.6.   Banco / Agência / Conta; 
 
7.1.7.   Declaração de Exclusividade emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a empresa está filiada, 
quando se aplicar. 
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7.2. As pessoas físicas ou jurídicas que estiverem cadastradas no SICAF ficam dispensadas de apresentar os 

documentos de habilitação contidos no sistema, desde que estejam dentro do seu prazo de validade. 

7.3. No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, amostras, 

embalagem, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte, se houver), toda e 

qualquer taxa que incidir sobre os produtos. 

7.4. Quando o objeto da contratação for serviço, fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, 
conferência de medidas e visita técnica prévia no local. 

7.5. Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado do Paraná, o 
preço apresentado deverá estar isento de ICMS. 

7.6. A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná, quando houver 
obrigatoriedade. Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a empresa deverá informar no 
momento em que enviar a carta-proposta preenchida. 

7.7. Os documentos exigidos no item 8.1 que não apresentarem prazo de validade em seu texto deverão ser 
apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua emissão. 

7.8. A não apresentação da documentação elencada poderá acarretar a desclassificação da empresa no processo. 

7.9. A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de Empenho, momento 
no qual começará a contar o prazo de entrega. 

7.10. A empresa declara que: 

7.10.1 a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

7.10.2 a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da compra direta não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

7.10.3 a não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou não da compra direta; 

7.10.4 o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame antes da 

adjudicação do objeto da compra direta; 

7.10.5 não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

7.10.6 não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública; 

7.10.7 não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 

cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do 

Paraná, em face da vedação estabelecida pela Resolução nº 07 do Conselho Nacional de Justiça, de 

18 de outubro de 2005 e Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro de 

2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de membros das Comissões 

Permanentes vinculadas ao setor de licitações; 

7.10.8 não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do serviço, objeto deste certame, 

pessoas que incidam na vedação estabelecida nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do 

Conselho Nacional de Justiça; e, 

7.10.9 está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

7.11. A apresentação de proposta implica aceitação das condições da presente cotação de preços, bem como 

observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis aplicáveis, inclusive, que a empresa 

encontra-se devidamente regularizada quanto aos documentos de regularidade fiscal e não existem fatos 

impeditivos supervenientes à sua contratação. 

 
CERTIFICAMOS QUE ESTAMOS EM TOTAL ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DA PRESENTE CARTA-
PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS. 

Curitiba,       de                  de 20    . 



Nome:    

Assinatura:  

 
Observação: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada por correio 

eletrônico, não haverá necessidade.  

 
 
  



ANEXO 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. DADOS DA ÁREA GESTORA 

1.1. Unidade Gestora: Gabinete do Desembargador Espedito Reis do Amaral. Endereço: Praça Nossa 
Senhora Salete, S/N, Centro Cívico – Palácio da Justiça – 4º Andar, Curitiba – Paraná. CEP: 80530-912. 
Telefone: (41) 3200-2152; Usuario gestor: Des. Espedito Reis do Amaral; matrícula: 7623; Cargo: 
Desembargador; CPF: 327.828.619-72. 

1.2. Unidade Fiscal: Gabinete do Desembargador Espedito Reis do Amaral; Usuário fiscal: Edna 
Paschoalina Souza Paula Dias; Telefone: (41) 3200-2114; Matrícula: 4304; Cargo: Administrador; CPF: 
402.799.959-20. 

 

2. DO OBJETO 

2.1.O presente tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e 
execução de concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para provimento de 
vagas para o cargo de Juiz Substituto, conforme critérios e especificações contidas neste Termo de 
Referência e seus Apêndices. 

2.2.A elaboração das provas para a primeira etapa do Concurso Público (prova objetiva) é de 
responsabilidade da CONTRATADA, enquanto que as provas referentes às demais etapas é de 
responsabilidade do CONTRATANTE. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 

Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de concurso 
público para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para provimento de vagas para o 
cargo de Juiz Substituto, COM ELABORAÇÃO DE PROVAS PARA A PRIMEIRA ETAPA DO 
CONCURSO (PROVA OBJETIVA), CONFORME DESCRITO NOS APÊNDICES 1, 2 E 3 DESTE 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.3. A CONTRATADA deverá informar as datas disponíveis no mês de janeiro de 2019 para aplicação 
da prova objetiva (primeira etapa do concurso). 

2.4. O período da inscrição preliminar será de 18 de novembro de 2018 a 18 de dezembro de 2018. 

2.5. O número total de vagas disponíveis é de 13 (treze) vagas, sendo 20% (vinte por cento) do total 
destinadas a negros e 5% (cinco por cento) do total destinadas a pessoas com deficiência. Até a 
publicação do edital de abertura o número total de vagas poderá sofrer alteração. 

2.6. A remuneração inicial bruta do cargo de Juiz Substituto é de R$ 24.818,89 (vinte e quatro mil, 
oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos). 

2.7. O valor da inscrição não excederá a 1% (um por cento) da remuneração bruta informada no item 
2.6. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. Tendo em vista a necessidade do serviço e o interesse público, justifica-se ser imprescindível 
abertura de novo Concurso Público para preenchimento dos cargos vagos de Juiz Substituto. 
Considerando, também, o artigo 3º do Regulamento do Concurso para Provimento de vagas do Cargo 
de Juiz Substituto do Estado do Paraná – 2016, a Resolução nº 75/2009 CNJ e suas alterações, o Decreto 
Judiciário nº 099 - D.M. e a existência de 13 (treze) vagas na carreira da magistratura do Estado do 
Paraná. 

3.2. Registre-se que no último concurso realizado por este Tribunal (Concurso Público para provimento 
de cargos de Juiz Substituto - 2016) o número de inscritos foi de 7.720 (sete mil e setecentos e vinte) 
candidatos. 

 

4. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Dentre as exigências de habilitação para a presente contratação, a empresa deverá comprovar 
ter realizado concursos com pelo menos 3.500 (três mil e quinhentos) candidatos inscritos para a 
mesma finalidade. Assim, a empresa deverá comprovar a capacidade logística para concurso jurídico 
de grande porte, contando com a probabilidade de expressivo número de inscritos e diante da 
necessidade de se garantir a capacidade de atender a essa demanda, a empresa deverá apresentar: 

 
4.1.1. Atestados de capacidade técnica, compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação e grau de satisfação com os serviços prestados, comprovando que a instituição 
elaborou as provas e executou a contento os atos de concurso público para órgãos do Estado (de nível 
federal, estadual e/ou municipal), em pelo menos 03 (três) concursos para cargo exclusivo de bacharel 
em direito, com no mínimo 04 (quatro) etapas (prova objetiva, prova discursiva e/ou prática, prova 
oral e prova de títulos) e com pelo menos 3.500 (três mil e quinhentos) candidatos inscritos. 

4.1.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

a) Prazo contratual, data de início e término dos serviços; 



b) Local onde o serviço foi prestado, à época; 

c) Natureza da prestação dos serviços; 

d) Caracterização do bom desempenho do licitante; 

e) Identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário; 

f) Outros dados característicos se houver. 

4.1.3. A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) comprovar atendimento ao item 4.1 mediante um ou 
mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado (pessoas jurídicas 
diferentes), ou por pessoa física, impresso em papel timbrado (não serão aceitas declarações genéricas 
de catálogos, manuais ou internet), originais (sendo aceitas cópias autenticadas), com nome e telefone 
de contato dos responsáveis pela informação atestada, comprovando que a licitante executou serviços 
compatíveis com o objeto licitado; 

4.1.4. Para comprovação de compatibilidade quanto ao prazo, o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar 
a execução do serviço por período mínimo de 01 (um) ano. 

4.1.5. É permitido o somatório de atestados executados em períodos simultâneos. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, de acordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência, seus Apêndices e no Edital do Concurso. 

5.2. A metodologia dos trabalhos será desenvolvida de acordo com a Proposta Técnica-Financeira para 
planejamento e execução do Concurso Público, apresentada pela CONTRATADA ao Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná. 

5.3. O concurso será realizado no município de Curitiba nas datas estipuladas nos editais. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Colaborar na elaboração do edital, a ser disponibilizado aos candidatos pela Internet, em sua página 
de Internet e no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 

b) Processar as inscrições. O processo de inscrição será realizado via Internet, na página do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná; 

c) Realizar análise e concessão das solicitações de devolução de inscrições; 

d) Desenvolver as estruturas de armazenamento das inscrições, seguindo as orientações e 
necessidades da parte contratante; 

e) Desenvolver e elaborar as páginas web do processo de inscrição via Internet; 

f) Garantir a segurança e sigilo das informações prestadas no ato da inscrição, realizando backups 
diários, espelhamento de dados, monitoramento e disponibilidade do serviço; 

g) Elaborar e aprovar o boleto bancário de pagamento; 

h) Validar por meio eletrônico as inscrições pagas; 

i) Informar o registro de pagamento das inscrições on-line, diariamente; 

j) Desenvolver e disponibilizar para o CONTRATANTE página on-line de acompanhamento das 
inscrições; 

k) Dar atendimento e suporte ao processo de inscrição; 

 

l) Imprimir e acondicionar as provas da primeira e da segunda etapas do concurso público obedecendo 
as normas de sigilo e segurança; 

m) Elaborar layout e impressão dos cartões–respostas; 

n) Dar atendimento especializado a pessoas com deficiência de acordo com as especificidades dos 
casos apresentados; 

o) Emitir relatório de ensalamento dos candidatos; 

p) Desenvolver uma página web para consulta individual ao comprovante de inscrição do candidato, 
informando data, local, horário e demais informações pertinentes à prova; 

q) Desenvolver uma página web para acompanhamento do desempenho individual do candidato em 
todas as etapas do concurso; 

r) Contratar profissionais para elaboração e correção das provas relativas à primeira etapa do concurso 
(prova objetiva), prevista no Apêndice 1 deste Termo de Referência. A prova deverá ser elaborada, 
exclusivamente, por profissionais da área de Direito, nos termos previstos no edital de abertura. Os 
profissionais deverão estar cientes dos motivos de impedimento e suspeição previstas no CPC/2015, 
bem como dos termos do artigo 20, §1º, da Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça; 

s) Proceder à correção das provas mencionadas no item anterior; 

t) Elaborar e encaminhar para a Comissão do Concurso, em prazo por esta estabelecido, os pareceres 
relativos aos eventuais recursos interpostos em face da primeira etapa do concurso. Os pareceres 
deverão ser elaborados pelos mesmos profissionais responsáveis pela elaboração e correção das 
provas referentes à primeira etapa do concurso (prova objetiva); 



u) Planejar a organização e logística concernente à aplicação da prova objetiva; 

v) Providenciar espaços físicos, onde serão realizadas as provas, em um único endereço, 
preferencialmente com, no máximo, 60 (sessenta) candidatos por sala; 

w) Disponibilizar e proceder ao treinamento do pessoal responsável pela aplicação das provas; 

x) Contratar, disponibilizar e treinar pessoal responsável pela segurança do concurso; 

y) Contratar, disponibilizar e treinar pessoal responsável pela preparação dos locais de aplicação das 
provas; 

z) Contratar, disponibilizar e treinar aplicadores de prova e fiscais de corredor; 

aa) Contratar e disponibilizar profissionais de saúde para prestar atendimento e assistência médica 
aos candidatos nos dias e locais de aplicação das provas; 

ab) Divulgar o gabarito provisório das questões até 24 (vinte e quatro) horas após o término das 
provas; 

ac) Efetuar a leitura óptica e a consistência dos cartões–respostas dos candidatos; 

