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AT A N° 005/2021/CMA G

Ata da 1a (primeira) arguigao da PROVA ORAL, realizada em 28/6/2021, de 
forma hibrida (presencial e on-line), da 4a Etapa do Concurso Pubiico de 
Provas e Titulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato 
Grosso, do Concurso, em conformidade com o Regulamento e Edita! de abertura 
do Concurso (artigos 68 e 69, da Resolugao n. 04/2017/DTP, e item 13., do Edital n. 
01/2018/CMAG). Aos vinte e oito dias do mes de junho do ano de dois mil e 
vinte e urn (28/6/2021), as nove boras (09h), no Plenario 01, do Tribunal de 
Justiga do Estado de Mato Grosso, sem a presenga de publico, com 
transmissao, ao vivo, pelo canal oficial do TJMT no youtube, em decorrencia 
das medidas temporarias de prevengao de contagio pela Covid-19 (novo 
coronavirus), reuniu-se a Comissao do Concurso, de forma hibrida, sob a 
Presidencia do Excelentissimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 
Rocha, por videoconferencia, presentes, tambem, por videoconferencia, os 
Membros, Excelentissimos Senhores Desembargadores Guiomar Teodoro

Giraldelli, Membros Titulares da Comissao, e,Borges e Gilberto 
presencialmente, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, Advogado Titular, 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Mato Grosso- 
OAB/MT. Presencialmente, ainda, a Coordenadora da Coordenadoria de 
Magistrados do Tribunal de Justiga, Senhora Salma Catarina Barbato Paiva. 
Durante a realizagao da 1a arguigao da Prova Oral foram observadas as 
recomendagdes da Organizagao Mondial da Saude-OMS e do Ministerio da 
Saude do Governo Federal, objetivando a assistencia e protegao dos 
Candidates, da Comissao do Concurso e dos demais envolvidos no evento; 
tendo-se adotado os protocolos sanitarios com todas as medidas e cuidados, 
possiveis, de seguranga, de prevengao, visando evitar a exposigao a 
disseminagao do novo coronavirus, causador da doenga COVID-19, com o uso 
de mascaras, disponibilizagao de alcool gel, observagao do distanciamento 
social, minimo, assim como foi evitada a adogao de aglomeragao. Com a 

de treze (13) candidatos, o Presidente da Comissao, Excelentissimopresence
Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, inicialmente, indagou 
se estava tudo pronto em plenario e, recebendo a resposta positiva, fez a 
abertura dos trabalhos, acolhendo os candidatos com saudagoes de boas-vindas 
e agradeceu a presenga de todos. Primeiramente, o Senhor Presidente 
determinou que se consultasse os candidatos, se concordavam que a candidata 
Natani Gibim Eisele fosse a primeira a ser arguida, em razao de ter solicitado a 

prioridade na arguigao 
concordaram. Portanto, o 1° (primeiro) numero sorteado, seria do 2° (segundo) 
candidate a ser arguido, uma vez que a 1a (primeira) arguigao seria da candidata 
Natani Gibim Eisele. Em seguida, concedeu a palavra ao Doutor Ulisses

por ser lactante. Consultados, os candidatos
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Rabaneda dos Santos, para qua conduzisse o Sorteio da Ordem de Arguigao 
dos candidates que se encontravam sentados no plenario. Antes do inicio do 
Sorteio da Ordem de Arguigao dos candidates na Prova Oral, o Doutor Ulisses 
Rabaneda dos Santos solicitou a presenga de um dos candidates, como 
representante dos demais, para que acompanhasse os procedimentos do 
sorteio; tendo sido apresentado o globo ainda vazio, as 20 (vinte) bolas do lado 
de fora, com a imagem dos numeros que cada uma delas continha, de 01 (um) 
a 20 (vinte), para o sorteio. Apos, o Membro da Comissao, o Doutor Ulisses 
Rabaneda dos Santos, solicitou a Coordenadora da Coordenadoria de 
Magistrados que colocasse as bolas no interior do globo, uma a uma, excluindo- 
se a bola n° 10 (dez), numero do ponto da candidata Natani Gibim Eisele, e 
iniciasse o sorteio. A ordem da arguigao foi conhecida pelo numero do ponto do 
candidato, sorteado 24 boras antes da prova. Iniciado o sorteio e retirada a bola 
numerada, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos informava, ao microfone, a 
ordem da arguigao e o numero do ponto sorteado. Ao termino do sorteio, ainda 
foi justificada a sobra de 01 (um) numero, que ocorreu em razao da desistencia 
formalizada por candidato, apos o sorteio da data da arguigao na prova. 
Encerrado o Sorteio da ordem das Arguigoes, a lista de arguigao foi 
organizada, com a sequencia dos candidates presentes e a exclusao, da 
sequencia, dos nomes dos candidates ausentes, conforme o quadro a seguir:

Ordem de Arguigao 
Sorteada em 28/6/2021NomeInscrigSo

1. 1 aNATANI GIBIM EISELE3921644 6
2. 2“LUCELIA OLIVEIRA VIZZOTTO3947114 4
3. 3aPATRICIA BEGIN4169285 3
4. 4°DIMITRI TEIXEIRA MOREIRA DOS SANTOS4394565 1
5. 5aALIANNE KATHERINE VASQUES SANTOS3941434 5
6. 6°ANTONIO ADONIS MOURAO JR4153999 0
7. 7°DIEGO SEREJO RIBEIRO3935438 5
8. 8aTATIANA TOME GARCIA4249699 3
9. 9°VICENTE EUSTAQUIO PALMEIRA RUFINO3918585 0
10. 10aZAIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COSTA4257534 6
11. 11aFABIOLA DE CARVALHO BRAGA BRANCO4081753 9
12. 12°MIGUEL VIVALDO STUDART LUSTOSA CABRAL3950593 6
13. 13°JOAO VITOR POMILIO DE MARCHI4094316 0
14. AUSENTEPEDRO CARDILLOFILHO DE PROENCA ROSA AVILA3931939 3
15. AUSENTEGUILHERME PEREIRA DINIZ PENNA4342256 0
16 AUSENTEDANILO DE SOUZA RESENDE4374910 0
17. AUSENTECARLOS GUSTAVO DE FRANCA MESSIAS MEDEIROS4027830 1
18. AUSENTERAFAEL WANDERLEY DE SIQUEIRA ARAUJO3914995 1

