
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Concurso Público – Edital 01/2009

ANEXO I

RESOLUÇÃO Nº11/2009

Constitui a Comissão de Concurso para o 
provimento  de  Cargos  de  Juiz  Substituto 
autorizado pelo Decreto Judiciário n.º 061 
–  DM,  fixa  sua  competência,  os 
impedimentos e suspeição dos seus membros 
e estabelece demais providências.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná,  de  conformidade  com  o  artigo  105  do  Regimento 
Interno, aprovou o seguinte:

Art. 1º - A Comissão de Concurso será presidida 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça e composta pelos 
seguintes  membros:  Desembargador  Corregedor-Geral  da 
Justiça,  Desembargador  Lauro  Augusto  Fabrício  de  Melo, 
Desembargador Edson Luiz Vidal Pinto, Desembargador Jorge 
Wagih  Massad,  Desembargador  Lauri  Caetano  da  Silva, 
Desembargadora  Maria  Aparecida  Blanco  de  Lima, 
Desembargador  João  Domingos  Küster  Puppi,  Desembargador 
Adalberto Jorge Xisto Pereira e o Doutor Juliano José Breda 
como representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art.  2º  -  À  Comissão  de  Concurso  compete  tomar 
todas  as  providências  necessárias  à  organização  e 
realização do certame, cumulando as atribuições de Comissão 
Examinadora.

Art. 3º - Aplicam-se aos membros da comissão os 
motivos de suspeição e de impedimento previstos nos artigos 
134 e 135 do Código de Processo Civil.
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Ref. Art. 20, § 1º e 2º da Res. n.º 75 CNJ

§ 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 três 03 (três) anos após cessar a referida 
atividade;

II) 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  três  03  (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 05 (cinco) dias úteis após a publicação da 
relação  dos  candidatos  inscritos  no  Diário  da  Justiça 
Eletrônico.

Art. 4º 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;
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IV)emitir documentos;

V) prestar informações acerca do concurso;

VI) cadastrar os requerimentos de inscrição; 

VII) acompanhar a realização da primeira etapa;

VIII) aferir os títulos dos candidatos e atribuir-
lhes nota;

IX)  julgar  os  recursos  interpostos  nos  casos  de 
indeferimento de inscrição preliminar;

X) Julgar os recursos das provas escritas;

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

XII) homologar ou modificar, em virtude de recurso, 
o resultado das provas escritas, determinando a publicação 
no Diário da Justiça Eletrônico da lista dos candidatos 
classificados;

XIII)  preparar,  aplicar  e  corrigir  as  provas 
escritas;

XIV) arguir os candidatos submetidos à prova oral, 
de acordo com o ponto sorteado do programa, atribuindo-lhes 
notas;

XV)  velar  pela  preservação  do  sigilo  das  provas 
escritas  até  a  identificação  da  autoria,  quando  da 
realização da sessão pública;

3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Concurso Público – Edital 01/2009

XVI)  Supervisionar  os  trabalhos  da  Instituição 
contratada para execução da primeira etapa do Concurso;

XVII)  deliberar  a  respeito  do  requerimento  de 
atendimento especial, formulado pelos candidatos portadores 
de deficiência ou não, para a realização das provas;

XVIII)  apreciar  outras  questões  inerentes  ao 
concurso;

§ 1º - A Comissão de Concurso pode deliberar no 
sentido  de  contratar  os  serviços  de  Instituição 
Especializada exclusivamente para a execução da primeira 
etapa do concurso.

§ 2º - A contratação será efetivada pelo Tribunal 
de Justiça e a Instituição contratada deverá assumir todas 
as responsabilidades por quaisquer danos causados ao Poder 
Judiciário  ou  aos  candidatos,  antes,  durante  e  após  a 
realização da prova objetiva seletiva.

§  3º  -  A  contratada  deverá  prestar  contas  da 
execução do contrato ao Tribunal de Justiça.

Ref. arts. 21, 22, 30 e 31 da Res. nº 75, CNJ

Art.  5º  -  As  vagas  existentes  poderão  ser 
acrescidas  de  outras,  que  surgirem  durante  o  prazo  de 
validade do Concurso.

Ref. art. 4º da Res. nº 75, CNJ

Art. 6º - O Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado Paraná fica autorizado a editar Resolução para a 
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substituição de membro da Comissão de Concurso, nos casos 
de impedimento ou suspeição.

Art. 7º - O Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado  do  Paraná  fica  autorizado  a  editar  Resolução 
nomeando membros suplentes para a Comissão de Concurso, 
caso seja indispensável. 

Art. 8º - Após a publicação do resultado final do 
Concurso,  o  Presidente  da  Comissão,  deverá  apresentar 
relatório  e  requerer  sua  homologação  junto  ao  Órgão 
Especial. 

Art. 9º - O Tribunal de Justiça disponibilizará uma 
Secretaria  de  apoio  administrativo,  responsável  pela 
lavratura  da  atas  das  reuniões  e  demais  atribuições 
delegadas pelo Presidente da Comissão.

Art.  10  -  A  presente  Resolução  será  parte 
integrante do Edital compondo o seu Anexo I.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Curitiba, 11 de setembro de 2009.

CARLOS AUGUSTO HOFFMANN

   PRESIDENTE

5


	Ref. Art. 20, § 1º e 2º da Res. n.º 75 CNJ
	§ 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 três 03 (três) anos após cessar a referida atividade;
	II) 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 três 03 (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 05 (cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário da Justiça Eletrônico.

