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ETAPA  –  INSCRIÇÃO DEFINITIVA   
 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
 
Solicitação 1 
O Edital pede a apresentação de Certidões dos Cartórios 
de  Distribuição  da  Justiça  Estadual e Folhas  corridas  fornecidas 
pelos  Cartórios  Criminais  da  Justiça  Estadual sendo que o 
tribunal está alegando que esses documentos são os mesmo. 
Gostaria de orientação de como proceder diante dessa situação. 
 
Solicitação 2 
Como proceder quando na minha comarca não tem justiça federal 
nos casos de certidões negativas da justiça federal, ainda assim 
essas certidões são necessárias? 
 
Solicitação 3 
Solicito esclarecimento quanto à prova da quitação das obrigações 
militares e antecedentes. Separei item e meio de comprovação 
disponível, e, em caso negativo, q seja indicada a documentação 
hábil a comprovar: 9.3.M - Atende ao item M a certidão eletrônica 
(site da PF) nacional e, portanto, abrangendo as unidades da PF 
das localidades onde residiu o candidato? 9.3.N e 9.3.O - Atende 
aos itens N e O a certidão eletrônica (site da Justiça Federal) de 
âmbito regional (TRF), abrangendo as localidades onde residiu o 
candidato? 9.3.P - Atende ao item P, quanto à Justiça Militar da 
União, a certidão eletrônica (site da JM da União) de âmbito 
nacional, abrangendo as localidades onde residiu o candidato? 
9.3.P - Atende ao item P, quanto à Justiça Militar Estadual, a 
certidão do Cartório Distribuidor Criminal da Comarca onde 
existente Vara da Auditoria Militar, competente para conhecer os 
crimes militares no Estado onde reside o candidato 



 
Solicitação 4 
9.3.E - O Certificado de Dispensa de Incorporação por excesso de 
contingente (carteira de reservista) atende ao item E? 9.3.H - A 
certidão oriunda do Instituto de Identificação da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado sobre a existência de inquéritos 
policiais no âmbito do Estado, em nome do candidato, atende ao 
item H? 9.3.I e 9.3.J - A certidão dos Cartórios Distribuidores 
Criminais das Comarcas da Justiça Estadual que é prevista no item 
J também atende ao item I (folhas corridas fornecidas pelos 
cartórios criminais)?  
 
Solicitação 5 
o candidato infra-firmado consulta esta douta comissão 
organizadora sobre o que segue. Considerando que existem 
candidatos domiciliados fora do Estado de Rondônia e o alto preço 
das passagens aéreas para a cidade de Porto Velho, este candidato 
consulta esta comissão sobre a possibilidade de entrega de 
documentos para inscrição definitiva via SEDEX com aviso de 
recebimento, como o IESES já viabilizou em outros concursos 
assemelhados. São os breves termos em que pede deferimento. 
 
RESPOSTA DA COMISSÃO DE CONCURSO DO TJRO ÀS 
SOLICITAÇÕES 1 a 5 
De ordem. Acerca dos questionamentos formalizados pelos 
candidatos referentes à documentação exigida por ocasião da etapa 
das inscrições definitivas (0423014, 0429187,0429188,0429189, 
0432055 e 0432558), pontue-se que o item 9 do Edital 001/2017 
define a forma e a listagem dos documentos que comprovam os 
requisitos para outorga das delegações, bem como a forma que 
deverá ser observada para a respectiva apresentação.  
Assim, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação 
ao edital, os procedimentos e regras traçados no item 9 
supramencionado devem ser obrigatoriamente observados. 
Além disso, em cumprimento ao item 10 do Edital 001/2017, a 
Comissão Organizadora do Concurso deliberará sobre a análise da 
documentação, reservando ao candidato o direito ao recurso contra 
o indeferimento da inscrição definitiva. 



Outros questionamentos afetos à documentação exigida para a 
etapa da inscrição definitiva observar-se-ão o entendimento supra. 
 
Solicitação 6 
Os documentos que instruirão a inscrição definitiva, nos termos do 
item 9 do Edital do Concurso Público para outorga de Delegações 
do Tribunal de Justiça de Rondônia deverão ser autenticados ou é 
suficiente a cópia simples?" 
 
RESPOSTA DA COMISSÃO DE CONCURSO DO TJRO À 
SOLICITAÇÃO 6 
De ordem. Acerca do questionamento constante do id 0407198, por 
ser tratar de concurso destinado à Outorga de Delegação de 
Serventias Extrajudiciais, as cópias dos documentos a serem 
apresentados pelos candidatos devem estar autenticadas por 
Tabelião, que é o profissional dotado de fé pública, nos termos da 
Lei 8.935/94. 
 
Solicitação 7 
Exige ainda a apresentação de "Atestado médico", de áreas 
distintas, poderá ser profissional de nossa escolha? e tem prazo de 
validade dos atestados? 
Quando ao "Atestado médico de sanidade física, de aptidão do 
candidato para o exercício das atribuições da função" há algum 
especificação desse exame, ou qualquer médico poderá atestar, 
seria o equivalente ao EXAME ADMISSIONAL? 
 
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO 7 
A escolha do médico ou psicólogo é de livre arbítrio do candidato. 
Devem ser respeitadas as finalidades do atestado e as 
especialidades, nos termos das letras “r”, “s” e “t” do item 9.3 do 
Edital. 
Os atestados devem ser emitidos após a data de convocação à 
inscrição definitiva. 
 
Solicitação 8 
O Edital pede que apresente "Certidões dos Cartórios de 
Distribuição..." de diversas Justiças. Contudo, me resta a seguinte 
dúvida, tais certidões podem ser as emitidas via internet? 



RESPOSTA À SOLICITAÇÃO 8 
Podem ser apresentadas certidões obtidas pela internet.  
 
Solicitação 9 
Tendo em vista que certidões possuem validade de 30 dias, podem 
as certidões entregues ter prazo de validade vencido no meio do 
período de entrega da documentação? Qual a exigência de prazo 
de validade. 
 
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO 9 
As certidões entregues devem ser válidas, possuir prazo de 
validade, no mínimo, até o último dia previsto na convocação, para 
a entrega da documentação da inscrição definitiva. 
 
 


