
 

DIRETRIZES DO MTG/MT PARA CARTÃO DE JUIZ 

CAMPEIRO 

1. Para expedição do cartão juiz de campeira, será observado o 

seguinte: 

a. O candidato deverá pertencer a uma entidade tradicionalista, filiada 

ao MTG MT e em dia com suas obrigações; 

b. Possuir Cartão Tradicionalista válido; 

c. Ter mais de 21 anos de idade; 

d. Ser indicado pelo Coordenador Regional; 

e. Participar do Curso de Aperfeiçoamento para juízes de provas 

campeiras (CFOR básico e campeiro), promovido, conjuntamente, pelo 

departamento cultural e pela diretoria campeira; 

f. Obter no mínimo nota 7 (70% de aproveitamento), na média das 

provas aplicadas ao final do Curso de Aperfeiçoamento. As provas 

serão escrita e prática, esta poderá ser através de análise de situações 

apresentadas em vídeo. 

 

 

2. Validade de renovação do Cartão de juiz: 

a. Cartão Tradicionalista para Juízes de Provas Campeiras terá validade 

de um ano; 

b. O custo do cartão é igual ao custo do cartão tradicionalista geral; 

c. A renovação será feita a requerimento do interessado, com aval e 

encaminhamento do Coordenador Regional, comprovando os seguintes 

requisitos: 

I- Ter julgado, no mínimo, 5 (cinco) eventos campeiros oficiais, no 

período de um ano, após o credenciamento oficial; 



II- Não ter sofrido, no período de um ano, punição oriunda do Código 

de Ética Tradicionalista. 

III- Não atingindo a quantidade descrita no item I, o juiz deverá 

participar por novo curso de juiz de campeira Oficial (CFOR Campeiro), 

podendo ocorrer em qualquer dos MTG’s filiados à CBTG;  

d. É facultado ao Coordenador Regional, ouvido o Diretor Campeiro 

Regional, o encaminhamento do interessado para novo curso de 

Aperfeiçoamento (CFOR Campeiro), quando entender que o juiz 

necessita de reavaliação ou de complementação nos seus 

conhecimentos. 

 

3. Do Curso de Aperfeiçoamento 

a. Para expedição do Cartão Tradicionalista para Juízes de Provas 

Campeiras, será obrigatório a apresentação do certificado do Cfor 

Básico e Cfor Juiz de Campeira. 

b. O curso deverá incluir assuntos relativos a história e estrutura do 

MTG, ideologia tradicionalista, indumentária, encilha dos equinos e 

Regulamento Campeiro do Estado e Regulamento do FECAMT, entre 

outros. 

c. O Curso estará sujeito à cobrança de valores que cubram as 

despesas decorrentes, a critério do Departamento Cultural do MTG MT. 


