ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO SELETIVO PARA AS FUNÇÕES DE CONCILIADOR E DE JUIZ LEIGO NO ÂMBITO DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL N.º 01/2015 – CONCILIADOR E JUIZ LEIGO
A Juíza Excelentíssima Senhora Presidente do Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Ângelo, torna
público que estarão abertas, no período de 09/11/2015 a 11/12/2015, as inscrições ao Processo Seletivo
Público de provas e títulos para o preenchimento de vagas nas funções de CONCILIADOR CÍVEL e JUIZ
LEIGO.
A seleção reger-se-á pelas normas constantes deste Edital, da Resolução n.º 905/2012-COMAG, com as
alterações da Resolução n.º 919/2012-COMAG, do Provimento n.º 22 da Corregedoria do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), da Lei Federal n.º 9.099/95 e nos termos da legislação pertinente em vigor.
1.1.
Vagas
O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes nas funções de CONCILIADOR e de
JUIZ LEIGO na comarca de Santo Ângelo, mais as que surgirem no período da validade do Processo
Seletivo, de acordo com o interesse da Administração e nos termos do Provimento n.º 10/2012-CGJ.

1.2

Função

Número de vagas

Conciliador Cível

02

Juiz Leigo

02

Atribuições

As atribuições das funções de Conciliador e Juiz Leigo são as constantes na Resolução nº 905/2012COMAG.
1.3

Remuneração

O valor da remuneração dos Conciliadores e dos Juízes Leigos é o definido nos Atos n.º 33/2004-P e n.º
49/2009-P, observado o disposto no art. 31, parágrafo único, da Res. 905/12 COMAG.
1.4

Requisitos para o exercício

Os requisitos gerais para o exercício da função de Conciliador e Juiz Leigo são os constantes da Res.
905/2012 COMAG.
1.5. Inscrições
As inscrições serão recebidas na sede do Fórum, no endereço Av. Venâncio Aires, 1437, 4º Andar, sala
404, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no período de 09/11/2015 a
11/12/2015. O requerimento de inscrição estará disponível, para preenchimento em formulário próprio, no
local de inscrição.

A inscrição ao Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação, pelo candidato,
das normas estabelecidas na legislação pertinente, bem como das condições constantes no inteiro teor
deste Edital, de seus anexos e da Resolução n.º 905/2012-COMAG, com as alterações da Resolução n.º
919/2012-COMAG.
1.6. Processo Seletivo
O Processo Seletivo, que observará os critérios de singeleza e simplicidade, constará de (02) duas etapas.
A primeira será escrita, de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo da prova escrita será definido pelo
juiz presidente do juizado, conforme art. 13, V, da Res. 905/2012 COMAG (Anexo I) .
Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo, nota 6,0 (6/10) na prova escrita (ou 60% da
prova).
A segunda será constituída de uma Prova de Títulos, de caráter meramente classificatório, conforme art. 17
da Res. 905/2012 COMAG.
O resultado das Provas Escritas por função será disponibilizado na sede do Fórum local e na página dos
Juizados Especiais no site do Tribunal de Justiça, em até 30 dias após a realização das provas.
Caberá recurso ao Conselho Gestor, no prazo de 2 (dois) dias contados da publicação do resultado das
Provas Escritas de cada função.
Julgados os recursos, será publicada a relação dos candidatos aprovados e a indicação dos selecionados
para apresentação dos títulos, no prazo de 3 dias.
1.7 Aplicação das Provas Escritas – Da prova de títulos
A aplicação das Provas Escritas ocorrerá no dia 17/02/2016, em um mesmo turno para todas as funções. A
Prova para a função de Conciliador terá duração de 03 (três) horas e a prova para a função de Juiz Leigo terá
duração de 03 (três) horas, sendo que os candidatos devem comparecer aos locais com 30 (trinta) minutos de
antecedência do horário estipulado para o início da prova.
Em 07/01/2016, será disponibilizada na sede da comarca a lista dos candidatos inscritos, com a designação
do respectivo local de prova.
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido, preferencialmente, do documento oficial de
identificação que serviu de base para a sua inscrição e de caneta esferográfica, tinta azul ou preta.
Durante a realização da Prova, não serão permitidas consultas de qualquer espécie.
Serão selecionados para a Prova de Títulos os candidatos aprovados na Prova Escrita que obtiverem as
maiores notas na referida prova, desde que observado um mínimo de 60% de acertos, em número
correspondente a 03 (três) vezes o número de vagas anunciadas neste Edital, para cada função.
1.8. DOS RECURSOS
Os candidatos poderão ingressar com recursos, dirigidos ao Conselho Gestor dos Juizados contra: a) a Prova