ad) Planejar a organização e logística concernente à aplicação das provas teóricas, inclusive 
disponibilizando espaço físico para sua realização, preferencialmente em um único endereço, 
disponibilizando a cada candidato mais de uma carteira para que possam acondicionar o material de 
consulta; 

ae) Disponibilizar fiscais bacharéis em direito (no mínimo um fiscal por sala) para aplicação das provas 
relativas à segunda etapa do concurso (provas escritas); 

af) Disponibilizar o apoio técnico para a desidentificação  e reidentificação das provas escritas (teórica 
e prática), bem como dos possíveis recursos;  

ag) Disponibilizar Central de atendimento aos candidatos oferecendo atendimento  por telefone, e-
mail, fax, carta ou pessoalmente, além de atendimento diferenciado a pessoas com deficiencia, com 
vistas a proporcionar-lhes as condições necessárias à participação no certame, observados os critérios 
de viabilidade e razoabilidade; 

ah) Disponibilizar acesso à página recursal (desenvolvida pela instituição), inclusive oportunizando a 
visualização das respostas dadas pelos candidatos nas provas escritas (teórica e prática), no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná; 

ai) Disponibilizar sistema eletrônico de correção  de provas e de interposição e julgamento de recursos, 
bem como para apuração dos resultados provisórios e definitivos  do concurso (provas e recursos) 
conforme requisitos mínimos exigidos no Apêndice 6; 

aj) Efetuar o processamento das notas e médias da prova oral e prova de títulos; 

ak) Efetuar a classificação dos candidatos conforme os critérios definidos em edital; 

al) Emitir relatórios de apuração; 

am) Divulgar resultados; 

an) Elaborar instrumento que permita consulta individual ao desemprenho do candidato; 

ao) Elaborar comunicados, relatórios, cadastros e listagens; 

ap) Dar assessoria técnica ao CONTRATANTE em relação ao concurso, no prazo de 06 (seis) meses a 
partir da entrega dos relatórios finais; 

aq) Aplicar as provas de forma simultânea, nos vários locais de prova, situados em um único endereço; 

ar) Operacionalizar financeiramente os serviços de aplicação das provas; 

as) Providenciar a contratação dos espaços físicos, onde serão realizadas as provas; 

at) Contratar profissionais necessários à manutenção da limpeza nos locais de aplicação das provas; 

au) Recolher todos os encargos sociais e trabalhistas de sua responsabilidade referente ao pessoal 
contratado para a execução das atividades relativas ao concurso. 

av) Fazer o processamento eletrônico e emitir as listagens referentes aos concursos inclusive aquelas 
solicitadas pela CONTRATANTE que constarem no banco de dados referentes aos certames, observados os 
critérios de viabilidade e razoabilidade; 

aw) Prestar ao CONTRATANTE informações e subsídios, via ofício, quanto ao objeto do contrato, cuja a 
execução seja de competência da CONTRATADA, de modo de que não serão elaboradas defesas, recursos, 
ou quaisquer outras peças de manifestação em processos judiciais ou extra judiciais, tampouco serão 
realizados protocolos de documentos cuja a competência seja do CONTRATANTE; 

ax) Assumir o ônus de eventual reaplicação de provas quando os fatos motivadores, seja extrajudicial ou 
judicial, forem imputados à CONTRATADA; 

ay) Manter total sigilo quanto ao objeto do contrato, não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer 
meios, informações obtidas em decorrência da realização dos serviços, sem prévia e expressa autorização 
do CONTRATANTE. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Elaborar e dar publicidade ao Edital do Concurso Público, sem prejuízo do contido na letra “a” do 
item 6.1; 



b) Elaborar as provas da 2ª etapa do concurso (prova discursiva: teórica e prática); 

c) Coordenar e acompanhar os serviços, objeto do presente contrato; 

d) Fornecer todas as informações, dados e diretrizes eventualmente solicitados para o bom 
desempenho do contrato; 

e) Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao concurso 
na Imprensa Oficial, nos termos das exigências legais e divulgar o concurso nos órgãos de imprensa; 

f) Homologar o resultado final do Concurso Público; 

g) O CONTRATANTE terá o prazo de 03 (três) meses após a homologação do resultado para a retirada 
de todo o material utilizado no concurso (provas, cartões – respostas, etc) 

h) Arquivar os cadernos de prova e demais documentos recebidos da CONTRATADA, no período de 05 
(cinco) anos a partir da entrega dos relatórios finais, bem como arquivar, pelo mesmo período, o 
material não disponibilizado aos candidatos quando da realização das fases do concurso; 

i) Manter e controlar as futuras vagas do cadastro Reserva; 

j) Analisar e julgar os recursos interpostos; 

k) Viabilizar, em conformidade com o item 78, § 1º e 4º, do Regulamento do Concurso (Apêndice 5) e 
concomitante à terceira etapa, a avaliação médica e exame psicotécnico dos candidatos aprovados na 
segunda etapa do concurso; 

l) Providenciar sistema de gravação de áudio e vídeo, acompanhar e dar apoio técnico para as provas 
orais. 

 

8. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA 

8.1. As obrigações decorrentes desta Licitação a ser firmadas entre o Tribunal de Justiça e a 
CONTRATADA, serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas 
neste Termo, a legislação vigente e a proposta vencedora. 

8.2. A CONTRATADA será regularmente convocada para assinar o contrato ou receber/retirar 
instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no item 8.3, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, neste termo, no instrumento convocatório 
e no contrato. 

8.3. O prazo máximo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação que trata o item 8.2 deste Termo de Referência, podendo ser prorrogado apenas 01 (uma) 
vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pelo Tribunal de Justiça. 

8.4. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato ou receber/retirar instrumento 
equivalente, fornecer os produtos, dentro do prazo estabelecido neste Termo, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

8.5. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o contrato ou 
receber/retirar instrumento equivalente ou em fornecer os produtos, o Tribunal de Justiça adotará as 
providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará as empresas detentoras das 
propostas remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para contratar com a Administração, 
no prazo previsto neste documento e nas condições propostas pela empresa convocada. 

8.6. Na convocação das empresas remanescentes, será observada a classificação de suas propostas. 

8.7. A empresa remanescente que aceitar a adjudicação estará sujeita às mesmas obrigações e 
penalidades decorrentes deste Termo, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas. 

8.8. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do 
instrumento contratual, podendo ser prorrogado por conveniência da Administração Pública, até ao 
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.8666/93 e art. 
103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

8.9. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
a abertura do presente certame. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 

9.1. A supervisão, orientação e gestão do contrato, estarão a cargo da unidade e usuário indicados no 
item 1.1 do Capítulo 1. 

9.2. O Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços ora contratados, através do(a) 
servidor(a) indicado(a) pelo Presidente da Comissão do Concurso a quem competirá atestar os serviços 
executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes forem realizados em 
desacordo com a proposta técnica-financeira e com este contrato para planejamento e execução do 
Concurso Público. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O valor total do contrato será repassado pelo CONTRATANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO PARANÁ à CONTRATATA, conforme cronograma abaixo constante da proposta da Contratada e 
aceito por este Tribunal, até o 20º (vigésimo) dia útil a contar da data do protocolamento do 
requerimento de pagamento pela CONTRATADA, acompanhado das respectivas notas fiscais, 



indicando a modalidade, números da licitação e do contrato, devidamente instruído com a 
documentação exigida, devidamente atestado pela Comissão do Concurso e em condições de ser 
processado: 

10.1.1. 1ª Parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado após publicação do Contrato; 

10.1.2.  2ª Parcela: 40% (quarenta por cento) quando da publicação do edital; 

10.1.3.  3ª Parcela: 30% (trinta por cento) após a divulgação da lista preliminar dos aprovados; e 

10.1.4.  4ª Parcela: 20% (vinte por cento) após a homologação do resultado final. 

10.2. Os valores correspondentes aos percentuais acima serão creditados na conta corrente, banco e 
agência bancária indicada pela CONTRATADA. 

10.3. As notas fiscais serão emitidas pela Contratada contra o Tribunal de Justiça do Paraná. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. Ocorrendo infração, a empresa vencedora estará sujeita às penalidades legalmente 
estabelecidas e à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela recusa em 
assinar o contrato. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. A despesa decorrente da contratação da prestação de serviços técnicos especializados de 
planejamento e execução de concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para 
provimento de vagas para o cargo de Juiz Substituto ficará à conta da dotação orçamentária do 
Departamento Econômico e Financeiro deste Tribunal, do exercício de 2018, estando o valor 
disponibilizado/bloqueado através da rubrica orçamentária 3.3.90.39.48- denominada serviços de 
seleção e treinamento. 

 

 

APÊNDICE 1 

 
ITEM DESCRIÇÃO 

1 
1ª etapa do concurso: prova objetiva composta por 100 (cem) questões, conforme conteúdo 
programático que será disponibilizado no edital de abertura. 

Observações: 

1. A CONTRATADA deverá informar as datas disponíveis no mês de janeiro de 2019, para aplicação da 
prova objetiva (primeira etapa do concurso). 

2. Para a 2ª etapa do concurso, as provas serão elaboradas e corrigidas pelo CONTRATANTE, restando 
à CONTRATADA cumprir com as demais obrigações constantes no capítulo 5 deste Termo de 
Referência. 

 

APÊNDICE 2 – BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA  

BLOCO I 

Direito Civil; 

Direito Processual Civil; 

Direito do Consumidor 

Direito da Criança e do Adolescente 

  

BLOCO II 

Direito Penal; 

Direito Processual Penal; 

Direito Constitucional; 

Direito Eleitoral; 

  

BLOCO III  

Direito Empresarial; 

Direito Tributário; 

Direito Ambiental; 

Direito Administrativo; 

  

BLOCO IV  

Juizados Especiais; 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. 



  

APÊNDICE 3 – CRITÉRIO DE NOTA DE CORTE DA PROVA OBJETIVA 

Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 30% 
(trinta por cento) de acerto das questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) de 
acertos do total referente à soma algébrica das notas de todos os blocos. 

Classificar-se-ão para a segunda etapa: 

a) se o concurso tiver até mil e quinhentos (1.500) candidatos inscritos, os primeiros duzentos (200) 
candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos; 

b) se o concurso contar com mais de mil e quinhentos (1.500) candidatos inscritos, os trezentos (300) 
candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos. 
 

APÊNDICE 4 

Minuta 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ , PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO PARANÁ E A ______________________________. 

  O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ nº 77.821.841/0001-94, sito nesta cidade de 
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, no Palácio da Justiça, na Praça Nossa Senhora Salete s/nº, Centro 
Cívico, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador _______________, doravante 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa_______, inscrita no CNPJ sob o nº _________, 
estabelecida na Rua _____, n.º _____, Bairro ______, CEP ________, na cidade de _____, Estado do _______, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por ______________, portador da cédula de 
identidade RG nº ________ e CPF nº ___________, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
com fundamento nos arts. 24, inciso XIII da Lei n.º 8.666/93, art. 34, inciso XI da Lei 15.608/07 e no 
Processo de Dispensa de Licitação do TJPR nº ____/2018, que será regido pelas cláusulas e condições 
abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
especializados de planejamento e execução de concurso público para o Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, para provimento de vagas para o cargo de Juiz Substituto, com a elaboração de provas para 
a primeira etapa do concurso (prova objetiva), conforme Proposta Técnica Financeira da Contratada de 
fls. _______, que passa a fazer parte integrante do presente contrato e critérios e especificações 
contidos no Termo de Referência e seus apêndices do Procedimento Administrativo nº 0073525-
12.2018.8.16.6000 e neste contrato e seus anexos. 

