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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO NOTARIAL E DE REGISTROS 

 

Data: 6 de abril de 2017 

Horário: 11h 

Local: Sala de Reuniões da Corregedoria-Geral da Justiça 

 

 

Participantes: Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira (Presidente), Dra. Laura 

de Borba Maciel Fleck (Juíza-Corregedora), Dr. Lucas Maltez Kachny (Juiz-

Corregedor), Dr. Armando Antônio Lotti (Ministério Público), Dra. Silvana Hart 

Schneider (Colégio Registral), Dr. Lauro Assis Machado Barreto (Colégio 

Notarial) e Sra. Rejane Barreto Centeno (Assessoria CGJ).  

 

A Des.ª Íris iniciou a reunião saudando os presentes e, de 

imediato, passou à análise dos itens da pauta. 

  

Concurso Edital 001/2015-CECPODNR 

1 – Encaminhamento ao CORAD dos recursos interpostos em face do Edital. 

1.1 – Proposta de dar seguimento ao concurso com a ressalva de que há 

recursos pendentes no CORAD. A Comissão de Concurso aprovou a 

proposta à unanimidade. Foi aprovada também a proposta de que os 

candidatos apresentem os documentos relativos à inscrição definitiva e os 

referentes à prova de títulos no mesmo período. 2 - 00010-16/002072-4 – 

Ciência da decisão que em agravo de instrumento suspendeu a decisão 

da Justiça Federal no processo 507391007.2016.4.04.7100/RS, que havia 

determinado a “suspensão de qualquer ato em relação a SNR” – Mariana 

Pimentel. A Comissão tomou ciência. 3. Ciência do não provimento dos 
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recursos dirigidos ao CORAD pela exclusão de candidatos durante a 

prova da 2ª fase. A Comissão tomou ciência. Concurso Edital 001/2013-

CECPODNR.  4 – Ciência da decisão do recurso inominado – Processo 

de Erechim – Parcialmente provida para anular a questão nº 1 da prova 

prática teórica, afastando, porém, o efeito erga omnes declarado de 

ofício pelo juízo a quo. Conforme informação da Procuradoria Geral do 

Estado, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal em face de decisão 

recente daquele Tribunal em relação à anulação de questões pelo 

Judiciário. A PGE aguarda manifestação da Comissão quanto ao 

interesse no recurso.  A Comissão de Concurso, à unanimidade, decidiu 

recorrer ao Supremo Tribunal Federal em busca da reversão da anulação da 

questão. Para tanto, acordaram que deverá ser encaminhado à Procuradoria-

Geral pedido de postulação de efeito suspensivo, que constará da medida a 

ser interposta junto à Corte Superior. 4.1 – Silvia Regina Carbonari e outros 

15 candidatos protocolaram requerimentos para extensão da decisão a 

todos os candidatos do certame. 4.2 – Suzana Vale Salgado e outros 3 

candidatos requerem a extensão da decisão apenas aos candidatos já 

habilitados. 4.4 – Roberta Magalhães requer a extensão da decisão com 

atribuição de mais um ponto na sua nota.  A Comissão de Concurso, à 

unanimidade, indeferiu os pedidos, pelos seguintes fundamentos: a) a decisão 

do recurso inominado afastou o efeito erga omnes dado pelo Juízo do 1º Grau; 

b) a decisão será objeto de recurso, inclusive, com solicitação à Procuradoria 

Geral do Estado que postule medida suspensiva junto ao Supremo Tribunal 

Federal. 4.3 – Carlos Antônio Pomagerski, autor da ação ordinária, requer 

o cumprimento da decisão com atribuição de mais 1 (um) ponto à sua 

nota e a consequente reclassificação no certame. A Comissão deferiu o 

pedido, e determinará ao IESES que adote as providências necessárias ao 

cumprimento da decisão. 4.5 – Verônica Ângela Reckziegel – Requer 

providências da Comissão para recorrer da decisão. A Comissão deferiu o 
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pedido, conforme já consignado. 5 – Ciência da liminar deferida no PCA 

0002224-42.2017.2.00.0000, proposto por Felipe Uriel Malta, que 

determinou ao TJRS que pontue os candidatos que comprovaram dez 

anos de exercício na atividade notarial e de registros, sendo ou não 

Bacharel em Direito. A Comissão tomou ciência da decisão. 5.1 – O autor do 

PCA requer o cumprimento imediato da decisão para todos os 

candidatos (Editais   009/2015, 014/2015 e 001/2017), bem como a 

publicação de novo edital para candidatos que não tenham apresentado 

dita documentação nessas duas oportunidades citadas. A Comissão 

deliberou pela reabertura de prazo para apresentação dos documentos, que 

será de quinze dias, devendo o IESES providenciar na minuta do edital de 

convocação, respeitados os requisitos estabelecidos nos precitados editais, 

em relação à data de obtenção do título e aos documentos indicados para 

comprovação do item. 6 – Jeverson Luís Botega requer reconsideração da 

decisão da Comissão que, em cumprimento ao decidido no PCA 6147-47, 

admitiu a cumulação dos pontos do item “V” até 10 postos. A Comissão 

manteve o entendimento, uma vez que está cumprindo decisão do CNJ 

específica para o Concurso do Rio Grande do Sul, com determinação 

expressa para deferir os pontos, admitindo cumulação até 10 pontos. 7 – 

Cyriaco Tacely Dornelles Junior – Manifesta irresignação com a decisão 

para reapresentação de documentos. Requer sejam reavaliados os 

títulos por ele antes apresentados (Editais 009 e 014/2015). A Comissão 

deliberou pelo não conhecimento, em razão do item 15.5 do Edital 001/2013, 

sem prejuízo de novo encaminhamento à Comissão de Concurso para 

oportuna análise do pedido.  8 – Carlos André Busanello dos Santos – 

Encaminhou à CGJ os documentos requeridos no Edital 001/2017 e 

requer pontuação no item II. O IESES ainda não enviou o material relativo 

ao Edital 001/2017 à Comissão de Concurso, ficando assim prejudicada a 

análise deste requerimento, por ora, pela Comissão de concurso. 9 – Ciência 
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da decisão do STJ no Pedido de Tutela Provisória nº 154-RS que deferiu 

a Gilberto La Flor a continuação no certame, em face de seu 

indeferimento de inscrição definitiva por falta de documentação. O 

candidato realizou todas as fases do certame. A Comissão tomou ciência 

da decisão. O candidato permanece no certame na condição de sub judice.  

10 – 0010-17/000499-3 – Ciência de decisão que anulou duas questões da 

prova objetiva do concurso de ingresso de 2004 – Edital 002/2004-

CPCCIRSNR. Requerimento do candidato Edson Bertoglio Rodrigues 

para que conste a informação de sub judice na serventia da 2ª Zona do 

RCPN de Pelotas, que está no Edital 001/2013 – CECPODNR. A Comissão 

tomou ciência da decisão que anulou duas questões da prova objetiva do 

concurso de ingresso de 2004 e, em função dessa decisão, deferiu o pedido 

do candidato Edson Bertoglio Rodrigues. A próxima reunião foi agendada para 

o dia 18-05-2017, às 11h. Nada mais havendo a tratar, a Des.ª Iris agradeceu 

a presença de todos deu por encerrada a reunião. O presente registro foi 

elaborado pelas Taquígrafas Forenses Daniele Ghidini e Cloris Zatz e revisado 

pela secretária Rejane Barreto Centeno. 

 

 