19. AUSENTE3923802 4 DIELLY KARINE MORENO LOPES
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Em seguida, foi solicitado que permanecesse no Plenario 01, apenas a 1a 
candidata a ser arguida e os demais candidates foram conduzidos ao Plenario 
02, onde aguardariam a chamada, na ordem da arguigao sorteada. Antes da 
arguigao, o candidate assinava a lista de presenga e, ainda, recebia em 02 (duas) 
vias, o
para a sua assinatura, 01 (uma) via ficou em sua posse e a outra via foi devolvida 
a organizagao do concurso. Resolvidas as situagdes preliminares a arguigao, o 
Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos devolveu a palavra ao Presidente da 
Comissao. O Senhor Presidente, Desembargador Carlos Alberto Alves da 
Rocha, agradeceu, proferiu algumas palavras de abertura do 1° dia de arguigao 
da Prova Oral, da 4a etapa do Concurso, destacando que se iniciaria “de forma 
hlbrida, totalmente diferente, nestes novos tempos que estamos enfrentando, 
diferente da que se tern visto ha algum tempo e, desta vez, com transmissao 
pelo youtube", ilustrando que, naquele instante a arguigao se iniciaria "com 1.764 
(hum mil setecentos e sessenta e quatro) pessoas, assistindo a transmissao". 
Prosseguiu o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, informando que 
coube a ele fazer a 1a arguigao da 1a candidata, que se encontrava a mesa de 
onde seria arguida, e deu inicio a arguigao. O Senhor Presidente, que era 
sempre o 1° a arguir o candidate, terminado o seu tempo de pergunta (s), logo 
em seguida anunciava cada Membro da Comissao, para a continuidade da 
arguigao do mesmo candidato: Excelentlssimos Senhores Desembargadores 
Guiomar Teodoro Borges, 2° a arguir, e Gilberto Giraldelli, 3° a arguir, e o Doutor 
Ulisses Rabaneda dos Santos, 4° a arguir o candidato que se encontrava 
sentado a mesa, ao centre, em frente a urn dos teloes, por onde via e ouvia os 
Membros que se encontravam por videoconferencia e diretamente em frente ao 
Advogado, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, presencialmente no 
Plenario, o qual tambem tinha a sua frente outro telao que o permitia visualizar 
os demais Membros da Comissao. Os candidatos foram arguidos sobre o 
conhecimento tecnico acerca das materias constantes no Edital N. 
01/2018/CMAG, datado de 15/8/2018, publicado no Diario da Justiga Eletronico- 
DJE, Edigao N. 10318, de abertura do Concurso, relacionadas no Anexo I: - 
Direito Civil; -Direito Processual Civil; -Direito do Consumidor; -Direito da Crianga 
e do Adolescente; -Direito Penal; -Direito Processual Penal; -Direito 
Constitucional; -Direito Eleitoral; -Direito Empresarial; -Direito Tributario; -Direito 
Ambiental; -Direito Administrativo e no Anexo II: -Sociologia do Direito; - 
Psicologia Judiciaria; -Etica e Estatuto da Magistratura Nacional; -Filosofia do 
Direito e -Teoria Gera! do Direito e da Polltica. Os pontos do conteudo 
programatico, dos Anexos I e II, foram distribuidos em grupos de Pontos, de 01 
a 20, divulgados pelo Edital N. 02/2021/CMAG, datado de 10/6/2021, publicado 
no Diario da Justiga Eletronico-DJE, Edigao N. 10996. Terminadas as arguigoes 
dos 13 (treze) candidatos, o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha

Termo de Comparecimento e o Termo da Ordem de Arguigao na Prova,
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procedeu a leitura dos nomes dos candidates ausentes, determinou que fosse 
lavrada a Ata, da Sessao da 1a Argui?ao dos Candidates na Prova Oral, e 
agradeceu a presenga de todas as quase 3.000 (tres mil) pessoas que assistiram 
a 1a arguigao da Prova Oral, transmitida pelo canal oficial do TJMT no youtube. 
A 1a sessao de arguigoes da Prova Oral foi realiiaVa sem que houvesse 

intercorrencia ou qualquer fato que alterasse o borr 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comi:
Sessao da 1a Arguigao dos Candidates na Prova Orcl.jEu,
Catarina Barbato Paiva, Secretaria e Coordenado 
Magistrados, assino.

cesempenho do evento. 
s|o deu por enperrada a 

L'Qt^alma 

-d da Coordenadoria de
t

r

Desembargador Carlos Albe^JcT'Alves da Rocha 
Presidente da Comi&ao de Cpncurso

O' CQJ2' G__\
Desembargador Guiomar Teodoro Borges 

Membro Titular da Comissao

Desembargador Gilberto Giraldelli
Membro Titolar da Comissjfo

MT 8948Doutor Ulisses Rabaircda
Advogado Titular -Aepresentante OAB/MT

antos -

4


