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Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006147-47.2015.2.00.0000

Requerente: ALEXANDRE REZENDE PELLEGRINI e outros

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TJRS

 

EMENTA: Concurso Público para Outorga de
Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Rio
Grande do Sul. Edital n. 01/2013.  
1.       A Primeira Turma do STF admitiu a possibilidade de a

Comissão do Concurso proceder a reexame, caso a
caso, da regularidade dos títulos de pós-graduação, à
luz dos critérios objetivos previstos na legislação
educacional (MS 33406, Relator para o acórdão Min.
Luís Roberto Barroso).  O voto do Relator, na parte em
que foi acompanhado por todos os demais Ministros,
exclui unicamente a hipótese de aplicação de critérios
subjetivos, criados , na avaliação dos títulos.ad hoc

2.        Por consequência, em face da afirmação do TJ/RS, no
sentido de que se restringiu a verificar as informações
constantes dos certificados, referentes ao número de
horas exigido e prazo limite para a sua obtenção, e
considerando ainda que a legislação educacional em
vigor apresenta outros critérios objetivos de
observância obrigatória para a validação dos
certificados, constata-se a necessidade de que a
Comissão do Concurso proceda a nova avaliação dos
títulos, desta feita à luz dos critérios identificados na
legislação educacional em vigor, devidamente
sistematizados neste acórdão.

3. O Edital n. 01/2013 estabelece, no item 13.1, I, a
exigência de que os títulos apresentados refiram-se a
funções “ ”. Resultaprivativas de bacharel em direito
inviável, portanto, o deferimento de pontuação, com base
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no referido item, em função de título correspondente a
atividade diversa. Impositivo, no particular, o reexame da
pontuação conferida aos candidatos, a fim de que se
guarde plena observância ao critério estabelecido no
Edital.

4. Encontra-se pacificado neste Conselho entendimento no
sentido de que é válida a prestação de assistência jurídica
voluntária por estagiário, desde que regularmente inscrito
na OAB.   Assim, se do documento juntado pelo
candidato para comprovar a prestação de assistência
jurídica voluntária não é possível extrair a sua regular
inscrição na OAB (seja na qualidade de advogado, seja
na condição de estagiário), o documento não se revela
hígido aos fins do Edital. PCA que se julga
improcedente.
5. É pacífica a jurisprudência deste Conselho no sentido
de que, ainda que a declaração de vacância, emanada do
CNJ, tenha sido objeto de impugnação judicial perante o
STF, a serventia deve ser incluída no concurso público, “
desde que não haja decisão expressa determinando sua
exclusão do concurso ou da lista de vacâncias,
condicionando-se o provimento da serventia ao trânsito

”. Entendimento que encontraem julgado da decisão
amparo em pronunciamento emanado do Supremo
Tribunal Federal.

6. O §1º do item 7.1 da Resolução CNJ 81/2009, repetido no
Edital do certame, veda expressamente a acumulação das
pontuações previstas nos itens I e II. Assim, não prospera
a pretensão de anulação da decisão proferida pelo
Conselho de Recursos Administrativos – CORAD que
indeferiu tal cumulação, por eventual vício formal, se, ao
final, resulta impossível a sua alteração, não havendo
como afastar a proibição da acumulação dos títulos.

7. Para o provimento de serventia declarada vaga pelo
critério de remoção – forma de provimento derivado –
faz-se necessário que o candidato continue a ocupar
serventia na mesma unidade da Federação, de forma a
tornar viável o seu deslocamento para a serventia à qual
concorreu. O candidato à delegação por remoção deve
contar, ao tempo da publicação do Edital, dois anos de
delegação, mas também deve permanecer no seu
exercício até a data em que lhe seja outorgada a nova
serventia.

8.  Para aferir a ocorrência (ou não) da alegada violação ao
princípio da isonomia, diante do suposto rigor excessivo
adotado por uma das examinadoras durante a prova oral,
far-se-ia necessário o reexame comparativo dos critérios
empregados individualmente pelos examinadores na
elaboração das questões e atribuição de notas no curso da
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arguição oral dos candidatos. Não cabe a este Conselho
atuar como instância revisora das decisões proferidas por
bancas de concurso. Recurso Administrativo a que se
nega provimento.

9. Não se divisa ilegalidade na norma do Edital que destina
aos candidatos que compõem a lista ampla de aprovados
pelo critério da remoção as vagas remanescentes,
inicialmente reservadas a pessoas com deficiência –
 PcD´s e não preenchidas por falta de interessados.

10.  Aplicabilidade do entendimento recente do Plenário do
CNJ no sentido da impossibilidade de acumulação de
títulos de exercício de magistério decorrentes de vínculos
diversos (PCA nº 0000622-50.2016.2.00.0000).

11. Possibilidade de cumulação das pontuações referentes ao
exercício das atividades de conciliador voluntário e de
prestação de assistência jurídica voluntária. Atividades
de natureza distinta.

12.  PCA’s 682-23, 1155-09, 1729-32, 1113-57, 1591-65 e
251-86 julgados improcedentes. Procedência do PCA
2043-75. Procedência parcial do PCA 6147-47. Recurso
no PCA 1953-67 a que se nega provimento. 

 
 

 ACÓRDÃO

O Conselho, decidiu, por unanimidade: I - em questão de ordem, rejeitar o pedido de reconsideração. Os
Conselheiros Norberto Campelo e Luiz Claudio Allemand acompanharam o Relator quanto ao resultado,
porém, com fundamento diverso. II - julgar parcialmente procedente o pedido, cassando a liminar
anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. Votou a Presidente. Ausentes, em razão da
vacância do cargo, os representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Presidiu o
julgamento a Ministra Carmen Lucia. Plenário, 22 de novembro de 2016. Presentes a sessão os
Excelentíssimos Senhores Conselheiros Carmen Lucia, João Otávio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos
Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos
Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo e Luiz Claudio Allemand.

 

1. Relatório 

   

Trata-se de diversos procedimentos em que se discute a eventual ocorrência de
ilegalidades no Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e
Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº 01/2013.

Os feitos foram reunidos, a fim de possibilitar o julgamento conjunto de todas as
impugnações. Eis as alegações deduzidas em cada um dos procedimentos:
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1.     PCA 6147-47 

Alegam os Requerentes haver indícios de que os títulos de especialização em
Direito, em número elevado e expedidos em curto espaço de tempo, não correspondem à
verdade e que podem ter sido obtidos de modo fraudulento. 

Narram que mais de 10 (dez) candidatos receberam pontuações relativas a até 16
(dezesseis) títulos de especialização, e que inúmeros cursos foram realizados em bloco,
praticamente de modo simultâneo, em curto período de tempo. 

Afirmam que, em concurso similar, realizado no Rio Grande do Norte, a Comissão
responsável pelo certame determinou a exclusão de títulos de pós-graduação emitidos por
algumas instituições de ensino, porque inválidos. Entendem que idêntica decisão deve ser
proferida no presente caso. 

Impugnam, ainda, a ilícita valoração de cargos não privativos de bacharel em
Direito, que, em certame realizado em Rondônia, foi suprimida. 

No entanto, afirmam, a Comissão do presente concurso teria chancelado tais
ilicitudes ao abrir mão do seu poder-dever de proceder a minuciosa análise dos títulos.  

Diante das alegadas inconsistências nos títulos apresentados por alguns candidatos,
entendem que a exibição da íntegra dos títulos de todos os participantes do concurso é de
interesse coletivo.

Propõem, ainda, que a Comissão adote as conclusões adotadas pelas Comissões de
Concurso dos Estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, no que se refere à
fixação de critérios de validade e de exclusão de títulos.

Requerem, assim, a concessão de medida liminar, a fim de que se determine à
Comissão de Concurso que: a) disponibilize, com brevidade, no sítio eletrônico do
certame, a íntegra dos títulos e dos   de todos os candidatos; b) estabeleçacurricula vitae
requisitos de validade dos títulos de especialização em Direito, reavaliando-os; c) não
homologue os resultados da prova de títulos antes de cumpridas as determinações acima.

No mérito, requerem a confirmação da medida liminar.

Em despacho inicial, reconheci a prevenção suscitada e determinei a redistribuição
do feito à minha relatoria. Ato contínuo,  , por entender que os elementosindeferi a liminar
de prova trazidos pelos autores revelavam-se insuficientes à demonstração da aparência de
bom direito.