1.1. A elaboração das provas para a primeira etapa do Concurso Público (prova objetiva) é de 
responsabilidade da CONTRATADA, enquanto as provas referentes às demais etapas é de 
Responsabilidade da CONTRATANTE. 

1.2. A CONTRATADA deverá informar as datas disponíveis no mês de janeiro de 2019 para aplicação 
da prova objetiva (primeira etapa do concurso). 

1.3. O período da inscrição preliminar será de 18 de novembro de 2018 a 18 de dezembro de 2018. 

1.4. O número total de vagas disponíveis é de 13 (treze) vagas, sendo 20% (vinte por cento) do total 
destinadas a negros e 5% (cinco por cento) do total destinadas a pessoas com deficiência. Até a 
publicação do edital de abertura o número total de vagas poderá sofrer alteração. 

1.5. A remuneração inicial bruta do cargo de Juiz Substituto é de R$ 24.818,89 (vinte e quatro mil, 
oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos). 

1.6. O valor da inscrição não excederá a 1% (um por cento) da remuneração bruta informada na 
cláusula anterior. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: Os serviços serão executados pela CONTRATADA, sob a 
responsabilidade do Sr. ______________, de acordo com a proposta técnica-financeira apresentada pela 
Contratada, o Termo de Referência e seus apêndices, o Edital respectivo e os termos do presente 
contrato. 

2.1. O concurso será realizado no município de Curitiba nas datas estipuladas nos editais. 



2.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração das provas para a primeira fase do concurso (prova objetiva), 
conforme descrito nos Apêndices 1, 2 e 3 do Termo de Referência. 

2.3. Caberá à CONTRATANTE a elaboração e correção das provas das demais fases. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES: 

3.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1.1. Colaborar na elaboração do edital, a ser disponibilizado aos candidatos pela Internet, em sua 
página de Internet e no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná; 

3.1.2. Processar as inscrições. O processo de inscrição será realizado via Internet, na página do Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná; 

3.1.3. Desenvolver as estruturas de armazenamento das inscrições, seguindo as orientações e 
necessidades da parte contratante; 

3.1.4. Desenvolver e elaborar as páginas html do processo de inscrição via Internet; 

3.1.5. Garantir a segurança e sigilo das informações prestadas no ato da inscrição, realizando backups 
diários, espelhamento de dados, monitoramento e disponibilidade do serviço; 

3.1.6. Elaborar e aprovar o boleto bancário de pagamento; 

3.1.7. Validar por meio eletrônico as inscrições pagas; 

3.1.8. Informar o registro de pagamento das inscrições on-line, diariamente; 

3.1.9. Desenvolver e disponibilizar para o CONTRATANTE página on-line de acompanhamento das 
inscrições; 

3.1.10. Dar atendimento e suporte ao processo de inscrição; 

3.1.11. Imprimir e acondicionar as provas da primeira e da segunda etapas do concurso público 
obedecendo as normas de sigilo e segurança; 

3.1.12. Elaborar layout e impressão dos cartões–respostas; 

3.1.13. Dar atendimento especializado às pessoas com deficiência de acordo com as especificidades 
dos casos apresentados; 

3.1.14. Emitir relatório de ensalamento dos candidatos; 

3.1.15. Desenvolver uma página html para consulta individual ao comprovante de inscrição do 
candidato, informando data, local, horário e demais informações pertinentes à prova; 

3.1.16. Desenvolver uma página html para acompanhamento do desempenho individual do candidato 
em todas as etapas do concurso; 

3.1.17. Contratar profissionais para elaboração e correção das provas relativas à primeira etapa do 
concurso (prova objetiva), prevista no Apêndice 1 do Termo de Referência. A prova deverá ser 
elaborada, exclusivamente, por profissionais da área de Direito, nos termos previstos no edital de 
abertura. Os profissionais deverão estar cientes dos motivos de impedimento e suspeição previstas no 
CPC/2015, bem como dos termos do artigo 20, §1º, da Resolução nº 75/2009, do Conselho Nacional de 
Justiça; 

3.1.18. Proceder à correção das provas mencionadas no item anterior; 

3.1.19. Elaborar e encaminhar para a Comissão do Concurso, em prazo por esta estabelecido, os 
pareceres relativos aos eventuais recursos interpostos em face da primeira etapa do concurso. Os 
pareceres deverão ser elaborados pelos mesmos profissionais responsáveis pela elaboração e correção 
das provas referentes à primeira etapa do concurso (prova objetiva); 

3.1.20. Planejar a organização e logística concernente à aplicação da prova objetiva; 



3.1.21. Providenciar espaços físicos, onde serão realizadas as provas, em um único endereço, 
preferencialmente com, no máximo, 60 (sessenta) candidatos por sala; 

3.1.22. Disponibilizar e proceder ao treinamento do pessoal responsável pela aplicação das provas; 

3.1.23. Contratar, disponibilizar e treinar pessoal responsável pela segurança do concurso; 

3.1.24. Contratar, disponibilizar e treinar pessoal responsável pela preparação dos locais de aplicação 
das provas; 

3.1.25. Contratar, disponibilizar e treinar aplicadores de prova e fiscais de corredor; 

3.1.26. Contratar e disponibilizar profissionais de saúde para prestar atendimento e assistência médica 
aos candidatos nos dias e locais de aplicação das provas; 

3.1.27. Divulgar o gabarito provisório das questões até 24 (vinte e quatro) horas após o término das 
provas; 

3.1.28. Efetuar a leitura óptica e a consistência dos cartões–respostas dos candidatos; 

3.1.29. planejar a organização e logística concernente à aplicação das provas escritas, inclusive 
disponibilizando espaço físico para sua realização, preferencialmente em um único endereço, 
disponibilizando a cada candidato mais de uma carteira para que possam acondicionar o material de 
consulta; 

3.1.30. Disponibilizar fiscais bacharéis em direito (no mínimo um fiscal por sala) para aplicação das 
provas relativas à segunda etapa do concurso (provas escritas); 

3.1.31. Disponibilizar o apoio técnico para a desidentificação  e reidentificação das provas escritas 
(teórica e prática), bem como dos possíveis recursos; 

3.1.32. Disponibilizar acesso à página recursal (desenvolvida pela instituição), inclusive oportunizando 
a visualização das respostas dadas pelos candidatos nas provas escritas (teórica e prática), no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do resultado no site do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná; 

3.1.33. Disponibilizar sistema eletrônico de correção  de provas e de interposição e julgamento de 
recursos, bem como para apuração dos resultados provisórios e definitivos  do concurso (provas e 
recursos) conforme requisitos mínimos exigidos no Apêndice 6 do Termo de Referência; 

3.1.34. Efetuar o processamento das notas e médias da prova oral e prova de títulos; 

3.1.35. Efetuar a classificação dos candidatos conforme os critérios definidos em edital; 

3.1.36. Emitir relatórios de apuração; 

3.1.37.  Divulgar resultados; 

3.1.38. Elaborar instrumento que permita consulta individual ao desemprenho do candidato; 

3.1.39. Elaborar comunicados, relatórios, cadastros e listagens; 

3.1.40. Dar assessoria técnica ao CONTRATANTE em relação ao concurso, no prazo de 06 (seis) meses 
a partir da entrega dos relatórios finais; 

3.1.41. Aplicar as provas de forma simultânea, nos vários locais de prova, situados em um único 
endereço; 

3.1.42. Operacionalizar financeiramente os serviços de aplicação das provas; 

3.1.43. Providenciar a contratação dos espaços físicos, onde serão realizadas as provas; 

3.1.44. Contratar profissionais necessários à manutenção da limpeza nos locais de aplicação das 
provas; 



3.1.45. Recolher todos os encargos sociais e trabalhistas de sua responsabilidade referente ao pessoal 
contratado para a execução das atividades relativas ao concurso. 

3.1.46. Fazer o processamento eletrônico e emitir as listagens referentes aos concursos inclusive 
aquelas solicitadas pela CONTRATANTE que constarem no banco de dados referentes aos certames, 
observados os critérios de viabilidade e razoabilidade; 

3.1.47. Prestar ao CONTRATANTE informações e subsídios, via ofício, quanto ao objeto do contrato, 
cuja a execução seja de competência da CONTRATADA, de modo de que não serão elaboradas defesas, 
recursos, ou quaisquer outras peças de manifestação em processos judiciais ou extra judiciais, 
tampouco serão realizados protocolos de documentos cuja a competência seja do CONTRATANTE; 

3.1.48. Assumir o ônus de eventual reaplicação de provas quando os fatos motivadores, seja 
extrajudicial ou judicial, forem imputados à CONTRATADA; 

3.1.49. Manter total sigilo quanto ao objeto do contrato, não revelar ou divulgar a terceiros, por 
quaisquer meios, informações obtidas em decorrência da realização dos serviços, sem prévia e 
expressa autorização do CONTRATANTE. 

3.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

3.2.1. Elaborar e dar publicidade ao Edital do Concurso Público, sem prejuízo do contido na letra “a” 
do item 3.1; 

3.2.2. Elaborar e corrigir as provas da 2ª etapa do concurso (prova discursiva: teórica e prática). 

3.2.3. Coordenar e acompanhar os serviços, objeto do presente contrato; 

3.2.4. Fornecer todas as informações, dados e diretrizes eventualmente solicitados para o bom 
desempenho do contrato; 

3.2.5. Publicar os editais, listagens, comunicados, bem como quaisquer materiais pertinentes ao 
concurso na Imprensa Oficial, nos termos das exigências legais e divulgar o concurso nos órgãos de 
imprensa; 

3.2.6. Homologar o resultado final do Concurso Público; 

3.2.7. O CONTRATANTE terá o prazo de 03 (três) meses após a homologação do resultado para a 
retirada de todo o material utilizado no concurso (provas, cartões – respostas, etc); 

3.2.8. Arquivar os cadernos de prova e demais documentos recebidos da CONTRATADA, no período de 
05 (cinco) anos a partir da entrega dos relatórios finais, bem como arquivar, pelo mesmo período, o 
material não disponibilizado aos candidatos quando da realização das fases do concurso; 

3.2.9. Manter e controlar as futuras vagas do cadastro Reserva; 

3.2.10. Analisar e julgar os recursos interpostos; 

3.2.11. Viabilizar, em conformidade com o item 78, § 1º e 4º, do Regulamento do Concurso (Apêndice 
5 do Termo de Referência) e concomitante à terceira etapa, a avaliação médica e exame psicotécnico 
dos candidatos aprovados na segunda etapa do concurso; 

3.2.12. Providenciar sistema de gravação de áudio e vídeo, acompanhar e dar apoio técnico para as 
provas orais. 

3.2.13. Analisar e julgar os recursos interpostos. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VEDAÇÃO: É vedado à CONTRATADA, nos termos do inciso XI, art. 34 da Lei 
Estadual Paranaense nº 15.608/07, o transpasse da execução do objeto contratual a terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:  O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado, por conveniência da 
Administração Pública, até ao limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo art. 57, inciso II, da 
Lei Federal 8.8666/93 e art. 103, inciso II, da Lei Estadual nº 15.608/07. 



CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O presente contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos no art. 112 da Lei Estadual n.° 15.608/07 e no art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, mediante 
termo aditivo, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas, e não haja modificação de seu objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

7. 1. O valor das inscrições para o concurso público, por candidato, será de R$ XXXXX (XXXXX), 
conforme estipulado no edital. 

