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§ 3.º Os resultados dos exames de saúde serão apreciados
pelo serviço médico do Tribunal que, após inspecionar o candidato,
encaminhará laudo à Comissão do Concurso.

§ 4.º O não-comparecimento do candidato, nos dias desig-
nados para apresentação dos exames de sanidade física e mental e
psicotécnico, acarretará o indeferimento da inscrição definitiva e a
sua eliminação no concurso.

Art. 26 A conferência da documentação apresentada para a
inscrição definitiva e sua remessa ao Presidente da Comissão do
Concurso dar-se-ão na forma estabelecida no artigo 13, § 2.º, deste
Regulamento.

Art. 27 Encerrado o prazo para a inscrição definitiva, o
Presidente da Comissão do Concurso distribuirá os respectivos re-
querimentos entre os seus membros, para fins de sindicância da vida
pregressa e investigação social dos candidatos.

Parágrafo único. Quando necessário, a Corregedoria Regio-
nal da Justiça Federal auxiliará a Comissão do Concurso na rea-
lização da sindicância referida no caput deste artigo.

Art. 28 Os relatores dos pedidos de inscrição definitiva e o
Corregedor Regional poderão ordenar diligências sobre a vida pre-
gressa, investigação social, bem como convocar o candidato para
audiência em sessão sigilosa da Comissão do Concurso, ou para
exames complementares a que deva submeter-se.

Art. 29 À vista dos elementos colhidos, a Comissão do Con-
curso decidirá sobre a inscrição definitiva.

CAPÍTULO VII
DA PROVA ORAL
Art. 30 O Presidente da Comissão do Concurso convocará os

candidatos que tiverem sido habilitados, na forma do artigo anterior,
a se submeterem à prova oral, na cidade de Recife, sede do Tribunal
Regional Federal da 5.ª Região, com a indicação de data, hora e local
do sorteio e da realização da argüição para cada grupo em que forem
distribuídos, publicado o Edital no Diário Oficial da União, com
antecedência de, pelo menos, quinze dias úteis do início da prova.

Parágrafo único. O Edital conterá os pontos para a prova oral
organizados pela Comissão do Concurso.

Art. 31 Respeitada a ordem de inscrição, os candidatos serão
distribuídos em grupos de cinco para efeito de sorteio do ponto e
prestação da prova oral.

Parágrafo único. A Comissão do Concurso realizará, em ses-
são pública, o sorteio do ponto para cada grupo, com antecedência de
24 horas da prova.

Art. 32 A prova oral, prestada em sessão pública, mediante
arguição a cada candidato, de caráter eliminatório e classificatório,
versará sobre conhecimento técnico acerca do conteúdo de temas
relacionados às áreas de conhecimento constantes do artigo 2.º, § 1.º,
além de noções gerais de Direito e formação humanística, constante
do Anexo I do edital e valerá 10 (dez) pontos, devendo ser con-
siderados o domínio do conhecimento jurídico, o emprego adequado
da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argu-
mentação e o uso correto do vernáculo da parte do examinando.

Art. 33 A Comissão do Concurso fará a apuração da nota da
prova oral e, na mesma ocasião, da média das provas já realizadas.

Art. 34 Será eliminado o candidato que não obtiver, na prova
oral, a nota mínima de 6 (seis) pontos.

Art. 35 Apurados os resultados, o Presidente da Comissão do
Concurso fará publicar a relação dos candidatos aprovados, com a
média das provas já realizadas.

Parágrafo único. Serão convocados para a avaliação de tí-
tulos todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores do con-
curso, assim considerando-se, que tenham obtido pontuação mínima
de 30 (vinte e quatro) pontos.

CAPÍTULO VIII
DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Art. 36 A prova de títulos, de caráter classificatório, valerá

até 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apre-
sentados seja superior a esse valor.

§ 1.º A comprovação dos títulos deverá ser feita no momento
da inscrição definitiva, considerados para efeito de pontuação apenas
os títulos obtidos até a data final para inscrição preliminar.

§ 2.º Na prova de títulos será atribuída, pelos examinadores,
a cada candidato, nota de 0 a 10, de acordo com o gabarito a que se
refere o artigo seguinte, sendo a nota final a soma das notas atri-
buídas.

Art. 37 A Comissão do Concurso avaliará os títulos dos
candidatos, em sessão reservada, de acordo com os seguintes ga-
baritos:

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 de
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 Direto 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 das 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) horas-
aula, 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 setenta e cinco
por cento (75%) e nota de aproveitamento: 0,5;

VIII - Curso de extensão sobre matéria jurídica de mais de
cem (100) horas-aula, com nota de aproveitamento ou trabalho de
conclusão de curso e frequência mínima de setenta e cinco por cento
(75%): 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, Ad-
vocacia Pública, Defensoria Pública de cargo de docente em ins-
tituição pública de ensino superior: 0,75;

XII - Exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, das atri-
buições de conciliador nos juizados especiais, ou na prestação de
assistência jurídica voluntária: 0,5;