Por fim, solicitei informações ao TJ/RS, que as prestou tempestivamente,
esclarecendo que: a) a homologação do concurso não era iminente, como afirmavam os
Requerentes; b) a data de publicação do edital de abertura do certame foi 03/04/2013 –
data que coincide com a data limite para a aquisição de títulos para o concurso; c) a
Comissão inicialmente deliberou pela aplicação da Resolução CNJ n. 187/2014 ao
concurso em andamento – decisão que, todavia, foi revista pelo próprio CNJ, nos autos do
PCA 0002902-28.2015.2.00.0000;   d) em recente decisão, proferida nos autos do MS n.
33.919-DF, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do CNJ, no sentido da não
aplicação da limitação imposta pela Resolução n. 187/2014 ao presente concurso; e) em
relação aos critérios utilizados para a análise dos títulos apresentados, em especial os de
pós-graduação, afirma não estar na alçada da Comissão de Concurso “a aferição das
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pós-graduação, afirma não estar na alçada da Comissão de Concurso “a aferição das
condições em que os cursos de pós-graduação e especialização foram ministrados,

”, pois funcionam sobtampouco julgar se os Institutos Educacionais são idôneos
fiscalização do órgão nacional centralizado, que lhes confere autorização,  “bastando o
respectivo registro no documento apresentado, o que foi observado por ocasião da

. Ademais, os Requerentes fazem comparações com outros certames, mas não”avaliação
indicam os fatos que poderiam sugerir a existência de fraude; f) o pedido para que sejam
disponibilizados os títulos dos demais candidatos, de modo a viabilizar a impugnação
cruzada, não é factível, ante a ausência de previsão de etapa de tal natureza na Resolução
CNJ n. 81. Informa que a mesma questão já foi discutida no  MS nº 70067428169,
impetrado perante o TJ/RS, cuja liminar foi indeferida; g) o concurso em tela já
se prolonga por quase três anos, em decorrência “de demandas administrativas e judiciais

”; h) os Requerentes, ao que tudo indica, estão deque se ampliaram de modo inesgotável
posse dos documentos de outros candidatos, cuja credibilidade pretendem questionar.
Desse modo, deveriam ter oferecido impugnação tempestivamente, a saber, no momento
da publicação do edital que abriu a fase de títulos, e não após findo o prazo para recurso da
pontuação atribuída aos títulos; i) quanto à pontuação obtida por candidato que apresentou
título em desconformidade com o edital, por não ser titular de cargo privativo de bacharel
em direito, esclarece que a matéria ainda está sob exame no Conselho de Recursos
Administrativos – CORAD (Id 1863211).

Ante a constatação de que a questão jurídica controvertida nestes autos
encontrava-se indissociavelmente relacionada com o objeto de Mandado de Segurança sob
exame no Supremo Tribunal Federal, com julgamento já iniciado, forte no poder geral de
cautela,  até o julgamento do mérito dodeterminei, de ofício, a suspensão do concurso 
MS nº 33.406/DF, pelo STF (Id 189051).

Indeferi os pedidos de reconsideração da decisão liminar ou de sua modulação (Ids
1904466 e 1917595).

A liminar foi ratificada pelo Plenário do CNJ, em sessão realizada em 10/05/2016
(Id 1940772).

Diante do julgamento do MS 33.406/DF, ocorrido em 06/09/16, foram
protocolizadas nos autos diversas petições, a seguir resumidas:  os terceiros interessadosa)
Alan Lanzarin e outros (Id 2021510) e Cyiriaco Tacely Dornelles Jr (Id 2021523 e
2030202) requerem seja cassada a liminar concedida e julgado improcedente o PCA, com
a determinação de que seja homologado o concurso. Posteriormente, Alan Lazarin e outros
requerem preferência no prosseguimento do feito (Id 2040459);  Rodrigo Oppitz Alves eb)
Felipe Uriel Malta requerem a revogação da liminar e a continuidade do certame.
Sustentam que o TJ/RS já realizou criteriosa análise dos títulos por meio de três instâncias
(Id’s 2023883, 2031050 e 2033327). Alegam que a questão foi objeto do MS 33.406 e da
Ação Ordinária nº 2364-31.2015.8.22.0001, em tramitação na Vara da Fazenda Pública e
de Registros Públicos da Comarca de Porto Velho-RO, e que é vedada a impugnação
cruzada de títulos (Id 2039544);  Ricardo Bravo (Id’s 2021962, 2024120, 2032640 ec)
2034038), os Requerentes (Id’s 2021991 e 2022214), Tiago Scherer (Id 2022204) e Felipe
Esteves Feres (Id 2022643) alegam, em linhas gerais, ter havido unanimidade no
julgamento do MS 33.406/DF quanto à possibilidade de a Banca exercer controle de
legalidade dos títulos relativamente à observância da legislação educacional. Sustentam
que “ainda que o Mandado de Segurança, por maioria, tenha sido denegado e
definitivamente afastados os critérios adicionais não previstos no Edital do certame do
TJPE, a totalidade de votos (5x0) ressalvou o poder-dever da Administração realizar o

controle de estrita legalidade, mediante critérios objetivos, acerca dos títulos, o que se dá
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controle de estrita legalidade, mediante critérios objetivos, acerca dos títulos, o que se dá
”sob a ótica da legislação educacional e em cumprimento ao próprio Edital do certame

(Id 2021991, p. 23). Pleiteiam seja determinado à Comissão do concurso que proceda ao
exame da validade dos títulos apresentados, à luz da legislação educacional em vigor; d)
Zenildo Bodnar requer: seu ingresso no presente feito, na qualidade de terceiro
interessado, sejam desconsiderados todos os pontos atribuídos a cursos de especialização
cujos certificados não observam as normas editalícias e que seja concedido prazo de 15
(quinze) dias para que todos os candidatos com títulos impugnados neste PCA apresentem
prova da sua regularidade, conforme regras da legislação educacional em vigor (Id
2038366).

Ricardo Bravo traz, ainda, nova petição em que colaciona degravação não oficial do
vídeo da sessão de julgamento do MS 33.406-DF, ocorrida em 02/02/2016. Afirma
demonstrado que o STF entendeu que a verificação da legalidade e de fraudes está
incontroversa e constitui dever da administração, em cumprimento ao Edital (Id 2035223).

Foram juntados aos autos os Ofícios de nºs  17488/2016 e 17492/2016, em que a
Ministra Cármen Lúcia, então relatora do MS 34.230 e do MS 34.234, comunica o
indeferimento da medida liminar e solicita informações (Id’s 2027343 e 2030462).

O TJ/RS requer preferência no julgamento do feito, já que o concurso se estende por
mais de três anos (Id 2055177).

Por fim, Ricardo Bravo requer a inclusão nos autos da mídia (DVD) em que gravada
a Sessão de julgamento da Primeira Turma do STF, ocorrida em 02/02/16, em que se
deliberou a respeito do MS 33.406/DF (Id. 2055274).

Esclarece que o Exmo. Ministro Marco Aurélio, Relator do referido Mandado de
Segurança, após petição de litisconsortes passivos, autorizou a entrega do vídeo. Aduz,
ainda, razões no sentido da imperiosa aplicação da legislação educacional em vigor, nos
termos do decidido no referido Mandado de Segurança (Id 2055274).

A mídia trazida por Ricardo Bravo foi juntada aos autos no Id. 2055655.

O acórdão prolatado pela col. Primeira Turma do STF, quando do julgamento do
MS 33.406/DF, da lavra ilustre do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso (redator para o
acórdão), foi publicado no DJe de 08/11/2016.

Da Tribuna, o advogado do interessado Manoel Valente reiterou os termos da
questão de ordem – já indeferida monocraticamente (ID 1905065) -, em que sustenta a
impossibilidade de o delegatário do Poder Público, Requerente nestes autos, exercer
quaisquer atos privativos da advocacia. Ressalta que Alexandre Rezende Pellegrini
instaurou o presente procedimento em seu nome e na condição de procurador de outros 4
autores, apesar de exercer a atividade de registrador de imóveis de Águas
Claras/MS – função incompatível com o exercício da advocacia e da intermediação de seus
serviços, conforme o disposto no artigo 25 da Lei nº 8935/94.

 
2.     PCA 682-23
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O Requerente Pedro Di Iulli Ilarri insurge-se em face do indeferimento pela Banca,
na fase de títulos, da pontuação relativa ao exercício de atividade de assistência jurídica
voluntária, prevista no item 13.1, V do Edital nº 009/2015 – CECPODNR do TJ/RS.

Narra que a Banca deixou de lhe atribuir a pontuação referente à prática de 01 (um)
ano de assistência jurídica voluntária, sob o fundamento de que, à época, o Requerente era
bacharelando em Direito.

Alega que, consoante o entendimento firmado pela jurisprudência deste CNJ, à luz
das normas contidas na Resolução nº 81/2009, é assegurado o cômputo da pontuação
referente à atividade de assistência jurídica voluntária exercida pelo candidato na condição
de estagiário inscrito na OAB. Afirma, ainda, que outro candidato apresentou título similar
e obteve a pontuação ora pretendida.

O TJ/RS informa que o Requerente, inconformado com o indeferimento da
pontuação atinente ao exercício de atividade de assistência jurídica voluntária, interpôs,
sem êxito, recurso à Comissão de Concurso e, posteriormente, ao Conselho de Recursos
Administrativos.

Afirma que “o Requerente não obteve pontuação pelo exercício na Assistência
” e que “Jurídica Voluntária, pois, ainda não era bacharel na oportunidade também não

há nenhuma indicação nos documentos apresentados a respeito de sua inscrição nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de estagiário, no período

” (Id 1892753, p. 4).indicado

Em nova petição, o Requerente reitera, em linhas gerais, os fundamentos aduzidos à
inicial (Id 1944221).

 
3.     PCA 1155-09

O Requerente Tiago Baptistela afirma que este Conselho, por meio da Resolução nº
80/2009, declarou a vacância da titularidade de 5.561 serventias em todo Brasil – dentre
elas, aquelas cujos titulares foram removidos após o advento da Constituição de 1988, sem
o devido concurso.