7.2. O valor das inscrições será creditado em conta aberta pela CONTRATANTE, especificamente para 
este fim. 

7.3. O preço estimado do concurso, considerando a previsão de 4.900 (quatro mil e novecentos)* 
candidatos inscritos, é de R$ ___________________(___________). (*média dos últimos 3 concursos) 

7.4. O valor total a ser pago à CONTRATADA será de R$ _________________ (_____________) por candidato 
efetivamente inscrito. 

7.5. Considera-se como candidato efetivamente inscrito aquele cuja inscrição foi paga e efetivada ou 
aquele cuja isenção de taxa tenha sido deferida. 

7.6. O valor total do contrato será repassado pelo CONTRATANTE à CONTRATATA, conforme 
cronograma abaixo constante da proposta da Contratada e aceito por este Tribunal, até o 20º 
(vigésimo) dia útil a contar da data do protocolamento do requerimento de pagamento pela 
CONTRATADA, acompanhado das respectivas notas fiscais, indicando a modalidade, números da 
licitação e do contrato, devidamente instruído com a documentação exigida, devidamente atestado 
pela Comissão do Concurso e em condições de ser processado: 

a) 1ª Parcela: 10% (dez por cento) do valor contratado após publicação do Contrato; 

b) 2ª Parcela: 40% (quarenta por cento) quando da publicação do edital; 

c) 3ª Parcela: 30% (trinta por cento) após a divulgação da lista preliminar dos aprovados; e 

d)  4ª Parcela: 20% (vinte por cento) após a homologação do resultado final. 

7.7. Os valores correspondentes aos percentuais acima serão creditados na conta corrente, banco e 
agência bancária indicada a seguir pela CONTRATADA: Banco: ________, Agência: _________, Conta 
Corrente: _____________. 

7.8.    Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá discriminar na respectiva nota 
fiscal/fatura a (s) atividade (s) executadas e o respectivo período de referência, bem como apresentar 
a comprovação de regularidade fiscal (Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, seguridade 
social e FGTS) e trabalhista (certidão negativa de débitos trabalhistas), devendo os documentos 
estarem dentro de prazo de validade.  

7.9.     O CONTRATANTE efetuará consulta ao Cadastro Informativo Estadual - Cadin Estadual, sendo 
que as pessoas físicas e jurídicas com registro no Cadin Estadual estarão impedidas de receber 
pagamentos referentes à contratação, conforme art. 3º, inciso II, da Lei Estadual 18.466/2015. 

7.10.     O CNPJ indicado na fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não ser 
efetuado o pagamento. 

7.11.     No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, o CONTRATANTE 
devolverá a fatura à CONTRATADA para as devidas correções, renovando-se automaticamente o prazo 
para pagamento e acrescentando-se 05 (cinco) dias úteis ao prazo inicial. 

7.12.     Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo 
a CONTRATANTE deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações 
devidas pela CONTRATADA, decorrente deste ou de outro contrato, que foram constituídas após 
procedimento administrativo que lhe foi assegurado a ampla defesa e o contraditório. 

7.13.    Em conformidade com a legislação, o CONTRATANTE efetuará a retenção da tributação 
pertinente. 



7.14.  Ocorrendo atraso no pagamento, considerado o prazo estabelecido nesta cláusula, o 
CONTRATANTE, se provocado, arcará com a correção do valor em atraso, estipulado com base na 
variação do IPC-FIPE, ou de outro índice oficial que venha a substituí-lo, calculada pro rata para o 
período compreendido entre o término do prazo e a efetiva quitação do débito. 

7.15.  A análise e concessão das solicitações de devolução de inscrições serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste instrumento será efetivada por 
extrato no Diário da Justiça, sob as expensas do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS: Os tributos e demais incidências decorrentes da execução 
deste Contrato serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E ADITIVOS: Quaisquer alterações dos termos e condições do 
presente Contrato deverão ser objeto de termos aditivos que dele ficarão fazendo parte integrante 
para todos os efeitos e direitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os 
serviços ora contratados, através do (a) servidor (a) indicado (a) pelo Presidente da Comissão do 
Concurso a quem competirá atestar os serviços executados, bem como lançar impugnação escrita ou 
verbal quando estes forem realizados em desacordo com a proposta técnica-financeira e com este 
contrato para planejamento e execução do Concurso Público. 

11.1. As deficiências porventura verificadas na execução do serviço e notificadas nos termos do item 
anterior deverão ser imediatamente corrigidas, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao caso. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula, será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, 
não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade porventura apurada, não implicando co-responsabilidade do CONTRATANTE. 

11.3. A fiscalização do presente Contrato pela CONTRATADA fica a cargo do funcionário ______________. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO SIGILO: A CONTRATADA compromete-se a não revelar ou divulgar a 
terceiros, por quaisquer meios, informações obtidas em decorrência da realização dos serviços, objeto 
deste contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

12.1. A CONTRATADA (responsável pela elaboração das provas para a primeira etapa do concurso, 
impressão, guarda, aplicação das provas e demais atos previstos neste contrato) e a CONTRATANTE 
(responsável pela elaboração das provas das demais etapas) se comprometem a realizar todas as 
etapas como o máximo de sigilo. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES: O atraso injustificado na execução, bem como a 
inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas nos arts. 
150 a 160 da Lei Estadual nº 15.608/07 e, subsidiariamente, nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e art. 7º da Lei 10.520/02. 

13.1. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa; 

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
ressalvada a hipótese do artigo 155 da Lei Estadual nº 15.608/07, quando os efeitos serão estendidos 
aos demais órgãos e entidades do Estado; 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos; 

13.1.5. Descredenciamento do sistema de registro cadastral; 



13.2. Na aplicação das penalidades será considerada as circunstâncias do artigo 160 da Lei Estadual 
nº 15.608/2007; 

13.2.1. A reincidência se caracteriza com a repetição de infração de igual natureza, cometida após a 
aplicação da sanção anterior, em qualquer contrato firmado com o Tribunal de Justiça, e será apurada 
no período máximo de cinco anos. 

13.2.2. Os casos de ressarcimento dos prejuízos pela CONTRATADA, com a mitigação dos danos 
resultantes da infração, poderão ensejar a redução da (s) penalidade (s) pelo descumprimento 
contratual em metade até a instauração do processo administrativo de apuração da irregularidade e 
de até ¼ após a instauração até a decisão final. 

13.3. A mora no cumprimento de obrigações contratuais independe de notificação da CONTRATADA 
(dies interpellat pro homine), salvo previsão expressa. 

13.3.1. O cumprimento parcial de parcela em atraso reduzirá proporcionalmente a base de cálculo da 
penalidade de multa. 

13.4. A sanção de advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com 
as penas de multa. 

13.5. Para a verificação e enquadramento da conduta nas tabelas de penalidades, será considerada 
em primeiro lugar a conduta específica e somente será aplicada a genérica na falta daquela. 

13.6. As sanções de multa moratória não serão cumuladas com a pena de multa prevista para o caso 
de rescisão contratual, quando a rescisão decorrer da própria mora. 

13.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 

13.8. Poderá configurar a inexecução total da obrigação e a aplicação da penalidade prevista no item 
6 da tabela 2 abaixo, sem prejuízo de eventual indenização pela CONTRATADA derivada de perdas e 
danos causados a este Tribunal de Justiça (decorrente das infrações cometidas), quando: 

13.8.1. A execução do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total; 

13.8.2. Houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas; 

13.8.3. O atraso na execução ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos e não houver o 
interesse da Administração do Tribunal de Justiça em manter a contratação; 

13.8.4. O descumprimento parcial prejudicar a solução como um todo. 

13.9. A rescisão do contrato dependerá de análise de oportunidade e conveniência do Tribunal de 
Justiça. 

13.10. Sem prejuízo das demais penalidades, as de multa serão aplicadas conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2 que seguem: 

TABELA 01 

ID CONDUTAS PENALIDADES 

01 
O atraso injustificado na 
prestação do serviço. 

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento) do 
valor da parcela inadimplida por dia de atraso, observado o 
máximo de 20% (vinte por cento) do global do contrato, de modo 
que o atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a Administração 
contratante a promover a rescisão do contrato, incidindo, nesse 
caso, unicamente a multa do item 6 da tabela 2. 

02 
Deixar de prestar o serviço por 
culpa da CONTRATADA 
(inexecução parcial). 

Multa de 10 a 20% sobre o valor contratado. 

03 

Deixar de manter, na vigência do 
contrato, as condições originais 
de habilitação, observadas às 
normas dispostas na Instrução 
Normativa nº 05/2017. 

Multa de 2% (dois por cento), por evento,  calculada sobre o valor 
do contrato. 
No caso de rescisão por este motivo, incidirá a multa do item 6 
da tabela 2. 



TABELA 02 

ID CONDUTAS PENALIDADES 

01 

1.1. O cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, quando não haja previsão de conduta 
específica; 
1.2. Quando o preposto ou responsável técnico não 
se apresentar em reunião pré-agendada. 

Primeira vez: Advertência. 
Segunda vez e seguintes:  Multa de 0,1% (um 
décimo por cento) a 1% (um por cento) do 
valor do contrato por dia de inadimplência 
e/ou fato gerador ensejador da multa 
conforme a natureza da obrigação, limitado 
ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor 
global do contrato. 

02 

2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, 
quando não haja previsão de conduta específica; 
2.2. O desatendimento das determinações regulares 
da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 
2.3. Quando deixar de substituir prestador de serviço 
que se portar ou realizar condutas de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades. 

Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 2% 
(dois por cento) do valor do contrato por dia 
de inadimplência e/ou fato gerador ensejador 
da multa, conforme a natureza da obrigação, 
limitado ao máximo de 20% (vinte por cento) 
do valor global do contrato. 

03 
3. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração, quando não haja 
previsão de conduta específica.  

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 
3% (três por cento) do valor global do 
contrato por dia de inadimplência e/ou fato 
gerador ensejador da multa, conforme a 
natureza da obrigação, limitado ao máximo 
de 20% (vinte por cento) do valor global do 
contrato. 

04 

4.1. Quando for evidenciado que o prestador de 
serviço da CONTRATADA realizou atividade de quebra 
ou ameaça de segurança das informações do Tribunal 
de Justiça, inseriu código malicioso em sistema, 
inseriu intencionalmente praga digital na rede do 
Tribunal de Justiça, obteve acesso não autorizado à 
informação ou sistema; 
4.2. Apresentar documento falso ou fazer declaração 
falsa; 
4.3. Agir de má-fé na relação contratual; 
4.4. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o 
contrato. 

  
Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte 
por cento) do valor global do contrato. 

  
  
05 
  
  

5.1. Abandonar a execução do contrato ou incorrer 
em inexecução total contratual quando não haja 
previsão de conduta específica; 
5.2. Tenha sofrido condenação judicial definitiva por 
praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
5.3. Demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração, em virtude de atos 
ilícitos praticados, em especial infrações à ordem 
econômica definidas na Lei Federal nº 8.158/1991; 
5.4. Tenha sofrido condenação definitiva por ato de 
improbidade administrativa, na forma da lei; 
5.5. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, 
a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 
5.6. A alteração social ou a modificação da finalidade 
ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato. 

  
  
Multa de 2% (um por cento) a 20% (vinte por 
cento) do valor global do contrato. 

06 
Descumprimento ou inexecução total do 
contrato/obrigações que gere a rescisão contratual. 

Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte 
por cento) sobre o valor global do contrato, 
sem prejuízo de eventual indenização pela 
CONTRATADA, derivada de perdas e danos 
causados ao Tribunal de Justiça decorrente 
das infrações cometidas. 

