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OFÍCIO Nº 42/2016 – ComisConCart2015                                                                                     
 

Belém, 13 de julho de 2016. 
 
 
AO IESES 
 
 
Assunto: Manifestação da Comissão do Concurso a respeito das dúvidas 
formalizadas pelos candidatos referentes à documentação exigida por ocasião 
da etapa das inscrições definitivas.  
 
  

Senhor Representante,  
 
Honrado em cumprimentá-lo, em atenção aos e-mails encaminhados por 

Vossa Senhoria em que solicita manifestação da Comissão a respeito de 
dúvidas formalizadas por candidatos no que se refere a documentos exigidos 
por ocasião das inscrições definitivas, encaminho-vos para ciência e 
elaboração de portaria posicionamento adotado por esta Comissão após 
reunião realizada na data de 07 de julho do corrente. 

 
Por oportuno, comunico-vos também que sua solicitação referente 

a possibilitar aos candidatos a opção alternativa de poder enviar a 
documentação via SEDEX/ECT fora deferida, devendo tal informação 
constar no ato de convocação a ser publicado no próximo dia 13 de julho.  
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MANIFESTAÇÃO DA COMISCONCART2015 ACERCA DAS DÚVIDAS 
FORMALIZADAS AO IESES E ENCAMINHADAS À ESTA COMISSÃO 

  
 

1. Todos os documentos devem ter numeradas as páginas pelo 
próprio candidato?  

 Sim. 
 

2. Quanto à observação de que as folhas devem ser numeradas 
sequencialmente, gostaria de saber se poderei numerá-las à 
mão, já que muitos dos documentos constantes da relação já 
virão impressos e com seus próprios números de páginas.  

 Sim. 
 

3. "Requerimento de inscrição definitiva assinado 
presencialmente pelo candidato ou procurador" - no edital não 
constou modelo, então, como deve ser este requerimento?  

 A redação do “Requerimento de Inscrição Definitiva” é 
responsabilidade do candidato. 
 

4. O requerimento de inscrição definitiva será fornecido no local 
de entrega?  

 Não. A redação do requerimento de inscrição é 
responsabilidade do candidato, que deverá trazê-lo pronto. Não 
haverá disponibilização de material de expediente (impressora, 
computador, etc.) no local de recebimento da documentação.    
 

5. Vou encaminhar meus documentos por uma colega, mediante 
procuração com poderes específicos. Essa procuração pode 
ser feita por instrumento particular? Exige-se o 
reconhecimento de firma?  

 Pode ser por instrumento particular, com poderes 
específicos, mas com firma reconhecida.  
 

6. Para comprovar o exercício de 2 anos de atividade como 
titular, quem deve expedir esta certidão, o Juiz do Foro? 

 A Corregedoria-Geral de Justiça. 
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7. Certidão de estar quite com as obrigações militares apenas 
deve ser entregue pelo homem?  

 Sim. 
 
 

8. Com relação à letra H do Anexo V, poderá a declaração ser 
digitada? 
 A declaração deverá ser redigida pelo candidato, de 
próprio punho. Não serão aceitas declarações digitadas 
ou impressas. 

 
9. Com relação às certidões expedidas pela Justiça Estadual, 

isso significa que terei de obter certidão de cada Cartório 
Criminal da minha cidade, inclusive dos Juizados Especiais, 
ou serve apenas a Certidão Criminal emitida pela Internet, que 
abrange todos os registros criminais constantes nos sistemas 
da Comarca da minha cidade?  

 Se o sistema da Justiça Estadual do seu Estado é 
Interligado e abrange todas as Comarcas, então serve a da Internet. 
Se não é, terá que solicitar nos locais em que residiu.  
 

10. Solicita-se certidão de distribuição da Justiça Eleitoral, 
mas nos estados de SP, SC e PR não há uma certidão 
específica da Justiça Eleitoral, já que os processos estão 
todos adstritos à Justiça Estadual. Alguma orientação sobre 
como seria referida certidão? 

 O candidato deve solicitar certidão dessa situação e 
apresentar as certidões normais da Justiça Estadual. 
 

11. As certidões das Justiças Estadual, Federal, Eleitoral e 
Militar devem ser apenas do 1º grau ou também do 2º grau?  

 Justiça do 1º Grau e do 2ª Grau, caso na declaração 
conste informação de existência de ação originária do 2º Grau.    
 