Escrita; b) a Prova de Títulos e c) o resultado final do processo seletivo.
Todos os recursos interpostos deverão obedecer aos preceitos estabelecidos neste Edital. A petição de
recurso deverá ser protocolada na secretaria responsável pelo processo seletivo, dento do horário normal de
expediente forense do primeiro grau de jurisdição, no prazo de 2 (dois) dias contados da devida publicação na
página dos Juizados Especiais no site do Tribunal de Justiça.
Não se conhecerá dos recursos que não forem formulados por escrito, que não contiverem fundamentação ou
que não apresentarem a documentação adequada para instruí-los.
Os candidatos aprovados serão designados de acordo com as necessidades da Administração, obedecida
rigorosamente a ordem de classificação.
No caso de empate, prevalecerá o candidato de maior idade.
Durante a validade do Processo Seletivo, que será de dois anos, o candidato aprovado que manifestar a
vontade de não ser designado, deverá declará-lo por escrito, passando de imediato a ocupar a última posição
na lista dos classificados.
1.9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Falsidade das informações e/ou dos documentos fornecidos, verificada em qualquer tempo, resultará na
anulação de todos os atos decorrentes da inscrição.
A aprovação no Processo Seletivo não gera direito adquirido à designação. Contudo, observar-se-á a
Classificação Final e o prazo de validade para o efeito de designação.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor dos Juizados Especiais.
COMARCA DE SANTO ÂNGELO.

MARTA MARTINS MOREIRA
Juíza Presidente do Juizado Especial Cível

ANEXO I – MATÉRIAS QUE SERÃO EXIGIDAS
NO PROCESSO SELETIVO (Art. 13, V, da Res. 905/12 - COMAG)
DIREITO CIVIL
DAS PESSOAS: Pessoa Natural. Da personalidade e da capacidade. Dos direitos
da personalidade. Pessoa jurídica. DO DOMICÍLIO: Domicílio da pessoa natural.
Domicílio da pessoa jurídica. DOS BENS: Classificação. DOS FATOS JURÍDICOS:
Negócio jurídico. Disposições gerais. Requisitos de validade, forma, modo de
interpretação e boa-fé. Defeitos. Erro substancial. Dolo. Coação. Estado de perigo.
Lesão. Fraude contra credores. Características e consequências. Invalidade do negócio