13.11. Caso a CONTRATADA incorra em uma das condutas elencadas na presente Cláusula, será 
instaurado procedimento administrativo autônomo para a apuração da irregularidade e aplicação de 
sanções, onde será assegurada a ampla defesa e o contraditório, observado o disposto nos artigos 161 
e 162 da Lei Estadual nº 15.608/07 e o Decreto nº 711/2011. 



13.12. As intimações serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, no SISTEMA SEI, nos termos 
do Decreto nº 711/2011. 

13.13. Após a regular tramitação do procedimento descrito no caput e, havendo a aplicação da 
penalidade de multa, a empresa será notificada para o pagamento. 

13.14. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento, o Tribunal de Justiça 
poderá compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em outra contratação com 
a CONTRATADA. 

13.15. Qualquer multa ou encargo imputado à CONTRATADA, não pago no prazo concedido pela 
Administração, será inscrito no CADIN Estadual e em Dívida Ativa do Estado e cobrado com base na 
Lei Federal nº 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo IPC-FIPE ou outro índice que 
porventura venha a substituí-lo. 

13.16. As disposições dessa cláusula de penalidades não excluem a responsabilização da 
CONTRATADA por eventuais atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/13 e demais legislações, 
bem como, a responsabilidade de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrente da 
conduta. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: Constituem motivos para rescisão do Contrato os casos 
enumerados nos artigos 128 e 129 da Lei Estadual nº 15.608/07 e artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, 
respeitando o disposto na Instrução Normativa nº 01/2013 – TJ/PR. 

14.1. A rescisão do contrato poderá ser: 

14.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE; 

14.1.2. Amigável, por acordo entre as partes; 

14.1.3. Judicial nos termos da legislação. 

14.2. Caso a CONTRATADA venha a sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a 
continuação deste Contrato, desde que sua execução não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha 
o fiel cumprimento dos termos contratuais e as condições de habilitação. 

14.3. Nos casos de rescisão do Contrato com fundamento no artigo 129, incisos XII, XIII, XIV, XV e XVII 
da Lei estadual nº 15.608/07 e, desde que não haja culpa da CONTRATADA, essa será ressarcida dos 
prejuízos que comprovadamente houver sofrido, fazendo jus aos pagamentos devidos pela execução 
do Contrato até a data da rescisão. 

14.4. A rescisão de que trata o inciso I do artigo 130, da Lei 15.608/07 acarretará as consequências 
previstas nos incisos do art. 131, da mesma Lei, abaixo transcritas, sem prejuízo das sanções previstas 
na lei e neste contrato: 

14.4.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 

14.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 97 da Lei 15.608/07; 

14.4.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos; 

14.4.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

14.5. Quando a conduta da CONTRATADA causar prejuízos ao CONTRATANTE deverá haver o 
ressarcimento no prazo estipulado pela Administração, sob pena de serem compensados os valores 
dos prejuízos com qualquer crédito existente em favor da CONTRATADA, neste ou em outra 
contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: A despesa decorrente da contratação da 
prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de concurso público para 
o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para provimento de vagas para o cargo de Juiz Substituto 
ficará à conta da dotação orçamentária do Departamento Econômico e Financeiro deste Tribunal, do 



exercício de 2018, estando o valor disponibilizado/bloqueado através da rubrica orçamentária 
3.3.90.39.48- denominada Serviços de Seleção e Treinamento 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato será regido pela Lei Estadual 
nº 15.608/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos relativos à execução deste 
contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes, podendo-se recorrer às normas de direito 
público, em especial, as contidas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: As partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana da Comarca de Curitiba como o único competente, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que o seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste 
contrato. 

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual 
teor e forma, para fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas. 

Curitiba,        de                de 2018. 

  

DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA 

REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

   

Denise de Oliveira 

Supervisora da Assessoria Jurídica – DP 

  

  

Elaine Cristina Bonete Janiscki 

Assessora Jurídica - DP 

APÊNDICE 5 
 

PROPOSIÇÃO Nº 30413-61.2016.8.16.6000, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA  

PROPONENTE: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS 

RELATOR: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO – INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO 
DO PARANÁ 

  



VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Proposição nº 30413-

61.2016.8.16.6000, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central, em que figura como 

proponente o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Propõe-se a aprovação do Regulamento do Concurso para provimento de cargo 
de Juiz Substituto do Paraná, com a seguinte redação: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I - Da abertura do concurso 

Art. 1º. Este Regulamento disciplina o concurso público de provas de conhecimentos e títulos para 

ingresso na carreira da Magistratura do Estado do Paraná. 

Art. 2º. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, far-se-á mediante concurso 

público de provas e títulos, de acordo com os artigos 93, I, e 96, I, "c", da Constituição Federal. 

Art. 3º. Havendo interesse público que justifique, poderá ser iniciado o processo de concurso 

independentemente do número de candidatos remanescentes. 

Art. 4º. O Presidente do Tribunal de Justiça proporá a abertura de concurso, adotando, perante o Órgão 

Especial e a Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, as providências necessárias à 

composição da Comissão de Concurso. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO DE CONCURSO 

Art. 5º. A realização do concurso público, observadas a dotação orçamentária e a existência de vagas, 

inicia-se com a constituição da respectiva Comissão de Concurso, mediante Resolução aprovada pelo 

Órgão Especial. 

Parágrafo único. A Comissão de Concurso incumbir-se-á de todas as providências necessárias à 

organização e realização do certame, podendo, inclusive, designar Comissões Examinadoras para cada 

etapa do certame. 

Seção I - Da composição, quórum e impedimentos 

Art. 6º. O concurso desenrolar-se-á perante Comissão de Concurso ou perante Comissão de Concurso 

e Comissões Examinadoras. 

§ 1º Os magistrados componentes da Comissão de Concurso e das Comissões Examinadoras de cada 

etapa, poderão afastar-se dos encargos jurisdicionais por até 15 (quinze) dias, prorrogáveis, para a 

elaboração das questões e correção das provas. O afastamento não alcança as atribuições privativas 

do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial. 

§ 2º Os membros das Comissões Examinadoras, nos seus afastamentos, serão substituídos pelos 

suplentes, designados pela Comissão de Concurso. 

§ 3º A Comissão de Concurso contará com uma secretaria para apoio administrativo, responsável pela 

lavratura das atas das reuniões e demais atribuições delegadas pelo Presidente da Comissão. 

§ 4º O Tribunal de Justiça, nos termos da lei, celebrará contrato de prestação de serviços com 

instituição especializada para a execução de todas as etapas do concurso. 

Art. 7º. Aplicam-se aos membros das comissões os motivos de suspeição e de impedimento previstos 

nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil/2015.  

§ 1º Constituem também motivo de impedimento: 

I – o exercício de magistério em cursos formais ou informais de preparação a concurso público 
para ingresso na magistratura até 3 (três) anos após cessar a referida atividade; 



II – a existência de servidores funcionalmente vinculados ao examinador ou de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja 
inscrição haja sido deferida; 

III – a participação societária, como administrador, ou não, em cursos formais ou informais de 
preparação para ingresso na magistratura até 3 (três) anos após cessar a referida atividade, ou contar 
com parentes nestas condições, até terceiro grau, em linha reta ou colateral. 

§ 2º Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao Presidente da Comissão 

de Concurso, por escrito, até 5 (cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

§ 3º As exceções de suspeição e de impedimento serão julgadas pelo Conselho da Magistratura deste 

Tribunal de Justiça. 

§ 4º O Presidente do Tribunal de Justiça poderá editar ato, ad referendum do Órgão Especial, para 

substituição de membro da Comissão de Concurso nos casos de afastamento, inclusive de 

impedimento ou suspeição. 

Seção II - Das atribuições 

Art. 8º. Compete à Comissão de Concurso: 

I – elaborar o edital de abertura do certame; 

II – fixar o cronograma com as datas de cada etapa; 

III – receber e examinar os requerimentos de inscrição preliminar e definitiva, deliberando sobre 
eles; 

IV – designar as Comissões Examinadoras, se for o caso, para as provas da segunda (duas provas 
escritas) e quarta etapas; 

V – emitir documentos; 

VI – prestar informações acerca do concurso; 

VII – cadastrar os requerimentos de inscrição; 

VIII – acompanhar a realização da primeira etapa; 

IX – homologar o resultado do curso de formação inicial, se houver; 

X – aferir os títulos dos candidatos e atribuir-lhes nota; 

XI – julgar os recursos interpostos nos casos de indeferimento de inscrição preliminar e dos 
candidatos não aprovados ou não classificados na prova objetiva seletiva; 

XII – ordenar a convocação do candidato a fim de comparecer em dia, hora e local indicados para 
a realização da prova; 

XIII – homologar ou modificar, em virtude de recurso, o resultado da prova objetiva, determinando 
a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da lista dos candidatos classificados; 

XIV – apreciar outras questões inerentes ao concurso. 

Parágrafo único. As atribuições constantes deste dispositivo poderão ser delegadas à instituição 

especializada contratada para a execução do concurso. 

Art. 9º. Compete às Comissões Examinadoras de cada etapa, se forem designadas pela Comissão de 

Concurso: 

I – preparar, aplicar e corrigir as provas escritas; 

II – arguir os candidatos submetidos à prova oral, de acordo com os pontos sorteados do programa, 
atribuindo-lhes notas; 

III – julgar os recursos interpostos pelos candidatos; 

IV – velar pela preservação do sigilo das provas escritas até a identificação da autoria, quando da 
realização da sessão pública; V – apresentar a lista de aprovados à Comissão de Concurso. 

Parágrafo único. Das decisões proferidas pelas Comissões Examinadoras não caberá novo recurso à 

Comissão de Concurso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS VAGAS 

Art. 10. Às vagas existentes e indicadas no edital poderão ser acrescidas outras, que surgirem durante 

o prazo de validade do concurso, observados os critérios de possibilidade financeira e da reserva de 

vagas às pessoas com deficiência e aos negros. 



Seção I - Da reserva de vagas 

Art. 11. Das vagas ofertadas serão reservadas: 

I – 5% (cinco por cento) – para as pessoas com deficiências compatíveis com as atribuições do 
cargo, nos termos assegurados pelo inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Estadual 
nº 18.419/2015; 

II – 20% (vinte por cento) – aos negros, nos termos previstos na Resolução nº 203, de 23 de junho 
de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. 

Art. 12. A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, por ordem decrescente 

de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das 

pessoas com deficiência e a dos negros. A segunda lista conterá somente a pontuação das pessoas 

com deficiência e a terceira lista somente a pontuação dos negros. 

Art. 13. As vagas reservadas a pessoas com deficiência e a negros não preenchidas serão revertidas 

aos demais candidatos de ampla concorrência, observada rigorosamente a ordem de classificação. 

Seção II - Da reserva de vagas para pessoas com deficiência 

Art. 14. As pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, 

terão reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas. 

§ 1º Caso a aplicação do percentual de que trata o caput deste artigo resultar em número fracionado, 

este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

§ 2º Considera-se deficiência os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

§ 3º A avaliação sobre a compatibilidade da deficiência com a função judicante deve ser empreendida 

no estágio probatório a que se submete o candidato aprovado no certame. 

Art. 15. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no concurso, o candidato 

com deficiência deverá, no ato de inscrição preliminar: 

I – em campo próprio da ficha de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas 
a pessoas com deficiência, conforme edital, bem como juntar atestado médico que comprove a 
deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou nível da deficiência de que é portador, a CID 
(Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência; 

II – preencher outras exigências ou condições constantes do edital de abertura do concurso. 