Narra que a decisão foi alvo de diversas medidas judiciais, e que a col. 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido formulado no Mandado de Segurança nº
29.557/DF, impetrado contra decisão do CNJ que desconstituíra as remoções efetuadas
pelo TJ/RS, sob o fundamento de que o artigo 236, cabeça, da Constituição da República, e
seu parágrafo 3º, são dispositivos autoaplicáveis – aptos, portanto, a produzir efeitos antes
mesmo da edição da Lei nº 8.935/1994.

Todavia, o Requerente entende pairarem incertezas sobre o cumprimento da
Resolução nº 80/2009 do CNJ e da decisão proferida pelo STF nos autos do MS nº
29.557/DF, em relação aos Concursos de Ingresso e Remoção Notarial e Registral
iniciados nos anos de 2013 e 2015.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos Concursos Públicos de Provas e Títulos
para a Outorga de delegações de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande
do Sul relativos aos editais de nºs 01/2013 e 01/2015, e que o TJ/RS informe quais são as
serventias oferecidas nos concursos iniciados nos anos de 2013 e 2015 que foram
efetivamente objeto da Resolução CNJ nº 80/2009 e da decisão proferida pelo STF no MS
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efetivamente objeto da Resolução CNJ nº 80/2009 e da decisão proferida pelo STF no MS
29.557.

No mérito, requer a retificação dos editais de nºs 01/2013 e 01/2015, a fim de que
deles sejam excluídas as serventias cujas remoções foram desconstituídas.

Por meio do despacho de Id nº 1908009,   relativamenteindeferi a medida liminar
ao Concurso regido pelo Edital nº 01/2013 e solicitei informações ao TJ/RS quanto ao
Concurso regido pelo Edital nº 01/2015, previamente ao exame do pedido de liminar.

Intimado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul informou que, em
face da decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça quanto à vacância de
serventias no Estado do Rio Grande do Sul, interpôs Recurso Administrativo, ainda
pendente de exame, nos autos do PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, em tramitação
naquela Corregedoria Nacional (Id 1921935).

Narra, ainda, que os titulares que tiveram contra si emitidas declarações de vacância
impetraram diversos mandados de segurança no STF, tendo obtido alguns, liminarmente, a
suspensão dos efeitos da decisão do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça.

Afirma que as serventias cujos titulares obtiveram provimento liminar não foram
incluídas nos Editais de nºs 01/2013 e 01/2015.

Informa que o Tribunal vem sendo comunicado da prolação de decisões
monocráticas denegatórias dos referidos Mandados de Segurança e, como ainda não foi
examinado o Recurso Administrativo interposto no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, foi
encaminhado o Ofício nº 004/2016-SECPRES à Corregedoria Nacional de Justiça, por
meio do qual se propõe uma solução alternativa para minimizar os problemas das
desconstituições das delegações tidas até então como regulares pelo TJ/RS.

Refere, ademais, encontrarem-se em curso neste CNJ os PP´s de nºs
0000650-18.2016.2.00.0000 e 0000584-38.2016.2.00.0000, sob relatoria do Exmo.
Conselheiro Emmanoel Campelo, a respeito das remoções ocorridas no Rio Grande do Sul.

Por fim, traz tabela em que narra a situação de cada uma das serventias, de origem e
de destino, envolvidas nas remoções.

 
4.     PCA 1729-32

O Requerente Gerson Vanderlei Gerlach dos Santos  se insurge contra a decisão
proferida pelo Conselho de Recursos Administrativos do TJ/RS, que, em sede de embargos
de declaração, reformou, de ofício, a decisão mediante a qual se reconhecera a validade da
pontuação relativa ao exercício de serviço notarial ou de registro por não bacharel em
Direito.

Argumenta que não lhe foi assegurado previamente o direito ao contraditório, e que
o ato teve por base apontamento externo confeccionado por autoridade que participara da
decisão anteriormente recorrida.

Alega não ser possível a prolação de decisão administrativa em desfavor do
recorrente ( s), nem a revisão, de ofício, de julgamento anterior com basereformatio in peju
no poder administrativo de autotutela, uma vez que o motivo ensejador da interposição dos
embargos de declaração fora a ausência de clareza da decisão no tocante ao critério
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no poder administrativo de autotutela, uma vez que o motivo ensejador da interposição dos
embargos de declaração fora a ausência de clareza da decisão no tocante ao critério
adotado para a pontuação referente ao exercício da atividade de conciliador voluntário.

Pretende o Requerente que a decisão proferida pelo Conselho de Recursos
Administrativos, em sede de embargos de declaração, seja revista, acrescendo-se à sua
nota o somatório das pontuações correspondentes aos títulos descritos nos itens I e II do
item 13.1 do Edital nº 001/2013.

O TJ/RS informou que, quando da apresentação dos títulos, o Requerente postulou a
cumulação dos pontos relativos aos itens I e II do item 13.1 do Edital, que apenas repete o
item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009.

Negado o pleito, foi interposto recurso administrativo para o Conselho de Recurso
Administrativo – CORAD. O recurso foi parcialmente provido para valorar o título
apresentado pelo Requerente, relativo ao item II do item 13.1 do Edital (tempo de
exercício por não bacharel em serventia extrajudicial).

No entanto, afirma o TJ/RS, o Requerente já havia sido pontuado no item 13.1, I, do
Edital (tempo de exercício em cargo público), razão pela qual, diante da proibição de
cumulação dos títulos dos incisos I e II do item 7.1 da Resolução CNJ nº 81/2009, a
decisão foi revista em sede de Embargos de Declaração, a fim de excluir a pontuação
relativa ao exercício de serviço notarial ou de registro por não bacharel em Direito.

Em nova petição, o Requerente reitera, em linhas gerais, os fundamentos aduzidos
na inicial (Id 1958527).

 
5.     PCA 1113-57

O Requerente Paulo Márcio Guerra Bacelete se insurge em face do ato do Conselho
de Recursos Administrativos do TJ/RS, que indeferiu a homologação de sua inscrição
definitiva para o concurso de remoção em razão da renúncia à delegação, ocorrida em
17/06/2013.

Narra que o edital do concurso foi publicado em abril de 2013, data em que já havia
cumprido o lapso temporal de dois anos exigido no edital para concorrer à remoção.

Argumenta não haver previsão no edital do concurso ou na Resolução CNJ nº
81/2009, no sentido de que o exercício, para efeito do critério de remoção, deva se
estender até a data da nomeação para uma nova serventia.

Entende o Requerente que, como nas datas da publicação do Edital e da inscrição
preliminar preenchia o requisito de contar dois anos de delegação, o fato de ter renunciado
à delegação em momento posterior à inscrição preliminar não impede a sua permanência
no certame.

Requereu, liminarmente, que a Comissão de Concurso acrescentasse seu nome à
lista de candidatos classificados ou que suspendesse o Concurso Público de Provas e
Títulos para a Outorga de delegações de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio
Grande do Sul (Edital nº 001/2013).
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No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, deferindo-se sua inscrição
definitiva no concurso pelo critério de remoção e assegurando-se o seu direito de escolher
uma serventia, conforme classificação final.

Indeferi o pedido de concessão de medida liminar (Id nº 1905878) e determinei a
intimação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que prestasse
informações (Id 1907473).

O TJ/RS informou que o Requerente não logrou demonstrar, no momento de sua
inscrição definitiva, encontrar-se no exercício de delegação de serventia extrajudicial no
Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual teve seu pedido de inscrição indeferido (Id
1948563).

Sustenta que o Requerente renunciou à titularidade do serviço notarial e de registros
de Ponche Verde, comarca de Dom Pedrito/RS, em junho de 2013 – perdendo, assim, a
condição de habilitação para o concurso de remoção no Estado do Rio Grande do Sul.
Entende que, extinta a delegação pela renúncia, não há falar em remoção.

 
6.     PCA 1953-67

Os Requerentes Fábio Oliveira de Souza e outros impugnam a prova oral da área
“C” (Direito Constitucional, Administrativo e Tributário), sob o argumento de que alguns
candidatos teriam sido favorecidos em detrimento de outros, tendo em vista a diferença das
notas atribuídas pelos três examinadores responsáveis por tal área.

Alegam que “ ” as notas mais baixas na área “C” foram atribuídaspraticamente todas
pela Professora Roberta Scheneider Westphal, de forma destoante das notas conferidas aos
candidatos nas áreas “A” e “B”.

Narram que, em torno de 63% dos candidatos avaliados pela Professora Roberta
Scheneider Westphal obtiveram nota igual ou inferior a 5,00, ao passo que 6% dos
candidatos examinados pela Desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda obtiveram
nota igual ou inferior a 5,00, e nenhum examinado pelo Professor Rogerio Duarte Silva
teve nota igual ou inferior a 5,00. Argumentam que a mesma discrepância foi observada
pelos candidatos à remoção.

Entendem que os critérios de avaliação e os parâmetros utilizados pelos três
examinadores responsáveis pela área “C” não foram idênticos. Ressaltam que a professora
Roberta Scheneider Westphal escolhia um item do ponto sorteado e formulava questões
até a exaustão, ao passo que os demais examinadores indagavam sobre diversos itens do
ponto, permitindo que o candidato expusesse de forma equilibrada o seu conhecimento.

Alegam, daí, que houve violação dos princípios da isonomia, legalidade,
impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade na prova oral realizada entre 08 e 14 de
novembro de 2015.

Informam que foi formulado requerimento coletivo à Comissão do Concurso, que
indeferiu os pedidos de anulação e de nova aplicação da prova oral referente à área “C”.

