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________________________________________________________________________________ 
1. Vistos. 
2. Todas as questões aventadas na inicial são matéria de direito. Contestada a demanda, não vieram à 
baila as matérias enumeradas no art. 337 do Código de Processo Civil. 
3. Em face do exposto, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do julgamento antecipado do 
mérito na forma do art. 355, I do Código de Processo Civil, alertando que o protesto genérico por provas 
não será admitido. 
4. P.R.I.C.  
SP, 09/10/2020 - Dr. MARCOS FERNANDO THEODORO PINHEIRO - Juiz de Direito Substituto. 
Advogados: ADRIANA JARDIM DA SILVA TAUYL OABSP 213597 E EMERSON LIMA TAUYL OABSP 
362139 
Procuradora do Estado: FERNANDA BUENDIA DAMASCENO PAIVA OABSP 327444 
 
Processo Eletrônico Nº 0800033-89.2020.9.26.0060 - (Controle  8068/2020) - MANDADO DE SEGURANÇA 
COM PEDIDO DE LIMINAR - RAFAEL RIBEIRO FAZOLIN X COMANDANTE DO 27º BPM/I 
(JP) - Despacho de ID 237120:  
I – Vistos. 
II – Tendo em vista a certidão do trânsito em julgado, certificado no ID 237060, intimem-se as partes para 
eventuais requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. 
III – Oficie-se à Autoridade Coatora, a fim de que tenha ciência do trânsito em julgado. Desnecessária a 
vista ao Ministério Público, ante o teor do ID 225881. 
IV - Intimem-se. 
SP, 09/10/2020 - Dr. MARCOS FERNANDO THEODORO PINHEIRO - Juiz de Direito Substituto. 
Advogada: JOICE VANESSA DOS SANTOS OABSP 338189 
Procurador do Estado: MARCELO FELIPE DA COSTA OABSP 300634 
 

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (PRESIDÊNCIA) 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RUA DR. VILA NOVA, 285 – SÃO PAULO/SP 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE ANALISTA EM COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO 
DE DADOS JUDICIÁRIO (ANALISTA DE REDES) E DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE DADOS JUDICIÁRIO (DESENVOLVEDOR) 
(ref. EDITAL Nº 001/2019) 
 
EDITAL Nº 003/2020 
DIVULGA A RETOMADA DAS ATIVIDADES RELATIVAS À REALIZAÇÃO DO CONCURSO E O 
CRONOGRAMA ATUALIZADO                     
                        
                        
         O Juiz de Direito Dr. LAURO RIBEIRO ESCOBAR JUNIOR, Presidente da Comissão Examinadora do 
Concurso Público para os cargos de ANALISTA EM COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 
JUDICIÁRIO (ANALISTA DE REDES) e de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO DE 
DADOS JUDICIÁRIO (DESENVOLVEDOR), do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo – que é 
regido pelo Edital nº 001/2019 (Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais), publicado/divulgado 
no Diário da Justiça Militar Eletrônico de 19.12.2019, republicado (versão válida) no Diário da Justiça Militar 
Eletrônico de 07.01.2020, rerratificado por meio do Edital de Rerratificação publicado no Diário da Justiça 
Militar Eletrônico de 23.03.2020: 
 
1) CONSIDERANDO: 
 

a) os princípios da administração pública da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da publicidade e da eficiência; 

 



Página 17 de 19 

Diário da Justiça Militar Eletrônico 

www.tjmsp.jus.br 

 
Ano 13 · Edição 3017ª · São Paulo, quarta-feira, 14 de outubro de 2020. 

caderno único 
Presidente 

Juiz Clovis Santinon 

 

________________________________________________________________________________ 
b) a edição da Lei Complementar Federal nº 173, de 27.05.2020, sancionada pelo Governo 

Federal nessa mesma data, que “estabelece o Programa  Federativo  de  Enfrentamento  ao  
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que alterou a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e deu outras providências”; 

 
c) que este Concurso Público, à época da publicação da citada Lei Complementar Federal, 

estava com o seu cronograma cumprido até a fase de divulgação da estatística de inscritos, o que se 
deu por disponibilização no site da Fundação VUNESP, em 11.03.2020; 

 
d) que este Concurso teve divulgada/publicada, no Diário da Justiça Militar Eletrônico de 

20.03.2020, a “suspensão do cronograma ...  inclusive as aplicações das provas do Concurso Público 
para os cargos de Analista em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário (Analista de 
Redes) e de Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário (Desenvolvedor) 
marcadas para 03.05.2020, em função da pandemia do Vírus COVID-19 e em atenção às medidas 
emergenciais adotadas em todo o País. As novas datas das provas serão divulgadas assim que a 
situação for normalizada, no Diário da Justiça Militar Eletrônico e no site da Vunesp.”; 

 
e) as notícias diárias publicadas em veículos de comunicação relativamente à diminuição 

das curvas de contágio do COVID-19, mantidas(dos) as orientações e os cuidados essenciais e 
necessários ao distanciamento social, 