§ 1º A data de emissão do atestado médico referido no inciso I deste artigo deverá ser de, no máximo, 

30 (trinta) dias antes da data de publicação do edital de abertura do concurso. 

§ 2º A não apresentação, no ato de inscrição, de qualquer um dos documentos especificados no inciso 

I, bem como o não atendimento das exigências ou condições referidas no inciso II, ambos do caput, 
implicará o indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga de que trata o presente 

Capítulo, passando o candidato automaticamente a concorrer às vagas com os demais inscritos não 

portadores de deficiência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos no edital. 

Art. 16. O candidato com deficiência submeter-se-á, na mesma ocasião do exame de sanidade física e 

mental, à avaliação da Comissão Multiprofissional quanto à existência de deficiência e sua extensão. 

§ 1º A Comissão Multiprofissional, designada pela Comissão de Concurso, será composta por 2 (dois) 

médicos, 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 (dois) membros do Tribunal, 

cabendo ao mais antigo destes presidi-la. 

§ 2º A Comissão Multiprofissional, até 3 (três) dias antes da data fixada para deferimento da inscrição 

definitiva, proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente. 

§ 3º A seu juízo, a Comissão Multiprofissional poderá solicitar parecer de profissionais capacitados na 

área da deficiência que estiver sendo avaliada, os quais não terão direito a voto. 

§ 4º Concluindo a Comissão Multiprofissional pela inexistência da deficiência ou por sua insuficiência, 

estando o candidato habilitado a concorrer às vagas não reservadas, continuará o mesmo a estas 

concorrendo. 



Art. 17. Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que tange ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas, 

podendo haver ampliação do tempo de duração das provas em até 60 (sessenta) minutos. 

§ 1º Os candidatos com deficiência que necessitarem de alguma condição ou atendimento especial 

para a realização das provas deverão formalizar pedido, por escrito, até a data de encerramento da 

inscrição preliminar, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, descartada, em qualquer 

hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no edital. 

§ 2º Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias a permitir o fácil acesso de 

candidatos com deficiência aos locais de realização das provas, sendo de responsabilidade daqueles, 

entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feitura das provas, previamente 

autorizados pela Comissão de Concurso. 

Art. 18. A cada etapa a Comissão de Concurso fará publicar, além da lista geral de aprovados, listagem 

composta exclusivamente dos candidatos com deficiência que alcançarem a nota mínima exigida. 

Parágrafo único. As vagas não preenchidas reservadas aos candidatos com deficiência serão 

aproveitadas pelos demais candidatos habilitados, em estrita observância da ordem de classificação 

no concurso. 

Art. 19. A classificação de candidatos com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados para 

os demais candidatos. 

Art. 20. O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar na magistratura não poderá 

ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez.  

Seção III - Da reserva de vagas aos negros 

Art. 21. Os candidatos negros que declararem tal condição no momento da inscrição preliminar, terão 

reservados 20% (vinte por cento) do total das vagas. 

Art. 22. São considerados negros, nos termos da Resolução nº 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito 

cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Art. 23. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição 

preliminar, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese 

de constatação de declaração falsa. 

Art. 24. Caso seja detectada falsidade na declaração, o candidato será eliminado do concurso e, se 

houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo 

em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, conforme art. 5º, parágrafo 3º, da Resolução nº 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Art. 25. O candidato negro participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 

de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para aprovação. 

Art. 26. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 

Parágrafo único. Além das vagas de que trata o caput, os candidatos negros poderão optar por 

concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo 

com a sua classificação no concurso. 

Art. 27. Para averiguação da condição de negro, poderá o candidato sujeitar-se, no decorrer do 

certame, à avaliação por comissão a ser designada pela Comissão de Concurso. 

Art. 28. À cada etapa a Comissão de Concurso fará publicar, além da lista geral de aprovados, listagem 

composta exclusivamente dos candidatos negros que alcançarem a nota mínima exigida. 

Parágrafo único. As vagas reservadas serão liberadas aos demais candidatos, caso não tenha ocorrido 

inscrição para o concurso ou aprovação de candidato negro, observada a respectiva ordem de 

classificação. 



Art. 29. A classificação dos candidatos negrosnegro obedecerá aos mesmos critérios adotados para os 

demais candidatos. 

  

CAPÍTULO IV 

DO CONCURSO 

Seção I - Das etapas e do programa do concurso 

Art. 30. O concurso desenvolver-se-á sucessivamente de acordo com as seguintes etapas: 

I – primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

II – segunda etapa – duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório; 

III – terceira etapa – de caráter eliminatório, com as seguintes fases: 

a) sindicância da vida pregressa e investigação social; 

b) exame de sanidade física e mental; 

c) exame psicotécnico; 

IV – quarta etapa – uma prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; 

V – quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório. 

§ 1º A participação do candidato em cada etapa ocorrerá necessariamente após habilitação na etapa 

anterior. 

§ 2º O Tribunal de Justiça poderá realizar, como etapa posterior do certame, curso de formação inicial. 

Seção II - Da classificação e da média final 

Art. 31. A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da média final, 

observada a seguinte ponderação: 

I – da prova objetiva seletiva: peso 1 (um); 

II – da primeira e da segunda prova escrita: peso 3 (três) para cada prova; 

III – da prova oral: peso 2 (dois); 

IV – da prova de títulos: peso 1 (um). 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações além 

do centésimo nas avaliações de cada etapa do certame. 

Art. 32. A média final, calculada por média aritmética ponderada que leve em conta o peso atribuído 

a cada prova, será expressa com 3 (três) casas decimais. 

Art. 33. Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 

I – a das duas provas escritas somadas; 

II – a da prova oral; 

III – a da prova objetiva seletiva; IV – a da prova de títulos. 

Parágrafo único. Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de maior idade. 

Art. 34. Considerar-se-á aprovado para provimento do cargo o candidato que for habilitado em todas 

as etapas do concurso. 

Parágrafo único. Ocorrerá eliminação do candidato que: 

I – não obtiver classificação, observado o redutor previsto no art. 62, ficando assegurada a 
classificação dos candidatos empatados na última posição; 

II – for contraindicado na terceira etapa; 

III – não comparecer à realização de qualquer das provas escritas ou oral no dia, hora e local 
determinados pela Comissão de Concurso, munido de documento oficial de identificação; 

IV – for excluído da realização da prova por comportamento inconveniente, a critério da Comissão 
de Concurso. 

Art. 35. Aprovado pela Comissão de Concurso o quadro classificatório, será o resultado final do 

concurso submetido à homologação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único. A ordem de classificação prevalecerá para a nomeação dos candidatos. 



Seção III - Da publicidade 

Art. 36. O concurso será precedido de edital expedido pelo Presidente da Comissão de Concurso, cuja 

divulgação dar-se-á mediante: 

I – publicação integral, uma vez, no Diário da Justiça Eletrônico; 

II – publicação integral no site deste Tribunal de Justiça e no do Conselho Nacional de Justiça; 

III – afixação no quadro de avisos, sem prejuízo da utilização de qualquer outro tipo de anúncio 
subsidiário, a critério da Comissão de Concurso. 

Art. 37. Constarão do edital, obrigatoriamente: 

I – o prazo de inscrição, que será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, contados da última ou única 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico; 

II – local e horário de inscrições; 

III – o conteúdo das disciplinas objeto de avaliação no certame; 

IV – o número de vagas existentes e o cronograma estimado de realização das provas; 

V – os requisitos para ingresso na carreira; 

VI – a composição da Comissão de Concurso, com a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil e dos representantes da Instituição Especializada, se for o caso; 

VII – a relação dos documentos necessários à inscrição; 

VIII – o valor da taxa de inscrição; 

IX – a fixação objetiva da pontuação de cada título, observado o art. 85. 

§ 1º Todas as comunicações individuais e coletivas aos candidatos inscritos no concurso serão 

consideradas efetuadas, para todos os efeitos, por sua publicação em edital no Diário da Justiça 

Eletrônico e no site deste Tribunal de Justiça. 

§ 2º Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar o respectivo edital, em petição escrita 

e fundamentada endereçada ao Presidente da Comissão de Concurso, no prazo de 5 (cinco) dias após 

o término do prazo para a inscrição preliminar ao concurso, sob pena de preclusão. 

§ 3º A Comissão de Concurso não realizará a primeira prova enquanto não responder às eventuais 

impugnações apresentadas na forma do parágrafo anterior. 

§ 4º Salvo nas hipóteses de indispensável adequação à legislação superveniente, não se alterarão as 

regras do edital de concurso após o início do prazo das inscrições preliminares no tocante aos requisitos 

do cargo, aos conteúdos programáticos, aos critérios de aferição das provas e de aprovação para as 

etapas subsequentes. 

§ 5º O edital do concurso não poderá estabelecer limite máximo de idade inferior a 65 (sessenta e 

cinco) anos. 

Art. 38. As alterações nas datas e locais de realização de cada etapa previstos no edital serão 

comunicadas aos candidatos. 

Seção IV - Da duração e do prazo de validade do concurso 

Art. 39. O concurso deverá ser concluído no período de até 18 (dezoito) meses, contado da inscrição 

preliminar até a homologação do resultado final. 

Art. 40. O prazo de validade do concurso é de até 2 (dois) anos, prorrogável, a critério deste Tribunal 

de Justiça, uma vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado 

final do concurso. 

Seção V - Do custeio do concurso 

Art. 41. O valor máximo da taxa de inscrição corresponderá a 1% (um por cento) do subsídio bruto 

atribuído em lei para o cargo disputado, cabendo ao candidato efetuar o recolhimento na forma 

estipulada no edital. 

Art. 42. Não haverá dispensa da taxa de inscrição, exceto: 

I – em favor do candidato que, mediante requerimento específico, comprovar não dispor de 
condições financeiras para suportar tal encargo; 

II – nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único. Cabe ao interessado produzir prova da situação que o favorece até o término do prazo 

para inscrição preliminar. 



 

CAPÍTULO V 

DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 43. A inscrição preliminar será realizada pela Internet, sendo aceita somente no site deste Tribunal 

de Justiça 

Art. 44. Os pedidos de inscrição preliminar serão apreciados e decididos pelo Presidente da Comissão 

de Concurso. 

Parágrafo único. Caberá recurso à Comissão de Concurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos casos de 

indeferimento da inscrição preliminar. 

Art. 45. A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva. 

Art. 46. Deferido o requerimento da inscrição preliminar, incumbe ao Presidente da Comissão de 

Concurso fazer publicar, uma única vez, no Diário da Justiça Eletrônico, a lista dos candidatos inscritos. 

Art. 47. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO 

Seção I - Da instituição especializada executora 

Art. 48. O Tribunal de Justiça poderá celebrar convênio ou contratar os serviços de instituição 

especializada exclusivamente para a execução da primeira etapa ou de todas as etapas do concurso. 

Parágrafo único. Serão de responsabilidade da instituição especializada quaisquer danos causados ao 

Poder Judiciário ou aos candidatos, antes, durante e após a realização de qualquer etapa do concurso, 

no que se referir às atribuições constantes neste regulamento. 

Art. 49. A instituição especializada prestará contas da execução do contrato ao Tribunal de Justiça e 

submeter-se-á à supervisão da Comissão de Concurso, que homologará ou modificará os resultados e 

julgará os recursos. 

Seção II - Da prova objetiva seletiva 

Art. 50. A prova objetiva seletiva será composta de quatro blocos de questões (I, II, III e IV), 

discriminados no Anexo I. 