No mérito, pretendem: a) seja requisitada ao TJ/RS relação que discrimine qual foi o
examinador responsável pela arguição de cada candidato na área “C”; b) sejam fornecidos
os espelhos de perguntas e respostas das questões aplicadas pelos examinadores; c) seja

Num. 2065979 - Pág. 10



os espelhos de perguntas e respostas das questões aplicadas pelos examinadores; c) seja
requisitado o áudio de todas as provas da área “C”; e d) seja anulada a prova oral relativa à
área “C”, determinando-se a aplicação de nova prova aos candidatos prejudicados ou a
todos os candidatos, com a utilização de parâmetros e critérios idênticos.

Julguei improcedente o pedido, nos termos do art. 25, X, do RICNJ, por não caber
ao CNJ reexaminar os critérios utilizados na elaboração de questões, de correção de provas
e atribuição de notas aos candidatos, nem atuar como instância recursal ordinária das
bancas de concurso (Id 1944195).

Inconformado, o Requerente Fábio de Oliveira de Souza interpõe recurso
administrativo, sob a alegação de que não pretende questionar os critérios de avaliação.
Afirma que a questão debatida se refere à “ ” entre os examinadores, oquebra de isonomia
que representa uma ilegalidade no andamento do concurso (Id 1966547).

Reitera os argumentos e dados deduzidos no requerimento inicial – que, segundo
entende, evidenciam o desequilíbrio entre os candidatos avaliados na prova oral.

Alega que os candidatos avaliados por Roberta Scheneider Westphal foram
praticamente alijados do concurso, enquanto os demais candidatos obtiveram boas notas e
alcançaram ótimas posições.

Requer, assim, o provimento do Recurso Administrativo, a fim de julgar procedente
o presente PCA.

 
7.     PCA 1591-65

Os Requerentes Ricardo Junges e Giovane Araújo Brandão afirmam que, diante de
determinação deste CNJ, proferida nos autos do PCA 0001753-65.2013.2.00.0000, foram
reservadas 17 (dezessete) vagas a Pessoas com Deficiência – PcD’s, no Concurso Público
para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do
Sul, regido pelo Edital nº 001/2013, sendo 11 (onze) para ingresso por provimento e 06
(seis) para ingresso por remoção.

Afirmam, no entanto, não haver candidatos inscritos para as 06 (seis) vagas
reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD’s, na modalidade remoção.

Diante de tal fato, entendem que, para que se mantenha a reserva de 10% das vagas
às Pessoas com deficiência, as vagas remanescentes reservadas a PcD’s, na modalidade
remoção, devem ser destinadas a candidatos PcD’s na modalidade provimento – não se
admitindo que sejam destinadas à classificação geral da modalidade remoção, como
dispõem os itens 16.3 e 16.3.1 do Edital do certame.

Narram que formularam, perante o TJ/RS, pedido administrativo com tal fim, mas o
pleito foi indeferido pela Comissão do Concurso, sob os seguintes fundamentos: a) o edital
não foi impugnado tempestivamente; b) os 10% das vagas destinadas às pessoas com
deficiência foram reservadas no início do certame.

Os Requerentes afirmam possível a impugnação do edital em momento posterior à
sua edição, na medida em que, por vezes, a ilegalidade do Edital somente é constatada
diante do desenvolvimento do concurso e da prolação dos atos decisórios da Comissão do
Concurso. Citam precedente do Eg. STJ.
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Asseveram que, no presente caso, somente vieram a ter certeza da ausência de
candidatos PcD's classificados para a modalidade remoção com a publicação do Edital n.
002/2016 – CECPODNR, em 04/03/16.

Entendem, ainda, que o exercício da autotutela autoriza que o TJ/RS anule a regra
ilegal.

Afirmam que outros Tribunais já aplicaram o critério de reversão de serventias ora
pretendido.

Sustentam, ainda, que, a prevalecer a norma do Edital, os candidatos aprovados em
listagem geral serão beneficiados com todas as formas de reversão de serventias
remanescentes, enquanto os candidatos portadores de deficiência não serão beneficiados
por nenhuma forma de reversão, em violação ao Princípio da Igualdade.

Assim, requerem a procedência do PCA para assegurar que as serventias reservadas
às Pessoas com Deficiência – PcD, na modalidade "remoção", que remanesçam da escolha
de serventias, sejam destinadas à escolha dos candidatos portadores de deficiência
aprovados na modalidade "provimento".

O TJ/RS informa que o Edital do certame – que, em sua redação original, já
disciplinava a destinação das vagas remanescentes aos candidatos habilitados na lista geral
para ingresso por remoção – não foi impugnado em tempo hábil, conforme expressamente
previsto em seu item 17.5.

Sustenta que a Lei nº 8.935/94, que disciplina as normas gerais dos concursos para
ingresso nas atividades notariais e de registro, prevê que 2/3 (dois terços) das vagas serão
destinadas a provimento e 1/3 (um terço) à remoção. Assim, caso acolhida a pretensão dos
Requerentes, restará descumprida a referida norma legal.

Afirma, ainda, que já foram reservadas 10% das vagas para os candidatos PcD’s,
respeitada a proporção acima referida, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser
sanada (Id 1966363).

Em nova petição, apesentada em face das informações prestadas pelo TJ/RS, os
Requerentes reiteram os fundamentos já lançados na petição inicial. Afirmam que o TJ/RS
não trouxe aos autos nenhum fato novo relevante, limitando-se a corroborar a alegação
contida na inicial, no sentido de que as vagas reservadas inicialmente para candidatos
PcD’s na modalidade remoção serão efetivamente destinadas à escolha geral, em razão da
ausência de candidatos PCD’s para sua concorrência (Id 1973971).

 
8.     PCA 251-86

 

O Requerente Zenildo Bodnar se insurge contra a decisão proferida pela Comissão
Examinadora do Concurso, mediante a qual foi indeferido seu pedido, no sentido de
considerar válida a cumulação da atividade de magistério superior, com ou sem concurso
público. Sustenta que a interpretação consagrada pela Comissão ao texto do inciso III do
artigo 7.1 da minuta do edital da Resolução CNJ nº 81/2009, afigura-se restritiva e
indevida. O dispositivo em discussão tem o seguinte teor:
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7. TÍTULOS
7.1 O exame de títulos valerá, no máximo 10 (dez) pontos, com peso 2

(dois), observado o seguinte:
[...]
III – exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período

mínimo de 5 (cinco) anos:
a) Mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo

seletivo público de provas e/ou títulos (1,5);
b) Mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo

seletivo público de provas e/ou títulos (1,0);

 

Sustenta o Requerente a possibilidade de cumulação de ciclos de cinco anos de
magistério, em especial porque não há possibilidade de qualquer manipulação artificial da
atividade desenvolvida. Ressalta, ainda, haver precedente deste Conselho no mesmo
sentido da tese ora sustentada (PCA 0003984-31-2014.2.00.0020, de relatoria do
Conselheiro Fabiano Silveira).

Todavia, ao final, formula pedido diverso, no sentido de que “se determine à
comissão do concurso que reconheça o direito do requerente e demais candidatos ao 

 cômputo cumulativo da atividade de magistério superior realizada com e sem concurso
, considerando a quantidade de vínculos efetivamente comprovados, promovendopúblico

” (grifos acrescidos).nova divulgação do resultado dos títulos

O Requerente apresentou nova petição, em que retifica o pedido inicial para dele
fazer constar pretensão no sentido de que “seja determinada à Comissão que reconheça a

(conformecumulatividade da atividade de magistério superior, por ciclo de cinco anos 
entendimento do CNJ)   (vínculos independentes –, bem como entre instituições diversas

” (grifei).caso do requerente ESMAFESC e Escola Superior do Ministério Público de SC)

Em informações, o TJ/RS assenta que não houve qualquer ilegalidade na análise dos
títulos do Requerente. Informa, ainda, que a matéria se encontra judicializada, em sede de
Mandado de Segurança impetrado perante o TJ/RS e autuado sob o nº 70068027911 (Id nº
1889587).

Diante da judicialização da matéria,  do PCA, nos termos do art. 25, X,não conheci 
do RICNJ (Id 1890778).

O Requerente protocoliza petição, pleiteando a reconsideração da decisão. Sustenta
que, no Mandado de Segurança, não foi postulado o reconhecimento da cumulação por
ciclos de cinco anos (pedido deste PCA), mas exclusivamente a cumulatividade entre
vínculos diversos. Afirma, ainda, que, após a decisão proferida neste PCA, formulou
pedido de desistência do Mandado de Segurança (Id nº 1892484, p. 24).

Assim, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, que ao menos o
pedido de cumulatividade por ciclo de cinco anos seja apreciado.

 
9.      PCA 2043-75

O Requerente Ricardo Rigotti Alice se insurge em face do ato do TJ/RS, que não
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O Requerente Ricardo Rigotti Alice se insurge em face do ato do TJ/RS, que não
admitiu a cumulação das atividades de conciliador voluntário com as de advogado dativo
nomeado.

Narra que, em sede de recurso, a Banca Examinadora manteve seu posicionamento,
no sentido de possibilitar apenas a cumulação vertical de títulos, e não a horizontal. Alega
que tal entendimento é diverso daquele pacificado por este Conselho Nacional e pelo
Supremo Tribunal Federal, em casos análogos. Argumenta que o Requerido valeu-se de
jurisprudência deste Conselho que não se adequa ao caso para negar provimento ao recurso
interposto.