 
 
2) DIVULGA/TORNA PÚBLICA: 
 
a) a retomada das atividades relativas a este Concurso Público; 
 
b) que, em estrito cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Complementar Federal 

nº 173/2020, após a competente homologação dos trabalhos relativos a este Concurso Público, o(s) 
futuro(s) ato(s) de nomeação observarão as restrições impostas pelo art. 8º, IV e V, da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020;  

 
c) o cronograma previsto para a RETOMADA das atividades deste Concurso Público 

(correspondente ao Anexo VI do Edital de Abertura de Inscrições), passa a figurar com a seguinte 
redação: 

 
 

ANEXO VI 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 

DATAS 
PREVISTAS 

EVENTOS 

19.12.2019 
Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital de Abertura de Inscrições 

15.01.2020 

Inicio: 
√  do período de inscrições 
√ do período de solicitação de participação como pessoa com 

deficiência 
√ do período de solicitação de prova especial e/ou de condições 

especiais e/ou de tempo adicional para a realização da(s) 
prova(s) 

√ do período de solicitação de participação como negro 
√ do período de solicitação de tratamento e uso de nome social 
√ do período de solicitação de participação como jurado 
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15 e 16.01.2020 
Período  de  solicitação  de  redução  de  pagamento  da taxa de 
inscrição (Lei nº 12.782, de 20.12.2007) 

16.01.2020 
Envio, pelo candidato, da documentação relativa à solicitação de 
redução de pagamento da taxa de inscrição (via internet, upload) 

07.02.2020 
Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital de deferimento e de indeferimento de 
solicitações de redução de pagamento da taxa de inscrição 

10 e 11.02.2020 
Período de interposição de recurso(s) relativo(s) ao indeferimento 
de solicitação de redução de pagamento da taxa de inscrição 

20.02.2020 

Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital análise de recurso(s) relativo(s) ao 
indeferimento de solicitação de redução de pagamento da taxa de 
inscrição 

02.03.2020 

Término: 
√ do período de inscrições 
√ do período de solicitação de participação como pessoa com 

deficiência 
√ do período de solicitação de prova especial e/ou de condições 

especiais e/ou de tempo adicional para a realização da(s) 
prova(s) 

√ do período de solicitação de participação como negro 
√ do período de solicitação de tratamento e uso de nome social 
√ do período de solicitação de participação como jurado 

03.03.2020 
Vencimento do boleto bancário 
(último dia para pagamento da taxa de inscrição) 

09.11.2020 

Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital de deferimentos e de indeferimentos de: 
√ solicitação de participação como pessoa com deficiência 
√ solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de 

tempo adicional para a realização da(s) prova(s) 
√ solicitação de participação como negro 
√ solicitação de tratamento e uso de nome social 
√ solicitação de participação como jurado 

10 e 
11.11.2020 

Período de interposição de recurso(s) relativo(s) ao indeferimento 
de: 
√ solicitação de participação como pessoa com deficiência 
√ solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de 

tempo adicional para a realização da(s) prova(s) 
√ solicitação de participação como negro 
√ solicitação de tratamento e uso de nome social 
√ solicitação de participação como jurado 

23.11.2020 

Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital análise de recurso(s) relativo(s) ao 
indeferimento de: 
√ solicitação de participação como pessoa com deficiência 
√ solicitação de prova especial e/ou de condições especiais e/ou de 

tempo adicional para a realização da(s) prova(s) 
√ solicitação de participação como negro 
√ solicitação de tratamento e uso de nome social 
√ solicitação de participação como jurado 

16.02.2021 
Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital de convocação para a realização das provas 
objetivas 

28.02.2021 Aplicação das provas objetivas 
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01.03.2021 
Disponibilização de um exemplar do caderno de questões das 
provas objetivas 
(somente no site da Fundação VUNESP, a partir das 14 horas) 

02.03.2021 
Disponibilização oficial (DJME) e disponibilização (no site da 
VUNESP) do Edital de divulgação dos gabaritos das provas 
objetivas 

 As demais datas serão informadas oportunamente 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é 

expedido o presente Edital, ficando mantidas as demais disposições do citado Edital de Abertura de 
Inscrições que não conflitem com as disposições constantes do presente Edital 001/2020. 
 

São Paulo, 13 de outubro de  2020. 
 
LAURO RIBEIRO ESCOBAR JUNIOR 
Presidente da Comissão de Concurso 

 
 

 