12. As certidões de distribuição de ações (J. Estadual, 
Federal, Eleitoral) podem ser as emitidas via internet?  

 Sim, as certidões são as da Internet. 
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13. Gostaria ainda de saber se a certidão negativa tirada 

no site da Polícia Federal é suficiente ou se precisamos tirar 
uma certidão negativa para cada local onde residimos nos 
últimos 10 anos? Isso porque a certidão é nacional. O mesmo 
vale para a Justiça Eleitoral (os sites dos estados 
redirecionam para o TSE). 

 As certidões poderão ser tiradas pelo site das 
respectivas instituições. Porém, as certidões da Justiça Eleitoral, em 
alguns Estados, terão que ser requeridas diretamente no cartório da 
Zona Eleitoral do candidato por não serem disponibilizadas pela 
Internet. 
 

14. Entrei em contato com as Justiças Estadual, Federal, 
Eleitoral e Militar e ninguém soube me responder com 
exatidão sobre os documentos solicitados nestas repartições 
para a inscrição definitiva. Minha dúvida: todas as certidões 
consigo pela Internet?  

 Normalmente sim, mas as que não conseguir pela 
Internet têm que ser solicitadas diretamente nos respectivos 
cartórios.  
 

15. Ou quais precisam ser obtidas diretamente?  
 As que não for possível obter na Internet.  
 

16. Entrei em contato com as Justiças Eleitoral e Militar e 
me disseram que nenhuma certidão expedida por eles 
abrange ações cíveis. Está certo o edital? 

 Sim. As certidões poderão ser tiradas pelo site das 
respectivas instituições. 
 

17. Precisaria pegar também uma certidão na Justiça 
Eleitoral de cada estado em que residi? Em SC, PR e SP 
desconheço que tenha cartório criminal da Justiça Eleitoral, 
pois estaria englobado na certidão criminal do Fórum. 

 Em alguns Estados essa certidão tem que ser 
solicitada no cartório da Zona Eleitoral do candidato. 
 



 PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DA COMISSÃO DE CONCURSO DE CARTORÁRIOS - 2015  

5 
 

18. A certidão negativa fornecida pelos Cartórios Criminais 
da Justiça Eleitoral é aquela emitida no site do TRE-PA e 
TSE, mas e a certidão de distribuição da Justiça Eleitoral seria 
qual?  

 O candidato deverá solicitar na sua Zona Eleitoral.  
 

19. No site do TRE diz que "Pela internet poderão ser 
obtidas as certidões de quitação eleitoral, crimes eleitorais, 
filiação partidária e composição partidária. Além dessas, 
poderão ser fornecidas diretamente pelos cartórios eleitorais, 
certidões processuais e certidões circunstanciadas relativas a 
dados do cadastro eleitoral". Não tem a de distribuição. Como 
faço?  

 Dirija-se ao cartório da sua Zona Eleitoral. 
 

20. Quanto à Certidão da Justiça Federal, serve a emitida 
pela Internet que abrange todos os registros criminais da 4ª 
Região (PR, SC, RS) ou também terei de solicitar de "cada" 
cartório da minha cidade, que fica em SC?  

 Serve a certidão da Internet.  
 

21. A certidão negativa fornecida pela Polícia Estadual em 
diversos estados é aquela emitida pelo site do Instituto Geral 
de Perícias?  
 Sim. 

 
22. O Tribunal de Justiça do estado em que resido não 

emite "folhas corridas fornecidas pelos cartórios criminais", 
mas apenas as certidões dos cartórios de distribuição. São 
itens excludentes do edital, isto é, ou apresento as folhas 
corridas ou as certidões expedidas pelos cartórios de 
distribuição?  

 Sim, as certidões negativas substituem as folhas 
corridas. 
 

23. As certidões de distribuição de ações (J. Estadual, 
Federal, Eleitoral) podem ser as emitidas via internet?  

 Sim, as certidões são as da Internet. 
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24. A certidão negativa fornecida pelos Cartórios Criminais 
da Justiça Eleitoral é aquela emitida no site do TSE, mas qual 
seria a certidão de DISTRIBUIÇÃO da Justiça Eleitoral?  

 O candidato deverá solicitar na sua Zona Eleitoral.  
 

25. No site do STM só consigo emitir a certidão criminal, 
mas na relação de documentos fala em Certidão da Justiça 
Militar de existência de ação cível, está correto? 

 Sim, está correto. 
 