Sustenta que a Resolução CNJ nº 81/2009 autoriza a cumulação horizontal de títulos
(títulos dentro de uma mesma rubrica) e que as vedações às cumulações devem ser
interpretadas de forma restritiva.

Salienta que o concurso em questão teve seu edital publicado em 2013, ano em que
foram realizadas as primeiras provas. Ressalta que a possibilidade de livre cumulação geral
dos títulos só foi alterada em relação aos títulos de pós-graduação quando da edição da
Resolução CNJ nº 187/2014, que permitiu a aplicação da regra restritiva de cumulação dos
títulos de pós-graduações somente aos concursos que não tivessem realizado qualquer
prova até fevereiro de 2014.

Alega que o Requerido, após o início do concurso, alterou as condições de contagem
e cumulação de títulos de pós-graduação, exercício de conciliação voluntária e de
assistência jurídica, passando a adotar a Resolução CNJ nº 187/2009 de forma ampla, e
não somente em relação aos títulos de pós-graduação.

Cita o julgamento do PCA nº 0001936-02.2014.2.00.00, ocorrido em 20/10/2014,
que revisou o entendimento deste Conselho, de modo a permitir a cumulação das
diferentes rubricas entre si, sendo contada cada espécie uma única vez. Entende que, da
forma como decidido, tal julgamento alterou nacionalmente as regras para todos os
concursos de serventias em andamento.

Assevera que tal matéria foi examinada pelo STF nos autos do Mandado de
Segurança nº 33.455, que, ao dispor sobre o edital do concurso do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, decidiu pela manutenção da cumulatividade dos títulos referentes ao
exercício de funções auxiliares à Justiça aos concursos que se encontravam em andamento.
Conclui que a decisão proferida por este Conselho no PCA nº 0001936-02.2014.2.00.00
acabou revista pelo STF, não podendo, portanto, ter aplicação no concurso sob exame.

No mérito, pretende a admissão da cumulação horizontal dos títulos referentes às
atividades de conciliador voluntário e de advogado dativo, conforme dispõem o Edital nº
001/2013, os precedentes deste Conselho, e o decidido pelo STF no MS nº 33.455.

O TJ/RS informa que, por interpretação literal do item 13.1 do Edital do concurso,
os candidatos somente podem pontuar uma    outra atividade ali descrita (conciliadorou
voluntário ou prestação de assistência jurídica voluntária).

Afirma que, diversamente do que pretende o Requerente, não pode ser aplicado o
mesmo entendimento adotado quanto à cumulação dos títulos de pós-graduação, pois,
naquele caso, os títulos foram separados individualmente por alíneas (Id 1966746).
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Alega que a pontuação atribuída ao Requerente observou os princípios da
Vinculação ao Edital e da Isonomia.

 

Em petição de Id 2024109, o Requerente comunica o julgamento pelo STF do MS nº
33.406 e requer o julgamento do presente PCA.

   II – Fundamentação

 

Passo ao exame das alegações formuladas pelos Requerentes em cada um
dos Procedimentos.

  
1.       PCA 6147-47

Inicialmente,   o ingresso de Zenildo Bodnar no feito, na qualidadeadmito
de terceiro interessado.  .Anote-se

Em relação à questão de ordem reiterada por Manoel Valente da Tribuna,
reitero a fundamentação que lancei na decisão que a indeferiu (ID 1917595),
nos seguintes termos:

Como é largamente sabido, nos processos administrativos a
presença de advogados é facultada às partes, conforme
disposto no artigo 3º da Lei nº 9784/99, inserto no capítulo
II, relativo aos direitos dos administrados (os grifos não
são do original):

 Art. 3  O administrado tem os seguintes direitos peranteo

a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados: 

(...) 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado,
salvo quando obrigatória a representação, por força
de lei.  

  Mesmo em procedimentos mais gravosos  –  tais como os
processos administrativos disciplinares – o Supremo Tribunal
Federal já editou súmula vinculante no sentido da
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prescindibilidade da defesa técnica por advogado. Tal
entendimento é recorrente na jurisprudência da Corte
Suprema.  

Desse modo, ainda que o Requerente afirme na petição inicial
que age representando seus colegas, candidatos também
inscritos no certame, a utilização da expressão representação
  não significa necessariamente que lhe foram outorgados os
poderes da procuração  , ou seja, da procuração geralad judicia
para o foro, prevista nos artigos 104 e 105 do novo CPC, cujo
destinatário deve ser necessariamente o advogado.

Ora, se a presença de advogado é  no processofacultada 
administrativo (vale dizer, os interessados podem prescindir do
profissional da advocacia e atuar na defesa de seus próprios
interesses) e as procurações juntadas não conferem poderes
para atuação no âmbito judicial, resulta demasiado concluir
que a representação referida pelo Requerente caracteriza
exercício irregular da função de advogado, com violação dos
deveres impostos aos serventuários, assim como as
prerrogativas da advocacia.

Por fim, nunca é demais lembrar que, dentre os
poderes/deveres da Administração encontra-se a autotutela,
consubstanciada no inciso II do §4º, do art. 103-B da
Constituição da República, reproduzido no art. 4º, II, do
Regimento Interno deste Conselho, assim como na Súmula
473 do Supremo Tribunal Federal, que lhe faculta a
possibilidade de declarar a nulidade de seus atos. Em outras
palavras, ainda que se admitisse, para argumentar, a presença
de qualquer irregularidade no procedimento dos Requerentes –
o que não ocorreu no caso concreto – este Conselho poderia
agir de ofício, adotando as providências cabíveis em face de
eventuais ilegalidades verificadas no certame.

Por esta razão, recebo a questão de ordem como petição
simples, e a . indefiro

Ante o exposto, por não haver fatos ou argumentos novos a afastar a
fundamentação expendida, mantenho a decisão de indeferimento da questão de
ordem.

Os Requerentes pretendem, por meio do presente PCA, que a Comissão
do Concurso: a) disponibilize, com brevidade, no sítio eletrônico do certame, a
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íntegra dos títulos e dos   de todos os candidatos; b) estabeleçacurricula vitae
requisitos de validade dos títulos de especialização em Direito, reavaliando-os;
c) não homologue os resultados da prova de títulos antes de cumpridas as
determinações acima.

1.1.          NOVA AFERIÇÃO DOS TÍTULOS, SOB A ÓTICA DA
LEGALIDADE.

Alegam os Requerentes haver indícios de ilegalidade e fraude em vários
títulos de pós-graduação apresentados no certame. A argumentação é lastreada
em três fundamentos:  diversos candidatos receberam pontuações relativas aa)
até 16 (dezesseis) títulos de especialização e inúmeros cursos foram realizados
em bloco, praticamente de modo simultâneo, em curto período de tempo; b)
houve valoração de títulos que não observam a legislação educacional em
vigor;  houve ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel emc)
Direito, como verificado na pontuação de prática jurídica.

As questões relativas ao excesso de títulos de pós-graduação realizados
em curto espaço de tempo (concomitância substancial) e à inobservância da
legislação educacional em vigor, foram objeto do MS 33.406/DF, impetrado no
STF, referente ao concurso de serventias realizado pelo TJ/PE.

Por tal razão, deferi medida liminar no presente feito, a fim de aguardar a
definição do STF sobre o tema, de modo a possibilitar o prosseguimento do
certame com segurança.

A discussão da matéria iniciou-se na sessão do dia 17/11/2015, ocasião
em que, após o voto do Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio, que concedia
parcialmente a Ordem, proferiu voto divergente o Exmo. Ministro Edson
Fachin, que concedia integralmente a Segurança. O julgamento foi suspenso
em razão do pedido de vista do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso.

O feito voltou a julgamento em 02/02/2016, com o voto do Exmo.
Ministro Luís Roberto Barroso, que ao denegar a Segurança, inaugurou terceira
corrente, no que foi acompanhado pela Exma. Ministra Rosa Weber. O Exmo.
Ministro Edson Fachin reformulou seu voto para acompanhar integralmente o
voto do Ministro Relator. O Exmo. Ministro Luiz Fux declinou seu
impedimento para atuar no feito. Em razão do empate, o julgamento foi
novamente suspenso e o feito foi encaminhado ao Exmo. Ministro Celso de
Mello, da 2ª Turma, para que proferisse o voto de desempate.

Após o voto do Exmo. Ministro Celso de Mello, o resultado do
julgamento foi proclamado em 06/09/2016, nos seguintes termos:
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Decisão: Após o voto de desempate do Senhor Ministro Celso
de Mello, a Turma, por maioria, denegou a segurança, revogou
a liminar anteriormente deferida e julgou prejudicados os
agravos interpostos, nos termos do voto do Senhor Ministro
Luís Roberto Barroso, Presidente e Redator para o acórdão,
vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio, Relator, e
Edson Fachin. Impedido o Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª
Turma, 6.9.2016
 

Os Requerentes, em petição dirigida a este Conselho (Id 2021991),
trouxeram link com o conteúdo do vídeo da sessão de julgamento do MS
33.406/DF, ocorrida em 02/02/2016 na 1ª Turma do STF. O mesmo conteúdo
veio posteriormente aos autos, em mídia física ( ). DVD – Id  2055655

O acórdão prolatado pela col. Primeira Turma do STF, quando do
julgamento do MS 33.406/DF, da lavra ilustre do Exmo. Ministro Luís Roberto
Barroso (redator para o acórdão), foi publicado no DJe de 08/11/2016.