Art. 51. As questões da prova objetiva seletiva serão formuladas de modo a que, necessariamente, a 

resposta reflita a posição doutrinária dominante ou a jurisprudência pacificada dos Tribunais 

Superiores. 

Art. 52. Durante o período de realização da prova objetiva seletiva, não serão permitidos: 

I – qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito; 

II – o uso de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações; 

III – o porte de arma. 

Parágrafo único. O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização da prova. 

Art. 53. Iniciada a prova e no curso desta, o candidato somente poderá ausentar-se acompanhado de 

um fiscal. 

§ 1º É obrigatória a permanência do candidato no local por, no mínimo, 1 (uma) hora. 

§ 2º Após o término da prova o candidato não poderá retornar ao recinto em nenhuma hipótese. 

Art. 54. As questões objetivas serão agrupadas por disciplina e nos respectivos blocos, devidamente 

explicitados. 



Parágrafo único. Se a questão for elaborada sob a forma de exame prévio de proposições corretas ou 

incorretas, constará de cada uma das alternativas de resposta expressa referência, em algarismos 

romanos, à assertiva ou às assertivas corretas, vedada qualquer resposta que não indique com 

precisão a resposta considerada exata. 

Art. 55. O candidato somente poderá apor seu número de inscrição, nome ou assinatura em lugar 

especificamente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da prova e consequente eliminação 

do concurso. 

Art. 56. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de respostas, conforme 

as especificações nela constantes, não sendo permitida a sua substituição em caso de marcação 

incorreta. 

Art. 57. Reputar-se-ão erradas as questões que contenham mais de uma resposta e as rasuradas, ainda 

que inteligíveis. 

Art. 58. Finda a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala a Folha de Respostas devidamente 

preenchida. 

Art. 59. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que: 

I – não comparecer à prova; 

II – for encontrado, durante a realização da prova, portando qualquer um dos objetos especificados 
no art. 104, mesmo que desligados ou sem uso; 

III – for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas; 

IV – não observar o disposto no art. 52. 

Art. 60. O gabarito oficial da prova objetiva será publicado, no máximo, 3 (três) dias após a realização 

da prova, no Diário da Justiça Eletrônico, no endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça e, se for o 

caso, no da instituição especializada executora. 

Parágrafo único. Nos 2 (dois) dias úteis seguintes à publicação do resultado do gabarito da prova 

objetiva seletiva no Diário da Justiça Eletrônico, o candidato poderá apresentar recurso dirigido à 

Comissão de Concurso. 

Art. 61. Será considerado habilitado, na prova objetiva seletiva, o candidato que obtiver o mínimo de 

30% (trinta por cento) de acerto das questões em cada bloco e média final de 60% (sessenta por cento) 

de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos quatro blocos. 

Art. 62. Classificar-se-ão para a segunda etapa: 

I – nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 200 (duzentos) candidatos que 
obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos; 

II – nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 300 
(trezentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos. 

§ 1º Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão admitidos às provas 

escritas, mesmo que ultrapassem o limite previsto no caput. 

§ 2º O redutor previsto nos incisos I e II não se aplica aos candidatos que concorram às vagas 

reservadas, as quais serão convocadas para a segunda etapa do certame em lista específica, desde 

que hajam obtido a nota mínima exigida para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 

200 (duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, conforme o caso. 

§ 3º Os candidatos que se habilitarem às vagas reservadas e que alcançarem os patamares 

estabelecidos no caput serão convocados à segunda etapa tanto pela lista geral quanto pela lista 

específica dos candidatos às vagas reservadas. 

Art. 63. Apurados os resultados da prova objetiva seletiva e identificados os candidatos que lograram 

classificar-se, o Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos habilitados 

a submeterem-se à segunda etapa do certame. 

 

CAPÍTULO VII 

DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO 



Seção I - Das provas 

Art. 64. A segunda etapa do concurso será composta de 2 (duas) provas escritas, podendo haver 

consulta à legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras 

doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial. 

Parágrafo único. Durante a realização das provas escritas, a Comissão de Concurso permanecerá 

reunida em local previamente divulgado para dirimir as dúvidas porventura suscitadas. 

Art. 65. A primeira prova escrita será discursiva e consistirá: 

I – de questões relativas a noções gerais de Direito e Formação Humanística previstas no Anexo 
II; 

II – de questões sobre quaisquer pontos do programa específico constante do edital do concurso. 

Art. 66. Os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva deverão estar explicitados no edital 

de abertura. 

Parágrafo único. A Comissão Examinadora deverá considerar, em cada questão, o conhecimento sobre 

o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição. 

Art. 67. A segunda prova escrita será prática de sentença, envolvendo temas jurídicos constantes do 

programa, e consistirá na elaboração, em dias sucessivos, de 2 (duas) sentenças, uma de natureza 

civil e outra criminal. 

Parágrafo único. Em qualquer prova considerar-se-á também o conhecimento do vernáculo. 

Seção II - Dos procedimentos 

Art. 68. Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o Presidente da Comissão de Concurso 

convocará, por edital, os candidatos aprovados para realizar as provas escritas em dia, hora e local 

determinados, nos termos do edital. 

Art. 69. O tempo mínimo de duração de cada prova será de 5 (cinco) horas. 

Art. 70. As provas escritas da segunda etapa do concurso realizar-seão em dias distintos, 

preferencialmente nos finais de semana. 

Art. 71. As provas escritas serão manuscritas, com utilização de caneta de tinta azul ou preta indelével, 

de qualquer espécie, vedado o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente. 

§ 1º As questões serão entregues aos candidatos já impressas, não se permitindo esclarecimentos 

sobre o seu enunciado ou sobre o modo de resolvê-las. 

§ 2º A correção das provas dar-se-á sem identificação do nome do candidato. 

§ 3º A correção da prova prática de sentença dependerá da aprovação do candidato na prova 

discursiva. 

Art. 72. A nota final de cada prova será atribuída entre 0 (zero) e 10 (dez). 

Parágrafo único. Na prova de sentença exigir-se-á para a aprovação nota mínima de 6 (seis) em cada 

uma delas. 

Art. 73. A identificação das provas e a divulgação das notas serão feitas em sessão pública neste 

Tribunal de Justiça, pela Comissão de Concurso, para a qual se convocarão os candidatos, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante edital veiculado no Diário da Justiça 

Eletrônico e no site deste Tribunal de Justiça. 

Art. 74. Apurados os resultados de cada prova escrita, o Presidente da Comissão de Concurso mandará 

publicar edital no Diário da Justiça Eletrônico contendo a relação dos aprovados. 

Art. 75. Julgados os eventuais recursos, o Presidente da Comissão de Concurso publicará edital de 

convocação dos candidatos habilitados a requerer a inscrição definitiva, que deverá ser feita no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, nos locais indicados. 

§ 1º Os candidatos classificados às vagas reservadas que obtiverem nota para serem classificados na 

concorrência geral constarão das duas listagens, se habilitando a fazer inscrição definitiva tanto para 



as vagas reservadas quanto para as vagas gerais, sendo-lhes facultado fazer inscrição para ambas as 

concorrências. 

§ 2º Qualquer cidadão poderá representar contra os candidatos habilitados a requerer a inscrição 

definitiva, até o término do prazo desta, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA TERCEIRA ETAPA 

Seção I – Da inscrição definitiva 

Art. 76. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao Presidente da Comissão de Concurso, mediante 

preenchimento de formulário próprio. 

§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com: 

a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo Ministério da 
Educação; 

b) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição definitiva, 3 
(três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, 
exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito; 

c) cópia autenticada de documento que comprove a quitação de obrigações concernentes ao 
serviço militar, se do sexo masculino; 

d) cópia autenticada de título de eleitor e de documento que comprove estar o candidato em dia 
com as obrigações eleitorais ou certidão negativa da Justiça Eleitoral; 

e) certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar 
dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

f) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde 
haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

g) os títulos definidos no art. 85; 

h) declaração firmada pelo candidato, com firma reconhecida, da qual conste nunca haver sido 
indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente ou, em caso contrário, notícia 
específica da ocorrência, acompanhada dos esclarecimentos pertinentes; 

i) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em que o candidato especificará as atividades 
jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua prestação bem como 
as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional, 
discriminados em ordem cronológica; 

j) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil com informação sobre a situação do candidato 
advogado perante a instituição; 

k) certidão do órgão disciplinar a que estiver sujeito o requerente, comprovando não ter sido punido 
por faltas no exercício da profissão, cargo ou função. 

Art. 77. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 76, § 1º, alínea "i": 

I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; 

II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima 
em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas ou 
questões distintas; 

III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a 
utilização preponderante de conhecimento jurídico; 

IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas 
especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas 
mensais e durante 1 (um) ano; 

V – o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.  

§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou 

qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito. 

§ 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não 

privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo 

órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a 

utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão 

fundamentada, analisar a validade do documento. 



Seção II - Dos exames de sanidade física e mental e psicotécnico 

Art. 78. O candidato, no ato de apresentação da inscrição definitiva, receberá, da secretaria do 

concurso, instruções para submeter-se aos exames de saúde e psicotécnico, por ele próprio custeados. 

§ 1º Os exames de saúde destinam-se a apurar as condições de higidez física e mental do candidato. 

O exame psicotécnico avaliará as condições psicológicas do candidato, devendo ser realizado por 

médico psiquiatra ou por psicólogo. 

§ 2º O candidato fará os exames de saúde e psicotécnico com profissional do próprio Tribunal de Justiça 

ou por ele indicado, que encaminhará laudo à Comissão de Concurso. 

§ 3º o candidato apresentará, sob suas expensas, exames laboratoriais solicitados pelo profissional 

referido no parágrafo anterior. 

§ 4º Os exames de que trata o caput não poderão ser realizados por profissionais que tenham parente 

até o terceiro grau dentre os candidatos. 

Seção III - Da sindicância da vida pregressa e investigação social 

Art. 79. A secretaria do concurso encaminhará à Comissão de Concurso os documentos mencionados 

no § 1º do art. 76, com exceção dos títulos, a fim de que se proceda à sindicância da vida pregressa e 

investigação social dos candidatos. 

Art. 80. O Presidente da Comissão de Concurso poderá ordenar ou repetir diligências sobre a vida 

pregressa, investigação social, exames de saúde e psicotécnico, bem como convocar o candidato para 

submeter-se a exames complementares. 

Seção IV - Do deferimento da inscrição definitiva e convocação para prova oral 

Art. 81. O Presidente da Comissão de Concurso fará publicar edital com a relação dos candidatos cuja 

inscrição definitiva haja sido deferida, ao tempo em que os convocará para realização do sorteio dos 

pontos para prova oral bem como para realização das arguições. 

 

CAPÍTULO IX 

DA QUARTA ETAPA 

Art. 82. A prova oral será prestada em sessão pública, na presença de todos os membros da Comissão 

Examinadora, vedado o exame simultâneo de mais de um candidato. 

Parágrafo único. Haverá registro em gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a 

sua posterior reprodução. 

Art. 83. Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os concernentes à segunda etapa do concurso, 

cabendo à Comissão Examinadora agrupá-los, a seu critério, para efeito de sorteio, em programa 

específico. 

§ 1º O programa específico será divulgado no site do Tribunal de Justiça até 5 (cinco) dias antes da 

realização da prova oral. 