jurídico. Negócio nulo. Condições de nulidade. Simulação. Negócio anulável. Condições
de anulabilidade. Convalidação. Requisitos. Decadência. Prazo. Prova dos fatos jurídicos.
DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS E DOS ATOS ILÍCITOS: Requisitos de configuração do
ato ilícito. Excludentes do ato ilícito. DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA. Conceitos.
Disposições gerais. Prescrição. Exceção, renúncia, oportunidade de alegação,
reconhecimento ex officio e iniciativa do interessado. Interrupção e suspensão da
prescrição. Termo legal da prescrição. Solidariedade. Aproveitamento da prescrição.
Condições. Prazos de prescrição. Decadência. Legal e convencional. Renúncia. Meios de
prova. DAS OBRIGAÇÕES: Modalidades. Obrigações de dar. Obrigações de fazer e não
fazer. Obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis. Obrigações solidárias.
Solidariedade ativa e passiva. Transmissão das obrigações. Adimplemento,
inadimplemento e extinção das obrigações. DOS CONTRATOS EM GERAL: Normas
gerais. Autonomia da vontade. Intervenção do Estado. Função social do contrato.
Formação dos contratos, estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro,
vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa
a declarar. Teoria da boa-fé objetiva. Extinção do contrato. Distrato. Cláusula resolutiva.
Exceção do contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva. DOS
CONTRATOS EM ESPÉCIE: Compra e venda. Cláusulas especiais à compra e venda.
Compromisso de compra e venda. Direitos do promitente comprador. Permuta, contrato
estimatório, doação, locação de coisas, empréstimo, comodato e mútuo. Prestação de
serviço, empreitada e depósito. Mandato, comissão, agência e distribuição e corretagem.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Obrigação de indenizar. Elementos essenciais à
responsabilidade civil. Responsabilidade sem culpa e atividades perigosas.
Responsabilidade civil por ato ou fato de terceiro. Natureza da responsabilidade, atos
omissivos, sujeitos passivos, atos judiciais em geral, erro judiciário. Indenização. DA
PROPRIEDADE. Direitos inerentes à propriedade, finalidades econômica e social,
privação do direito de propriedade, situações. Aquisição da propriedade imóvel. Modos.
Usucapião, tipos e prazos, justo título, acessio possessionis. Aquisição pelo registro do
título. Aquisição da propriedade móvel: modos, prazos, justo título e boa-fé. Tradição.
Perda da propriedade. Formas. Direitos de vizinhança. Uso anormal da propriedade.
Meios e formas de aferição. Interferências justificadas por interesse social. Indenização.
Dano iminente. Ameaça de ruína. Da passagem forçada. Limites entre prédios. Direito de
construir. Condomínio. Condomínio voluntário e necessário. Administração. Condomínio
edilício. Extinção. Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Alienação fiduciária.
PROCESSO CIVIL
Princípios fundamentais do processo civil. Jurisdição. Competência. Critérios de
determinação e de modificação. A ação. Conceito e natureza. Condições da ação.
Elementos da ação. Ação e tutela jurisdicional. Processo. Conceito e natureza. Espécies.
Pressupostos processuais. Procedimento. Partes e terceiros no processo civil. Partes e
Procuradores. Litisconsórcio. Intervenção de Terceiros. Atos processuais. Forma, tempo e
lugar. Regime de invalidades processuais. Preclusões. Comunicação dos atos
processuais. Do procedimento Comum. Petição inicial. Requisitos. Juízo de
Admissibilidade. Defesa do réu. Revelia. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e
prova ilícita. Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e
julgamento. Sentença. Conteúdo. Defeitos das sentenças. Coisa julgada. Limites
subjetivos e objetivos. Execução. Características. Classificações. Pressupostos. Título
executivo: espécies e requisitos. Cumprimento de sentença. Execução por quantia certa
contra devedor solvente. Procedimento. Penhora, avaliação e expropriação. Execução
para a entrega de coisa. Defesa do executado no cumprimento de sentença e na
execução de título extrajudicial. Exceção de préexecutividade. Procedimento sumário e
procedimento dos Juizados Especiais Cíveis e Juizados Especiais da Fazenda Pública.
JUIZADOS ESPECIAIS

Disposições Gerais; Dos Juizados Especiais Cíveis; Disposições Finais comuns.
CONSUMIDOR
Dos Direitos do Consumidor. Conceito de Consumidor. Conceito de fornecedor.
Conceito de produto e serviço. Da Política Nacional de Relações de Consumo. Dos
Direitos Básicos do Consumidor. Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e
da Reparação dos Danos. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Da
responsabilidade por vício do produto e do serviço. Da decadência e da prescrição. Da
desconsideração da personalidade jurídica. Das Práticas Comerciais. Da oferta. Da
publicidade. Das práticas abusivas. Da cobrança de dívidas. Dos bancos de dados e
cadastros de consumidores. Da Proteção Contratual. Das cláusulas abusivas. Dos
contratos de adesão. Das Sanções Administrativas. Da Defesa do Consumidor em Juízo.