§ 1.º Os títulos referidos neste artigo serão apresentados sob
índice e com relação descritiva:
a) os do item I, mediante certidão circunstanciada passada pelo órgão
competente, com especificação do período em que exerceu o cargo ou
função;
b) os do item II, mediante certidão circunstanciada com a espe-
cificação do cargo que exerce ou exerceu, a matéria lecionada e o
respectivo período da efetiva atividade;
c) os do item III, mediante certidão circunstanciada passada pelo
órgão competente, com especificação do período em que exerceu o
cargo ou função, privativos de bacharel em Direito;
d) os do item IV, mediante certidão ou ata de audiência passada pela
Secretaria ou Cartório do juízo, especificando a participação anual
mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei 8.906, de
04/07/1994, art.1º) em causas ou questões distintas, devidamente in-
dicadas;

e) os do item V, mediante certidão que mencione a natureza das
provas exigidas e as notas de aprovação;
f) os do item VI, mediante histórico onde conste a carga horária
cumprida e o aproveitamento; cópia autenticada do diploma ou cer-
tificado de conclusão do curso; quando for o caso, exemplar impresso
de dissertação ou tese com a aprovação;
g) os do item VII, mediante histórico onde conste a carga horária
cumprida e o aproveitamento; cópia autenticada do diploma ou cer-
tificado de conclusão do curso; quando for o caso, exemplar impresso
de dissertação ou tese com a aprovação;
h) os do item VIII, mediante histórico onde conste a carga horária
cumprida e o aproveitamento; cópia autenticada do diploma ou cer-
tificado de conclusão do curso; quando for o caso, exemplar impresso
de dissertação ou tese com a aprovação;
i) os do item IX, em exemplar impresso de cada obra, comprovada a
sua autenticidade;
j) os do item X, mediante declaração expedida pela instituição de
ensino;
k) os do item XI, mediante certidão passada pelo órgão competente,
com especificação do ato de designação, da autoridade que o expediu
da(s) disciplina(s) examinada(s) pelo candidato e do início e término
do concurso;
l) os do item XII, mediante certidão circunstanciada expedida pelo
órgão competente indicando a atividade e o respectivo período de
exercício.

§ 2.º Não constituirão títulos:
a) a simples prova de desempenho de cargo público ou função ele-
tiva;
b) trabalhos que não sejam de autoria exclusiva do candidato;
c) atestados de capacidade técnico-jurídica ou de boa conduta pro-
fissional.
d) certificado de conclusão de cursos de qualquer natureza, quando a
aprovação do candidato resultar de mera frequência;
e) trabalhos forenses (sentenças, pareceres, razões de recursos, etc.)

Art. 38 Receberá nota 0,00 (zero) o candidato que não apre-
sentar os títulos na forma, no prazo e no local estipulados no edi-
tal.

Art. 39 Apurados os resultados, o Presidente da Comissão do
Concurso fará publicar - no prazo de dois dias - a classificação final
dos candidatos.

Parágrafo único. Dos resultados da avaliação dos títulos,
caberá recurso para a Comissão do Concurso no prazo de dois dias a
ser entregue diretamente à Comissão.

CAPÍTULO IX
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 40 A classificação dos candidatos far-se-á em função da

nota final, obtida na forma definida no § 4.o, do artigo 3.o, deste
Regulamento, à qual serão acrescidos os pontos pertinentes à prova
de títulos.

Parágrafo único. Em caso de empate, dar-se-á prevalência
aos critérios descritos no parágrafo 6.º, do artigo 3.º deste Regu-
lamento.

Art. 41 Para a homologação do resultado final, a Comissão
do Concurso encaminhará ao Tribunal Pleno a respectiva Ata de
Encerramento e a relação dos candidatos aprovados, com as notas
obtidas, em ordem decrescente.

Art. 42 Homologado o resultado final, o Presidente do Tri-
bunal fará publicar, mediante edital, no Diário Oficial da União, a
relação dos aprovados.

Art. 43 A escolha, pelos candidatos aprovados, das vagas
oferecidas dar-se-á com observância da ordem de classificação fi-
nal.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44 Caso seja anulada alguma questão de quaisquer das

provas, os pontos a ela relativos serão creditados a todos os can-
didatos.

Art. 45 A ausência do candidato à hora designada para qual-
quer prova ou ato do concurso implicará em sua eliminação.

Art. 46 Não haverá divulgação pública das eliminações, nem
das reprovações.

Art. 47 Todos os papéis e documentos referentes ao Con-
curso, exceto os utilizados para a realização da prova objetiva se-
letiva, serão confiados, até a homologação do resultado final, à guar-
da do Secretário da Comissão do Concurso, que os encaminhará ao
arquivo do Tribunal, através de ofício, para conservação por período
igual ao da validade do Concurso, devendo ser, em seguida, in-
cinerados, salvo determinação em contrário.

Parágrafo único. Os candidatos poderão pleitear a retirada de
títulos apresentados ao Concurso, mediante requerimento ao Presi-
dente do Tribunal.

Art. 48 A Comissão do Concurso resolverá os casos omissos
e as dúvidas de interpretação deste Regulamento.

Art. 49 Este Regulamento será publicado no Diário Oficial
da União.
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