§ 2º Far-se-á sorteio público de ponto em cada disciplina, para cada candidato, com a antecedência de 

24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º A argüição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao 

ponto sorteado, cumprindo à Comissão Examinadora avaliar-lhe o domínio do conhecimento jurídico, 

a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto 

do vernáculo. 

§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por sorteio, no dia e hora marcados para início 

da prova oral. 

§ 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe 

nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez). Durante a arguição o candidato poderá consultar códigos ou 

legislação esparsa não comentados ou anotados, a critério da Comissão Examinadora. 



§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média aritmética simples das notas atribuídas pelos 

examinadores. 

§ 7º As notas serão recolhidas em envelope, que será lacrado e rubricado pelos examinadores 

imediatamente após o término da prova oral. 

§ 8º Os resultados das provas orais serão divulgados e publicados pelo Presidente da Comissão de 

Concurso no prazo fixado pelo edital. 

§ 9º Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota 

não inferior a 6 (seis). 

 

CAPÍTULO X 

DA QUINTA ETAPA 

Art. 84. Após a publicação do resultado da prova oral, a Comissão de Concurso avaliará os títulos dos 

candidatos aprovados. 

§ 1º A comprovação dos títulos far-se-á no momento da inscrição definitiva, considerados para efeito 

de pontuação os obtidos até então. 

§ 2º É ônus do candidato produzir prova documental idônea de cada título, não se admitindo a 

concessão de dilação de prazo para esse fim. 

Art. 85. Constituem títulos: 

I – exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito pelo período mínimo 

de 1 (um) ano: 

a) Judicatura (Juiz): até 3 (três) anos – 2,0; acima de 3 (três) anos – 2,5;  

b) Pretor, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, Procuradoria (Procurador) 

de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: até 3 (três) anos – 1,5; acima de 3 (três) 

anos – 2,0; 

II – exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos: 

a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou 
títulos: 1,5; 

b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas 
e/ou títulos: 0,5; 

III – exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito não previsto 

no inciso I, pelo período mínimo de 1 (um) ano: 

a) mediante admissão por concurso: até 3 (três) anos – 0,5; acima de 3 (três) anos – 1,0; 

b) mediante admissão sem concurso: até 3 (três) anos – 0,25; acima de 3 (três) anos – 0,5; 

IV – exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos – 0,5; 
entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos – 1,0; acima de 8 (oito) anos – 1,5; 

V – aprovação em concurso público, desde que não tenha sido utilizado para pontuar no inciso I: 

a) Judicatura (Juiz/Pretor), Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia-Geral da União, 
Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 0,5; 

b) outro concurso público para cargo, emprego ou função privativa de bacharel em Direito não 
constante do subitem V, "a": 0,25;  

VI - diplomas em Cursos de Pós-Graduação: 

a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 2,0; 

b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas - 1,5; 

c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária 
mínima de trezentos e sessenta (360) horasaula, cuja avaliação haja considerado monografia de 
final de curso: 0,5;  



VII – graduação em qualquer curso superior reconhecido ou curso regular de preparação à 
Magistratura ou ao Ministério Público, com duração mínima de 1 (um) ano, carga horária mínima de 
720 (setecentas e vinte) horas-aula, frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e nota de 
aproveitamento: 0,5;  

VIII – curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de 100 (cem) horas-aula, com nota de 
aproveitamento ou trabalho de conclusão de curso e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento): 0,25; 

 IX – publicação de obras jurídicas: 

a) livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com apreciável conteúdo jurídico: 0,75; 

b) artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, com 
conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico: 0,25; 

X – láurea universitária no curso de bacharelado em Direito: 0,5; 

XI – participação em banca examinadora de concurso público para o provimento de cargo da 
Magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública ou de cargo de docente em 
instituição pública de ensino superior: 0,75; 

XII – exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atribuições de conciliador nos juizados 
especiais, ou na prestação de assistência jurídica voluntária: 0,5; 

§ 1º A pontuação atribuída a cada título considera-se máxima, devendo o edital do concurso fixá-la 

objetivamente. 

§ 2º De acordo com o gabarito previsto para cada título, os membros da Comissão de Concurso 

atribuirão ao candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo esta a nota máxima, ainda que a 

pontuação seja superior. 

Art. 86. Não constituirão títulos: 

I – a simples prova de desempenho de cargo público ou função eletiva; 

II – trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do candidato; 

III – atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta profissional; 

IV – certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza, quando a aprovação do candidato 
resultar de mera frequência; 

V – trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recursos, etc.). 

Art. 87. Nos 2 (dois) dias seguintes à publicação do resultado da avaliação dos títulos no site deste 

Tribunal de Justiça, o candidato poderá requerer vista e apresentar recurso. 

 

CAPÍTULO XI 

DOS RECURSOS 

Art. 88. O candidato poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado do dia imediatamente seguinte ao da publicação do ato impugnado. 

§ 1º É irretratável em sede recursal a nota atribuída na prova oral. 

§ 2º O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso, nos locais determinados no edital 

de abertura, incumbindo-lhe, em 48 (quarenta e oito) horas, submetê-lo à Comissão de Concurso ou à 

Comissão Examinadora. 

§ 3º O candidato identificará somente a petição de interposição, vedada qualquer identificação nas 

razões do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. 

§ 4º Os recursos às provas escritas deverão ser fundamentados e devidamente instruídos com cópia 

da prova. 

Art. 89. Os recursos interpostos serão protocolados e distribuídos à Comissão respectiva somente as 

razões do recurso. 

Parágrafo único. A fundamentação é pressuposto para o conhecimento do recurso, cabendo ao 

candidato, em caso de impugnar mais de uma questão da prova, expor seu pedido e respectivas razões 

de forma destacada, para cada questão recorrida. 



Art. 90. Não se admitirá recurso interposto por via postal ou fax. 

Art. 91. Não se conhecerá de pedidos de reconsideração. 

Art. 92. O recurso será distribuído por sorteio e, alternadamente, a um dos membros da Comissão, 

exceto o Presidente, observada a prevenção por questão. 

Art. 93. A Comissão, convocada especialmente para julgar os recursos, reunir-se-á em sessão pública 

e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou pela reforma da decisão recorrida; em caso de 

empate na votação, o Presidente terá voto de qualidade. 

Art. 94. Das decisões proferidas pela Comissão de Concurso não caberá recurso ao Conselho da 

Magistratura. 

Art. 95. Das decisões proferidas pela Comissão Examinadora não caberá recurso à Comissão de 

Concurso. 

 

CAPÍTULO XII 

DA HOMOLOGAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL 

Art. 96. Compete ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça homologar os resultados do Concurso, 

mediante relatório apresentado pelo Presidente da Comissão de Concurso. 

Art. 97. A não homologação do resultado em relação a algum candidato dependerá de pedido de 

destaque e de voto da maioria absoluta dos integrantes do Órgão Especial. 

Art. 98. Serão excluídos, por decisão do Órgão Especial, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, mesmo depois de realizadas as provas e homologados os seus resultados, aqueles 

concorrentes que, comprovadamente, não preencham as condições objetivas ou as qualidades morais 

exigidas para o ingresso na carreira. 

Art. 99. Homologado o resultado final do concurso, as nomeações obedecerão à ordem de classificação. 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 100. As sessões públicas para identificação e divulgação dos resultados das provas serão 

realizadas neste Tribunal de Justiça. 

Art. 101. Não haverá, sob nenhum pretexto: 

I – devolução de taxa de inscrição em caso de desistência voluntária; 

II – publicação das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato. 

Art. 102. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas decorrentes da participação 

em todas as etapas e procedimentos do concurso de que trata este Regulamento, tais como gastos 

com documentação, material, exames, viagem, alimentação, alojamento, transporte ou ressarcimento 

de outras despesas. 

Art. 103. Este Tribunal de Justiça suportará as despesas da realização do concurso. 

Art. 104. Durante a realização das provas, o candidato, sob pena de eliminação, não poderá utilizar-se 

de telefone celular, pager ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação, bem como de 

computador portátil, inclusive palms ou similares e máquina datilográfica dotada de memória. 

Art. 105. As embalagens contendo os cadernos de provas preparadas para aplicação serão lacradas e 

rubricadas pelo Secretário do Concurso, cabendo igual responsabilidade, se for o caso, ao 

representante legal da instituição especializada contratada ou conveniada para a prova objetiva 

seletiva. 

Art. 106. A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos 

malotes, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos nos locais de 

realização da prova. 



Art. 107. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso. 

Art. 108. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 109. Fica revogado o regulamento do concurso aprovado pelo Conselho da Magistratura em sessão 

do dia 24 de março de 2011. 

 

ANEXO I 

BLOCOS DE DISCIPLINAS PARA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA  

BLOCO I 

Direito Civil; 

Direito Processual Civil; 

Direito do Consumidor; 

Direito da Criança e do Adolescente. 

  

BLOCO II 

Direito Penal; 

Direito Processual Penal; 

Direito Constitucional; Direito Eleitoral. 

  

BLOCO III 

Direito Empresarial; Direito Tributário; 

Direito Ambiental;  

Direito Administrativo. 

  

BLOCO IV 

Juizados Especiais; 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná. 

  

ANEXO II 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

A) SOCIOLOGIA DO DIREITO 

1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária 
(administração e economia). Gestão. Gestão de pessoas. 

2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações sociais e 
Direito. 

3. Direito, Comunicação Social e opinião pública. 

4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não judiciais de composição de litígios. 

B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA 

1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do magistrado com a 
sociedade e a mídia. 

2. Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e assédio sexual. 



3. Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação. 
Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos. 

4. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de partes e 
testemunhas. 

C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL 

1. Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, remoções. 

2. Direitos e deveres funcionais da magistratura. 

3. Código de Ética da Magistratura Nacional. 

4. Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos 
Superiores e Conselho Nacional de Justiça. 

5. Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados. 

6. Administração judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão. 

D) FILOSOFIA DO DIREITO 

1. O conceito de Justiça. Sentido lato de Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, 
como valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito. 

2. O conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral. 

3. A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante puro raciocínio 
lógico-dedutivo. O método de interpretação pela lógica do razoável. 

E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA 

1. Direito objetivo e direito subjetivo. 

2. Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula vinculante. 

3. Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito 
Penal, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 

4. O conceito de Política. Política e Direito. 

5. Ideologias. 

6. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU). 

  

  

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura, por 

unanimidade de votos, em aprovar o Regulamento do Concurso para provimento de cargos de Juiz 

Substituto do Estado do Paraná. 

Participaram da sessão e aprovaram este regulamento os Excelentíssimos 

Senhores Desembargadores Eugênio Achille Grandinetti, Corregedor-Geral da Justiça, Maria Mercis 

Gomes Aniceto, Abraham Lincoln Merheb Calixto, Maria Aparecida Blanco de Lima e Mário Helton Jorge. 

Curitiba, 8 de julho de 2016. 

  

DES. RENATO BRAGA BETTEGA 

Presidente, em exercício, e Relator 

 

 

APÊNDICE 6 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE APURAÇÃO DO CONCURSO 

 

1. Níveis configuráveis de acesso através de usuário e senha; 

2. Acesso diferenciado por disciplinas; 

3. Exibição do documento (provas e recursos) com espaço destinado às correções, decisões e 
atribuição de notas (0 a 10), com os devidos critérios de correção, bem como espaço para anotações 
gerais; 

4. Possibilidade de buscar o documento por número da máscara; 
Página de acompanhamento, pela Coordenação do Concurso, das correções com os devidos relatórios 

(totalização, percentual, produtividade etc. 

 
 