26. Qual é o documento necessário para prova de estar em 
dia com as obrigações militares no caso das mulheres?  

 Nenhum. 
 

27. Atestado médico de saúde física pode ser dado por 
médico de qualquer especialidade?  

 Sim. 
 

28. Qual o prazo de validade dos atestados de saúde 
mental e psicológico?  

 O prazo de validade dos atestados é 60 dias. 
 

29. Gostaria de saber, sobre os atestados que devem ser 
juntados, podem ser emitidos por profissionais contratados de 
forma particular? ou devem ser profissionais do SUS?  

 Sim, podem ser fornecidos por médico particular. 
Posteriormente, os que forem efetivamente assumir as serventias 
passarão por exame no órgão oficial do Tribunal. 
 

30. O que deve constar especificamente em cada atestado, 
além de aptidão do candidato para o exercício das atribuições 
da função? 

 Aptidão física, aptidão mental e aptidão psicológica. 
 

31. Atestado de saúde mental somente será aceito se 
emitido por médico psiquiatra?  

 Sim. 
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32. Com relação ao laudo de aptidão psicológica, é 
possível a apresentação de atestado firmado por médico 
psiquiatra (em vez de psicólogo)? 

 Sim. O medido psiquiatra pode atestar aptidão mental e 
psicológica. 
 

33. O "curriculum vitae" pode ser o currículo lattes? 
 Sim. 
 

34. “Duas (2) fotografias recentes, tamanho 3x4. " - podem 
ser com datadas?  

 Sim, recentes, de 2016.  
 

35. Não precisa enviar certidões de outros Estados quando 
apenas tenha estudado nos mesmos?  

 Não. 
 

36. Quanto aos documentos solicitados, os mesmos 
precisam ser autenticados ou podem ser cópias simples?  

  Com relação aos documentos que devem ser entregues 
por cópias, os candidatos que exercem a advocacia podem atestar 
a autenticidade do documento na forma da lei; os demais 
candidatos deverão entregar cópia autenticada.   
 

37. Quanto ao rol de documentos elencado no Anexo V, 
item B.4, a certidão da Corregedoria Geral de Justiça deve ser 
assinada pelos servidores que laboram na Capital do Estado, 
ou pode ser expedida pelo Juiz Corregedor Permanente 
Diretor do Foro da comarca onde atua o candidato titular de 
serventia? 

 A certidão deverá ser expedida pela respectiva 
Corregedoria de Justiça. 
 

38. No anexo V, em que figura o rol de documentos 
comprobatórios aos requisitos para a delegação, 
especificamente em seu item "i", referente a certidões dos 
cartórios criminais da Justiça Estadual, pergunto: é necessário 
que o candidato peça certidão em cada Secretaria de Vara 
Criminal da comarca onde tenha domicílio? A certidão 
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negativa do centro de distribuição das ações criminais da 
Justiça Estadual não supre esta exigência (item "n")? Ou 
Seria o referido item "i" destinado apenas à eventualidade da 
certidão do distribuidor ser positiva? Em outras palavras, 
somente no caso de existir processo penal em curso é que o 
candidato deveria extrair a certidão na vara criminal onde 
tramita o processo? 

A certidão negativa expedida pelo centro de distribuição 
das ações criminais da Justiça Estadual supre tal exigência. 
Em sendo positiva a certidão, o candidato deverá apresentar 
as folhas corridas respectivas.  

  
39. Tendo em vista que os sites do TRE ficam indisponíveis 

em períodos do ano e, atualmente, encontram-se 
indisponíveis para emissão de certidões, gostaria de saber se 
apenas a certidão emitida no domicilio eleitoral do candidato 
que residiu em vários Estados supriria a exigência de emissão 
em todos eles, haja vista que se trata de órgão federal, cujas 
informações são compartilhadas. Além disso, conforme alguns 
servidores do TRE, bastaria apenas uma certidão para 
cumprir as exigências do edital, pois o acervo eleitoral é 
nacional e os servidores do TRE, antes de emitir qualquer 
certidão, entram em contato com o TRE do domicílio do 
requerente (obrigação prevista em resolução). Isso está 
correto? Como devo proceder? 

Sim, está correto. 
 
  

40. Consta da alínea "l" do item 9.1 do edital a exigência de 
apresentar, dentre outros documentos, laudo de aptidão física, 
para a inscrição definitiva. Que profissional deve avaliar minha 
condição física? Seria médico clínico geral? 