Do exame atento dos debates travados ao longo da sessão e do acórdão de
julgamento já publicado, resulta claro que o voto vencedor afastou a
possibilidade de se estabelecer novos critérios (como o da  concomitância

), não previstos no edital, para excluir títulos apresentados porsubstancial
candidatos em concurso já em andamento. No particular, aliás, a decisão da
Turma foi unânime.

Igualmente unânime foi a conclusão – ainda que em  – noobiter dictum
sentido de que a Comissão de Concurso deve proceder ao exame da higidez dos
títulos, sob a ótica da legislação educacional, a fim de manter estrito controle
de legalidade, afastando os títulos emitidos em desconformidade com a referida
legislação.

O ponto em relação ao qual se estabeleceu a divergência dizia respeito à
exclusão de títulos correspondentes a situações reveladoras de superposições e

 – tal como proposto no voto doacúmulos desarrazoados ou abusivos
eminente Relator, Ministro Marco Aurélio. Tal critério foi rechaçado pelo
ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, em razão da sua  ,subjetividade
conducente a situação contrária aos princípios da segurança jurídica e da
impessoalidade, especialmente considerando que, a esta altura, as notas
atribuídas aos títulos apresentados já são conhecidas e os candidatos
identificados.
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O entendimento sufragado pelo Exmo. Ministro Barroso foi
acompanhado pelos Exmos. Ministros Rosa Maria Weber e Celso de Mello. 

O teor dos debates travados na sessão não deixa margem a dúvidas
quanto ao fato de que o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, relator para o
acórdão, lastreia seu voto na  impossibilidade de aplicação de critérios

 na avaliação dos títulos. Extrai-se, do minuto 23:19 até 23:43 dasubjetivos
referida Sessão:

 
“O que eu estou descartando é qualquer possibilidade de valoração
subjetiva dos títulos posteriormente às provas, (...) (inaudível)
momento de apresentação da prova de títulos quando já se sabe a
identidade dos candidatos. Portanto, a eliminação de qualquer grau
de subjetividade é a essência do meu voto”.

Mais adiante, assevera o Exmo. Min. Barroso que a possibilidade de
exame dos títulos à luz da legislação educacional é questão a respeito da qual
não divergem os demais Ministros (Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e
Edson Fachin). De fato, a ilustre Min. Rosa Weber, ao proferir seu voto,
consigna (p. 42 do acórdão):

 
“Do meu ponto de vista – com o maior respeito ao Min. Marco
Aurélio -, o voto de Sua Excelência já alcança as situações de
flagrante ilegalidade, porque, se os títulos não forem hígidos, por
óbvio, a Comissão poderá desconsiderá-los; e, se não os
desconsiderar.... Então, na verdade, eu não divirjo do Min. Marco
Aurélio.”
 

Em seguida, afirma o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso (p. 42 do
acórdão – os grifos foram acrescidos):

 
“Não, Vossa Excelência tem toda razão. Eu até ia comentar isso
com o Ministro Marco Aurélio, porque o Edital – eu fui ver agora,
Min. Marco Aurélio – fala que os títulos, na forma da legislação
educacional em vigor. Portanto, determinar o cumprimento do

.”Edital já é determinar a aferição desta legalidade
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Após a intervenção do Min. Marco Aurélio, conclui o ilustre Min.
Barroso (p. 43 do acordão):

 
“De modo que o voto do Ministro Marco Aurélio até onde vai a
contrariedade à legislação educacional corresponde ao que eu e a
Ministra Rosa estamos votando. De modo que a divergência é em
menor extensão. ”
 

Também o Exmo. Min. Edson Fachin, reajustou seu voto para
acompanhar o voto do Exmo. Min. Marco Aurélio.

 

Mais uma vez, consigna o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso (pp. 44/45
do acórdão – os grifos foram acrescidos):

 
“Ante as condições, diz o Ministro Marco Aurélio, se me permite ler
a leitura de seu voto:
Defiro parcialmente a Ordem para, afastados os critérios criados
após a abertura do processo seletivo, – estamos todos de acordo
aqui – permitir, no âmbito do controle de legalidade, a
desconsideração, ante as condições específicas dos candidatos e
das instituições de ensino, de certificados emitidos em

 – contrariedade ao disposto na legislação educacional até aqui,
; aí o Ministro Marco Aurélio prossegue aestamos de acordo todos

frase – ou em situações reveladoras de superposições e acúmulos
.desarrazoados, fraudulentos ou abusivos

Evidentemente, fraudulento viola a legislação educacional. Não
teria dúvida. Portanto, a nossa divergência é ‘reveladoras de

, porque asuperposições e acúmulos desarrazoados ou abusivos’
noção de razoabilidade ou de abusividade é uma noção
subjetiva, e eu não gostaria de dar esta margem de

.”subjetividade
 

Ao final, conclui o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso (p. 49 do acórdão -
os grifos foram acrescidos):
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Na verdade, a divergência não é tão grande assim. Todos nós
estamos invalidando os novos critérios estabelecidos pelo Tribunal.
Nós apenas estamos com uma divergência sobre se, na aplicação –
digamos assim – do velho edital, é legítimo ou não ir além do

 para incluir outras cogitações.desrespeito à legislação educacional
 

 Resulta indene de dúvidas, portanto, ter a egrégia 1ª Turma do STF se
limitado a afastar a possibilidade de exclusão de títulos correspondentes a
situações  reveladoras de “superposições e acúmulos desarrazoados ou

”, dado o caráter excessivamente subjetivo desse critério. Por outroabusivos
lado,  reconheceu expressamente a possibilidade de a Comissão do Concurso
reexaminar, caso a caso, a regularidade de cada um dos títulos de
pós-graduação, à luz da legislação educacional.

Da decisão proferida pela Corte suprema, resulta inequívoco que a
Comissão do Concurso deve guiar-se por    , guardando estritacritérios objetivos  
observância aos comandos contidos no Edital e na Resolução CNJ n. 81/09.
Atente-se ao conteúdo dos referidos atos normativos (os grifos não são do
original): 

 
Minuta de Edital anexa à Resolução CNJ 81/09 
7. TÍTULOS  
7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos,

com peso 2 (dois), observado o seguinte:  
(...)  
c) Especialização em Direito,  na forma da legislação

, com carga horária mínima de trezentos eeducacional em vigor
sessenta (360) horas/aula, cuja avaliação haja considerado
monografia de final de curso (0,5); 

  
Edital nº 001/2013 CECPODNR – TJ/RS
13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos,

com peso 2 (dois), observado o seguinte:
IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação - (documento

comprobatório que deverá ser apresentado: cópia autenticada do
diploma registrado ou, se não, certidão comprobatória da obtenção
do título):

(...)
c) especialização em Direito,  na forma da legislação

, com carga horária mínima de trezentos eeducacional em vigor
sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado
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monografia de final de curso (0,5 ponto) - (documento comprobatório
que deverá ser apresentado: cópia autenticada do diploma ou, se não,
certidão comprobatória da obtenção do título);

 

Assim, resulta claro que a observância da legislação educacional em vigor
constitui  a guiar a atuação da Comissão de Concurso nacritério imperativo
valoração dos títulos apresentados pelo candidato, em face de expressa
disposição contida no Edital do Concurso.

Entretanto, o TJ/RS, ao prestar informações, expressa entendimento no
sentido de que, em relação aos critérios utilizados para a análise dos títulos
apresentados, em especial os de pós-graduação,  não está na alçada da
Comissão de Concurso “a aferição das condições em que os cursos de
pós-graduação e especialização foram ministrados, tampouco julgar se os

”, pois funcionam sob fiscalização doInstitutos Educacionais são idôneos
 órgão nacional centralizado, que lhes confere autorização, “bastando o

respectivo registro no documento apresentado, o que foi observado por
. (Id 1863211)”ocasião da avaliação

Em novas informações, asseverou ainda o TJ/RS (Id 1926939, p. 1/2 – os
grifos não estão no original):

 
A etapa da prova de títulos foi submetida a três instâncias

recursais, tendo sido analisada pelo IESES, pela Comissão de
Concurso e, ainda, pelo CORAD – Conselho de Recursos
Administrativos deste Tribunal de Justiça (composto por Juízes de
Direito e Desembargadores), sendo que foram julgados mais de 270
recursos contra a prova de títulos, alguns providos e outros
desprovidos.

Esclareço que foram observados os critérios objetivos
definidos em edital, não tendo sido pontuados os títulos que não
atendiam os critérios estabelecidos,  seja em relação ao número de
horas exigido, seja em relação ao prazo limite para sua obtenção
(primeira publicação do edital de abertura do certame).

Finalmente, informo que eventuais irregularidades
apontadas estão também sendo apuradas pelo Ministério Público
Estadual junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público e Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto
Alegre, em expediente autuado sob o número RD.00829.00004/2016,
que analisará todo o material (títulos) objeto de impugnação dos
requerentes neste PCA.
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Constata-se, desse modo, que o TJ/RS limitou-se a verificar as
informações constantes dos títulos de pós-graduação   apresentados,lato sensu
relativamente ao   exigido e o   para sua obtenção –número de horas prazo limite
informações que, em face da legislação educacional vigente, resultam
insuficientes para a aferição das condições de validade dos títulos.

