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ATA N° 00712021/CMAG

Ata da 2a (segunda) arguigao da PROVA ORAL, realizada em 02/7/2021, de 
lorma hibrida (presencial e on-line), da 4a Etapa do Concurso Publico de 
Provas e Titulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato 
Grosso, do Concurso, em conformidade com o Regulamento e Edital de abertura 
do Concurso (artigos 68 e 69, da Resolugao n. 04/2017/DTP, e item 13., do Edital n. 
01/2018/CMAG). Aos dots dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte e um 
(02/7/2021), 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 coronavlrus), reuniu- 

Comissao do Concurso, de forma hibrida, sob a Presidencia dose a
Excelentlssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por 
videoconferencia, presentes, tambem, por videoconferencia, os Membros, 
Excelentissimos Senhores Desembargadores Guiomar Teodoro Borges e 
Gilberto Giraldelli, Membros Titulares da Comissao, e, presencialmente, o 
Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, Advogado Titular, representante da

Grosso-OAB/MT.Brasil/Seccional MatoOrdem dos Advogados do 
Presencialmente, ainda, a Coordenadora da Coordenadoria de Magistrados do 
Tribunal de Justiga, Senhora Salma Catarina Barbato Paiva. Durante a 
realizagao da 2a arguigao da Prova Oral foram observadas as recomendagoes 
da Organizagao Mundial 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 presence de catorze (14) candidatos, o 
Presidente da Comissao, Excelentissimo 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 saudagdes de boas-vindas e agradeceu a presenga de todos. 
Em seguida, concedeu a palavra ao Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, para 
que conduzisse o Sorteio da Ordem de Arguigao dos candidatos que se 
encontravam sentados no plenario. Antes do inicio do Sorteio da Ordem de 
Arguigao dos candidatos na Prova Oral, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos 
solicitou a presenga de um dos candidatos, como representante dos demais, 
para que acompanhasse os procedimentos do sorteio; tendo sido apresentado o
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globe 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, e iniciasse o sorteio. A ordem da arguigao foi 
conhecida pelo numero do ponto do candidato, sorteado 24 boras antes da 

Iniciado o sorteio e retirada a bola numerada, o Doutor Ulisses Rabanedaprova.
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 02/7/2021NomeInscrigao

1°1. ANTONIO IRIS DA COSTA JUNIOR4221955 8
2a2. IASMIN LEAO BAROUH4267895 1
3°3. GABRIEL SARMENTO MARQUES4250980 7
4°4. ANDERSON ALVES LOPES4371118 9
5a5. MARIANA DE MAGALHAES TRINDADE4263237 4
6°6. ANDERSON CLAYTON DIAS BATISTA3976263 7
7a7. NATHALY GOMES PIRES ROCHA4040612 1
8a8. RHAILA CARVALHO SAID4159992 6
9a9. GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO4389180 2

10°10. NELSON MENDES DA SILVA4390885 3
11°11. MARCELO FERREIRA BOTELHO4098889 9
12°12. PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO3915290 1
13°13. DANILO DOMINGOS PEREIRA4390397 5
14°14. ALEXANDRE PEREIRA SALES4109710 6

AUSENTE15 AMANDA BUARQUE BERNARDO4346395 9
AUSENTE16. JADE SEFFAIR FERREIRA3912676 5
AUSENTE17. FELIPE GASTELLO CINTRA4084810 8
AUSENTE18 PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA LACERDA3908073 0
AUSENTE19. IZABELLA MARIA DE BARROS SANTOS4122191 5

foi solicitado que permanecesse no Plenario 01, apenas o 1°Em seguida,
candidato a ser arguido e os demais candidates foram conduzidos ao Plenario 
02, onde aguardariam a chamada, na ordem da arguigao sorteada. Antes da 
arguigao, o candidato assinava a lista de presenga e, ainda, recebia em 02 
(duas) vias, o Termo de Comparecimento e o Termo da Ordem de Arguigao na 
Prova, para a sua assinatura, 01 (uma) via ficou em sua posse e a outra via foi 
devolvida a organizagao do concurso. Resolvidas as situagoes preliminares a
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arguigao, o Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos devolveu a palavra ao 
Presidente da Comissao. O Senhor Presidente, Desembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha, agradeceu novamente e declarou aberta a sessao do 2° dia de 
arguigao da Prova Oral, da 4a etapa do Concurso. Prosseguiu o Desembargador 
Carlos Alberto Alves da Rocha, chamou o 1° candidate, que se encontrava a 
postos a mesa de onde seria perguntado, 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 candidate: Excelentissimos 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 candidate que 
se encontrava sentado a mesa, ao centra, em frente a urn dos teloes, por onde 
via e ouvia os Membros que se encontravam por videoconferencia e diretamente 

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 
Edita! 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 Politica. 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 14 (catorze) candidatos, o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha 
procedeu a leitura dos nomes dos candidatos ausentes, determinou que fosse 
lavrada a Ata, da Sessao da 2a Arguigao dos Candidatos na Prova Oral, e 
agradeceu a presenga de todas as pessoas que assistiram a 2a arguigao da 
Prova Oral, transmitida pelo canal oficial do TJMT no youtube. A 2a sessao de 
arguigoes da Prova Oral foi realizada sem que houvesse intercorrencia ou 
qualquerfato que alterasse o bom desempenho do evento. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente da Comissao deeper ^negrra^a a Sessao da 2a Arguigao

I'alma Catarina Barbate Paiva,

em

dos Candidatos na Prova Oral. Eu
Secretaria e Coordenadora da Co6rdenadoria de Magistrados, assino.
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esda RochaDesembargador Carlos Albe
Presidente da Comfssao dejConburso
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Desembargador Guiomar Teodoro Btirges

Membro Titular da Comis'sao

Hoerto Giraldelli
o
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Doutor Ulisses Rabaned^dos santo?- OAB/MT 8948 
Advogado Titular^Representante OAB/MT
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