Sim. 
 

41. Consta no item 9.3 a data, hora e local onde os 
documentos para a inscrição definitiva devam ser entregues. 
Minha dúvida é a seguinte: o candidato pessoalmente deve 
entregar a documentação no Tribunal de Justiça ou pode 
nomear procurador para representá-lo? Em caso positivo, a 
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procuração pode ser por instrumento particular? A firma deve 
ser reconhecida? 

Sim, poderá ser por instrumento particular e 
necessariamente com firma reconhecida. 

  
42. Quanto ao requerimento de inscrição definitiva, pode o 

candidato assinar, mesmo que seja o procurador quem 
entregue os documentos? 

Sim, poderá o candidato assinar. 
  

43. Gostaria de saber qual a data de emissão máxima para 
aceitação da certidão negativa de protesto? Haja vista que o 
cartório local não declara prazo de validade. 

O prazo de validade dos documentos a serem entregues 
será de 60 dias. 

  
44. Casei após me inscrever no concurso de notários e 

registradores do Estado do Pará e agora estou na fase de 
entrega de documentos e queria saber se entrego tanto com o 
nome de solteiro como também com o sobrenome que adquiri 
depois de casada? ou apenas com o sobrenome que adquiri 
depois de casada? 

A candidata deverá entregar os documentos já com o 
nome de casada, entregando também cópia da certidão de 
casamento. 

  
45. Gostaria de saber, se referente à entrega dos laudos, 

estes deverão constar apenas a informação apto/ inapto para 
a atividade notarial e registral ou se eles deverão ser 
descritivos (p.ex. comportamento, humor, coerência e 
relevância no pensamento, conteúdo ideativo, percepções, 
hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória 
recente, memória remota, tirocínio e uso ou não de 
psicofármacos). 

Deverá constar necessariamente a condição de “apto” 
ou “inapto”, ficando a critério do candidato fazer constar 
conteúdo descritivo, o qual, contudo, se ausente, não o 
prejudicará.  
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46. Gostaria de saber qual o prazo de validade dos 
documentos para a inscrição definitiva dos requisitos de 
outorga e delegações do concurso cartório TJPA? 

O prazo de validade dos documentos a serem entregues 
será de 60 dias. 

 
47. O período de entrega será do dia 18/07 ao dia 05/08, 

mas haverá convocação específica, ou posso entregar em 
qualquer dia deste período?  

O candidato é livre para entregar a documentação em 
qualquer dia e hora dentro do período estabelecido no Edital e na 
portaria de convocação.   

  
48. O edital não lista certidão da justiça militar. No entanto, 

no anexo V, há na listagem a referida certidão (pg. 60, do 
edital, item Q). Ela será ou não exigida? A mesma coisa 
ocorre com a declaração de próprio punho do item H. 

As certidões relativas à Justiça Militar e a declaração 
subscrita de próprio punho são documentos constantes do 
Edital e obrigatórios para a inscrição definitiva do candidato. 

 
49. Nos últimos 10 anos residi em dois estados, tendo sido 

emitido RG em ambos os estados (um RG em cada estado). 
Nesse caso, a certidão de antecedentes criminais pode se 
referir ao RG do respectivo estado ou terei que emitir dois 
antecedentes criminais por cada estado, para cada RG (04 no 
total)? 

Considerando que o candidato tirou um segundo RG, 
deverá o mesmo apresentar certidões criminais relativas a 
cada um deles.  

 
  

50. Conforme previsão do edital devo apresentar certidões 
de diversos órgãos que residi nos últimos 10 anos (item 9.1 - 
h, i, j do edital. o edital foi publicado no dia 15 de setembro de 
2015 e desde o dia 27 de novembro de 2015, ou seja, após a 
publicação do edital, eu comecei a residir em outra cidade, 
portanto preciso apresentar as certidões da cidade que resido 
após a publicação do edital? 
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Sim, o candidato deverá apresentar as certidões 
federais e estaduais de onde residia, bem como as certidões 
estaduais da cidade em que passou a residir.  

 
  

51. Com relação ao item 9.1.a/b: Devem ter firma 
reconhecida? Existe modelo para o CV? 

O curriculum-vitae não precisa ter firma reconhecida e o 
edital não traz modelo específico de como deve ser 
apresentado.  