Com efeito, a legislação educacional em vigor, aplicável aos cursos de
especialização, a que faz referência a Resolução CNJ n. 81/2009, vai muito
além dos critérios efetivamente observados pela Comissão de Concurso no
caso concreto, e está facilmente acessível no sítio do Ministério da Educação.

Da leitura sistemática das normas educacionais aplicáveis à hipótese, é
possível extrair os seguintes requisitos, indispensáveis à validade dos
certificados de pós-graduação emitidos por qualquer Instituição de Ensino
Superior:

 
a.     Devem referir-se a cursos com duração mínima de 360 (trezentos

e sessenta) horas aula ;[1]

b.     Devem fazer menção à área de conhecimento do curso ;  [2]  
c.     Devem conter as seguintes informações : [3]

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido
pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas
responsáveis;
II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total;
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e
nota ou conceito obtido;
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as
disposições da Resolução CNE/CES n. 01/07; e
V – referência ao ato legal de credenciamento da instituição.

d.            Tenham sido registrados pela própria Instituição de Ensino
Superior credenciada[4];

e.       Devem ter sido expedidos por Instituições de Ensino Superior
que: 

                                                    i.           Constem do Cadastro Nacional de Cursos de
, cujo acesso se dá no seguinte endereçoPós-graduação

eletrônico : [5] www.emec.mec.gov.br Þ pesquisa avançada 
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                           ii.      No caso de  , acursos de ensino à distância – ead
Instituição de Ensino Superior cadastrada no    devee-mec
possuir  , verificável nacredenciamento específico para ead
aba ‘ato regulatório’ do cadastro ;[6]

                      iii.      No caso de  , a Instituição de Ensinocursos presenciais
Superior cadastrada no    deve e-mec elencar os cursos de

   oferecidos na aba ‘especialização’especialização em direito
do cadastro, se o início do curso ocorreu após o ano de 2012[7]

, sob pena de serem considerados irregulares;
1.     Se o curso foi oferecido antes de 2012, não é

obrigatório o cadastramento no sistema .[8]

2.  As Escolas de Governo estão dispensadas de alimentar o
cadastro .  [9]

 

Ademais, dos termos do item 13.1, IV, c e §4º do Edital que rege o
certame, resulta claro que serão aproveitados os títulos adquiridos até a data da
primeira publicação do Edital nº 01/2013 do TJ/RS, ocorrida em .03/04/2013
Nesse sentido, aliás, as informações prestadas pelo Tribunal requerido,
constantes do Id 1863211.

Imperioso acrescentar, a essa altura, duas observações.

Primeiramente, conforme previsão expressa contida no Edital n. 01/2013
do Concurso (item 13.1, IV, c), devem ser aceitas declarações em substituição

. É de se exigir, como consectário lógico, aos certificados que tais declarações
devam conter as mesmas informações acima exigidas em relação aos
certificados.

Em segundo lugar, relativamente à data limite para a aquisição dos
 – definida no edital  - verifica-se que poderiam sertítulos em 03/04/2013

consideradas, em princípio, três datas: a do  do curso (indicada pelotérmino
período em que o curso foi realizado), a do  do certificado ou a da registro

 da monografia.defesa

Embora a  seja informação obrigatoriamente constantedata do registro
dos certificados, a adoção desse marco poderia acarretar prejuízo aos
candidatos, em razão de eventual demora da instituição de ensino na emissão
do diploma – além de excluir, por conclusão lógica, as declarações
substitutivas dos certificados, contrariando o disposto no edital do próprio
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concurso. Por outro lado, nem todos os certificados declaram a data de defesa
das monografias, visto que tal informação não é obrigatória, conforme se
depreende da normativa anteriormente descrita.

Tem-se, por outro lado, que a data relativa ao período em que o curso
 constitui informação obrigatória em todos os certificados e, emfoi realizado

atenção aos princípios da razoabilidade e confiança legítima, deve ser
considerada como data limite para a aquisição dos títulos de pós-graduação lato

. Afinal, o requisito mínimo para se considerar adquirido um título é quesensu
as aulas a ele correspondentes tenham se consumado.

 

Em conclusão, devem ser aceitos pela Comissão do Concurso os
certificados adquiridos até 03/04/2013, considerando-se como data da
aquisição a data do término do curso constante do certificado.

 

 Resulta claro, assim, que a Comissão do Concurso deixou de dar integral
cumprimento a dispositivos constantes da Resolução CNJ n. 81/2009, assim
como de seu próprio edital, justificando o controle por parte deste Conselho
Nacional.

Em face do declarado descumprimento da legislação educacional
aplicável à hipótese, e considerando a necessidade de manutenção da
impessoalidade na análise dos títulos, entendo prudente que a Comissão se
restrinja a aplicar os critérios objetivos previstos na legislação educacional, na
forma sistematizada constante deste voto.

Ante o exposto,    o pedido formuladojulgo parcialmente procedente
pelos Requerentes, a fim de determinar que a Comissão do Concurso do TJ/RS
proceda à nova aferição da validade dos certificados apresentados pelos
candidatos, eliminando os títulos que não atendam às condições objetivas
descritas neste voto, resultantes da legislação educacional.

 

1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE
BACHAREL EM DIREITO

No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não
privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1,
I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte
redação (os grifos não são do original):
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13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos,
com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego
, porou função pública privativa de Bacharel em Direito

um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação
do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos
comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia:
certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de
objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do
empregador ou documento similar que demonstre o exercício;
            – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual
constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data
final de exercício; – cargo, emprego ou função pública:
certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão
em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se
sofreu penalidades e quais e data final);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não
bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a
data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, §
2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos
comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia
autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo
titular da serventia); 

Também a minuta de Edital anexa à Resolução nº 81/2009 do CNJ, assim
dispõe:

 
I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego
ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um
mínimo de três anos até a data da primeira publicação do
edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não
bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da
publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da
Lei n. 8.935/1994) (2,0);

 

A tal respeito, o TJ/RS assim se manifestou (os grifos foram acrescidos):
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Quanto à pontuação obtida por candidato que apresentou
título desconforme ao edital, por não titular cargo
privativo de bacharel em direito,  justifica-se a que
interpretação estrita do item do edital, como querem os
requerentes, alcançaria direito de terceiros, pois  candidatos
com funções no serviço extrajudicial por prazo definido,

. De qualquer sorte,sequer necessitam do título de bacharel
a matéria está, ainda, sub judice, no Conselho de Recursos
Administrativos – CORAD, via ordinária para modificar a
pontuação, o que não foi observado pelos requerentes (Id
1863211, p.8).

 

Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver
reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o
exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito.
Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº
81/09, bem como do próprio edital do concurso.

Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já
decidiu que “o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais
não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo
15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do
item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.”  Eis a
ementa que resume o decidido no PCA 5398-98:

 
CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E
REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE
DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL
EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE
DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO.
1.           O exercício de delegação de serviços notariais e/ou
registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade
privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo
15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese
do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução
nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ.
2.      A alegação de falsidade documental deve estar lastreada
em provas, ausentes no caso presente.
3.      Recurso conhecido e desprovido.
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(Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim
Ramos).

 

Exatamente por isso é que o Edital do Concurso, fiel às diretrizes traçadas
na Resolução nº 81/2009 do CNJ, trata as hipóteses em incisos distintos, a
saber: o inciso I do item 13.1 diz com o exercício de atividades privativas de 

, por no mínimo três anos, enquanto o inciso II do referidobacharel em direito
item refere-se ao exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel

, pelo prazo mínimo de 10 anos.em direito

Resulta impróprio, assim, o deferimento de pontuação pelo exercício de
atividades não privativas de bacharel em direito, com base no item 13.1,I, do
Edital. É de se determinar, portanto, ao TJ/RS que reveja a pontuação conferida
aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente
seja computado como título o exercício das funções ali descritas se “

.”privativas de bacharel em Direito
 

1.3. PUBLICAÇÃO DOS TÍTULOS E  DOSCURRICULA 
CANDIDATOS PELA COMISSÃO DO CONCURSO

Por fim, examina-se o pedido formulado, no sentido de que a Comissão
de Concurso disponibilize, com brevidade, no sítio eletrônico do certame, a
íntegra dos títulos e dos   de todos os candidatos.curricula vitae

O pleito não pode ser acolhido. Com efeito, a pretensão relativa à
publicação de cada um dos títulos apresentados pelos candidatos já foi
rechaçada por este Conselho, ao fundamento de que tal providência importaria
a criação de nova fase no certame, não prevista no Edital.

A respeito, observe-se o seguinte precedente (grifos acrescidos):

 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE
CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO NAS REGRAS DE PONTUAÇÃO DE
TÍTULOS PARA SERVIÇOS PRESTADOS À JUSTIÇA
ELEITORAL,  INCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE
PUBLICIDADE DOS TÍTULOS APRESENTADOS

  E RETIRADA DAPELOS DEMAIS CANDIDATOS
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE DE CONCILIAÇÃO E
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POR ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. (CNJ - PCA -
Procedimento de Controle Administrativo -
0002609-92.2014.2.00.0000 - Rel. GUILHERME CALMON
NOGUEIRA DA GAMA - 202ª Sessão - j. 03/02/2015).