 
52. Com relação ao item 9.1.c: A certidão deve ser emitida a 

partir de que data para ser considerada válida para esse fim? 
Basta que o candidato comprove que é brasileiro. 

 
53. Com relação ao item 9.1.d/e: Deve ser cópia autenticada 

de documento de identidade ou basta cópia simples? 
Os candidatos que exercem a advocacia podem atestar 

a autenticidade do documento na forma da lei; os demais 
candidatos deverão entregar cópia autenticada.   

 
54. Item 9.1.f: Deve ser cópia autenticada do documento de 

reservista ou basta cópia simples ou precisa ser certidão do 
serviço militar? 

Os candidatos que exercem a advocacia podem atestar 
a autenticidade do documento na forma da lei; os demais 
candidatos deverão entregar cópia autenticada.  

 
55. Com relação ao item 9.1.g: Deve ser cópia autenticada 

do título de eleitor ou basta cópia simples? Para a verificação 
da regularidade basta certidão da Justiça Eleitoral? 

Os candidatos que exercem a advocacia podem atestar 
a autenticidade do documento na forma da lei; os demais 
candidatos deverão entregar cópia autenticada, com exceção 
da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, que já vem com um 
número de autenticação. A apresentação da certidão da 
Justiça Eleitoral supre a verificação da situação eleitoral do 
candidato. 
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56. Com relação ao itens 9.1.h/i/j: As certidões devem ser 
emitidas a partir de que data para serem consideradas válidas 
para esse fim? 

O prazo de validade das certidões a serem entregues 
será de 60 dias. 

 
57. Com relação ao item 9.1.k: Se o candidato não possui, 

nem nunca possuiu, vínculo com a Corregedoria de Justiça 
precisa de certidão negativa do órgão, basta declaração de 
próprio punho ou simplesmente não se envia nada? 

O candidato nessa situação deve apresentar declaração 
de próprio punho afirmando que não possui qualquer vínculo 
com a Corregedoria de Justiça do TJPA. 

 
58. Com relação ao item 9.1.i: Existe modelo para esses 

laudos? 
Não. 

 
 

59. A documentação pode ser entregue por procurador ao 
Tribunal de Justiça, segundo o Anexo correspondente, mas 
pode ser a procuração por instrumento particular ou se exige 
instrumento público? Se for possível instrumento particular, a 
firma deve ser reconhecida por autenticidade ou por 
semelhança? 

O candidato pode entregar por meio de procurador, por 
instrumento público ou particular, sendo que, neste último 
caso, o reconhecimento da firma deverá ser por autenticidade.  

   
60. Gostaria de saber se é possível apresentar os laudos 

médicos (atestados médicos de sanidade mental e aptidão 
física) bem como o atestado de aptidão psicológica do 
psicólogo escritos à mão por respectivos profissionais, e 
depois firmados com firma reconhecida, ou se é necessário 
que os documentos sejam digitados, impressos e assinados? 

Os laudos podem ser manuscritos ou digitados, devendo 
possuir carimbo, CRM e assinatura do profissional.  
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61. Gostaria de saber se os modelos da "Capa, com 
identificação do concurso, da modalidade de ingresso e do 
candidato", bem como os modelos do "Requerimento de 
inscrição definitiva assinado pelo candidato ou procurador" e 
de "curriculum vitae" serão fornecidos pela instituição 
organizadora ou poderão ser confeccionados pelo candidato 
livremente. 

O candidato deverá confeccioná-los livremente e levá-
los já prontos para ser entregues.  

 
62. identificação do concurso, da modalidade de ingresso e 

do candidato", bem como os modelos do "Requerimento de 
inscrição definitiva assinado pelo candidato ou procurador" e 
de "curriculum vitae" serão fornecidos pela instituição 
organizadora ou poderão ser confeccionados pelo candidato 
livremente. 

O candidato deverá confeccioná-los livremente e levá-
los já prontos para ser entregues.  

 
63. Nos laudos médicos de aptidão física, mental e 

psicológica, é necessário constar expressamente o concurso 
público do TJPA? Ou basta constar a aptidão do candidato? 

Não é necessário constar o nome do concurso público.  
 

64. Quanto as certidões cíveis das Justiças Eleitoral e 
Militar. 

Será publicado comunicado, aviso ou portaria 
informando aos candidatos da desconsideração das certidões 
indicativas da existência ou não de ações judiciais cíveis no 
âmbito das Justiças especializadas Eleitoral e Militar.  