 

Ante o exposto,  , apenasjulgo parcialmente procedente o presente PCA
para determinar ao TJ/RS que reveja a pontuação conferida aos candidatos
relativamente ao item 13.1, I, do Edital,  a fim de que somente seja
computado como título o exercício das funções ali descritas se “privativas

, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´sde bacharel em Direito”  
6843-54 e 5398-98.  , a fim deCasso a liminar anteriormente concedida  
permitir que o certame tenha prosseguimento, observadas as determinações do
Plenário deste Conselho exaradas no presente PCA e nos demais
procedimentos conjuntamente apreciados.

 
2.     PCA 682-23

 

Postula o Requerente a atribuição de pontuação na fase de títulos (0,5),
referente à atividade de assistência jurídica voluntária, exercida quando ainda
era estagiário, na forma prevista no item 7.1, V, da Resolução CNJ n. 81/2009
e reprisada no item 13.1, V, do Edital nº 001/2013 CECPODNR, de abertura do
certame, de seguinte teor:

 
V - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos

16 (dezesseis) horas mensais, das atribuições de conciliador
voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência
jurídica voluntária (0,5 ponto) – (documento comprobatório que
deverá ser apresentado: declaração da unidade judiciária);

 

Como relatado, o Requerente teve a pontuação indeferida pela Comissão,
à míngua de comprovação de que, à época da realização da atividade de
assistência jurídica voluntária, estivesse inscrito na OAB como estagiário.
Consignou ainda a Comissão que o serviço voluntário prestado como parte da
grade curricular não pode ser computado para fins da atribuição de pontuação.
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 A decisão proferida pelo Conselho de Recursos Administrativos tem o
seguinte teor:

 
“(...) pretende o reconhecimento da atividade voluntária

prestada junto à Universidade, na condição de estagiário.
A regra editalícia disposta no 13.1.V, pretende valorizar o

trabalho advocatício prestado de forma voluntária. Ocorre que, para
o exercício de tal mister, necessária a inscrição regular na OAB,
desmerecendo acolhida o presente recurso, com a mantença da
decisão da Comissão de Estágio de fls. 182-3. Ademais, serviço
voluntário prestado como integrante da grade curricular da
graduação, não pode ser computado (...). (Id 1892753)

 

No que se refere à ausência de comprovante de inscrição na OAB,
assente-se que, nos termos da Resolução CNJ n. 62/2009, o exercício da
atividade judiciária voluntária por estagiário depende da comprovação da
inscrição e situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim dispõe
o art. 6º da referida Resolução (os grifos foram acrescidos):

 
Art. 6º Os tribunais poderão firmar, na forma da lei,

convênios ou termos de cooperação com instituições de ensino para
viabilizar a prestação de assistência jurídica voluntária, em espaços
para atendimento ao público destinado e estruturado pelo Poder
Judiciário ou pelas próprias instituições.

§ 1° Na hipótese prevista no caput, a assistência jurídica
voluntária poderá ser prestada por estagiários, sob a supervisão de
advogados orientadores contratados pela instituição de ensino.

§ 2°  Os estagiários e os orientadores a que se refere o
parágrafo anterior somente serão admitidos ao serviço voluntário de
assistência jurídica, na forma desta Resolução, se comprovar a
inscrição e situação regulares na Ordem dos Advogados do Brasil.

 

Em observância a tal norma, este Conselho, nos precedentes citados pelo
Requerente na inicial, assentou que é de se conceder a pontuação do item 7.1,
V, da Resolução CNJ n. 81/2009 aos candidatos que tenham prestado
assistência jurídica voluntária também na condição de estagiários inscritos e
em situação regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Transcrevo, por
oportuno, a ementa de um dos julgados, a título exemplificativo (os grifos não
são do original):
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PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.

LIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS
E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVA DE
TÍTULOS.

I – O exercício de delegação de serviços notariais e/ou
registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos
termos do § 2º do artigo 15 da Lei n. 8.935, de 1994, não se
enquadrando, portanto, na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta
de edital anexa à Resolução CNJ n. 81;

II – É vedada a contagem cumulativa dos pontos atribuídos
aos títulos previstos nos incisos I e II do item 7.1 da minuta de edital
anexa à Resolução CNJ n. 81, a teor de previsão clara e expressa
contida no referido ato normativo;

III – Uma vez preenchidos os requisitos previstos nas
Resoluções CNJ n. 62 e 81, a prestação de assistência jurídica
voluntária por estagiários    deve ser consideradainscritos na OAB
como título no concurso público de provas e títulos para a outorga
de delegações de notas e de registro;

IV – O objetivo da Resolução CNJ n. 81, ao conceder
pontuação extra aos candidatos a titulares de serviços extrajudiciais
que tenham prestado serviços à Justiça Eleitoral (inciso VI do item
7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ n. 81), não foi
beneficiar magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, que nela
atuam no cumprimento da sua obrigação legal e institucional, mas
incentivar e valorizar o trabalho voluntário ou o atendimento às
convocações dessa Justiça, notadamente para viabilizar a realização
das eleições;

V – O pedido de publicidade dos títulos dos candidatos e
consequente abertura de prazo para impugnação cruzada foi
enfrentado e rejeitado pelo Plenário do CNJ para o concurso sub
examine quando do julgamento do PCA n.
0004433-86.2014.2.00.0000.

VI – Correto o ato administrativo do Tribunal ao indeferir a
aplicação da Súmula 266 do STJ a situação jurídica diversa daquela
para a qual foi editada e com o objetivo de alterar previsão expressa
da Resolução CNJ n. 81.

VII – Pedidos julgados parcialmente procedentes.
(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo -

0005933-90.2014.2.00.0000 – Rel. RUBENS CURADO - 203ª Sessão -
j. 03/03/2015).
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Percebe-se, portanto, que a exigência da apresentação de documento que
ateste a inscrição e a regularidade perante a OAB, revela-se consentânea com o
entendimento já sufragado por este Conselho.

Assim, se do documento juntado pelo candidato para comprovar a
prestação de assistência jurídica voluntária, não é possível extrair a sua regular
inscrição na OAB (seja na qualidade de advogado, seja na condição de
estagiário), o documento não se revela hígido aos fins do Edital.

Julgo  o presente PCA.improcedente

 
3.     PCA 1155-09

 

O Requerente postula a retificação dos Editais de n  01/2013 e 01/2015,ºs

a fim de que sejam excluídas as serventias cujas outorgas foram desconstituídas
por ato do Corregedor Nacional de Justiça, porque decorrentes de remoção.

O TJ/RS informa que, diante da declaração de vacância de diversas
serventias pelo CNJ, os então titulares impetraram Mandados de Segurança.

Afirma, no entanto, não ter incluído nos Editais de n  01/2013 e 01/2015ºs

as serventias cujos titulares obtiveram provimento liminar em sede das
referidas ações mandamentais. Assim, nada há a ser deferido quanto às
serventias envolvidas na remoção cuja decisão de vacância, prolatada por este
CNJ, foi objeto de liminar em Mandado de Segurança.

No que se refere às serventias envolvidas na vacância e que não foram
objeto de decisão liminar, o TJ/RS não esclarece se foram ou não incluídas nos
certames. Porém, ainda que estas últimas serventias tenham sido incluídas nos
Editais de n  01/2013 e 01/2015 – única hipótese em que ainda haveria cogitarºs

no interesse de agir do Requerente – não há como ser deferido o pedido de sua
exclusão.

Com efeito, a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que,
ainda que a declaração de vacância, emanada do CNJ, tenha sido objeto de
impugnação judicial perante o STF, a serventia deve ser incluída no concurso
público, “desde que não haja   determinando sua exclusão dodecisão expressa
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concurso ou da lista de vacâncias, condicionando-se o provimento da serventia
”. Tal entendimento encontra-se amparadoao trânsito em julgado da decisão

em pronunciamento emanado do próprio Supremo Tribunal Federal.

A respeito, transcreve-se o seguinte julgado (os grifos não estão no
original):

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJ/PR. CONCURSO PARA

OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO
DO ESTADO DO PARANÁ.

1.      Questões já retificadas pelo Tribunal Requerido. Pedido
prejudicado.

2. Não cabe, em procedimento de impugnação de edital de
abertura de concurso, a apreciação de propostas de reforma da
própria Resolução CNJ nº 81/2009. Precedentes.

3.       A realização das provas objetiva e escrita previstas no
Edital está em conformidade com a Resolução CNJ nº 81.
Reconhece-se, de ofício, a irregularidade do Edital quanto à
não-inclusão da disciplina “conhecimentos gerais” no conteúdo
programático do certame.

4.           O elevado tempo desde a publicação do edital e o
histórico que envolve o presente concurso recomendam a
manutenção da contratação de instituição auxiliar para realização do
concurso por dispensa de licitação, com base no art. 24, XIII, da Lei
nº 8.666/93. Precedente.

5.           O §6º do art.1º da Resolução nº 81 apenas permite a
delegação do auxílio operacional, cabendo à própria Comissão
examinadora a elaboração das provas.

6.      Irregularidade do Edital ao não fazer qualquer referência
aos nomes dos integrantes da instituição contratada, em
descumprimento à Resolução nº 81 do CNJ.

7.      Inexistência de ilegalidade na realização de sorteios para
desempate de serventias durante a suspensão do certame.

8.           A reserva de serventias para os portadores de
necessidades especiais deve observar aos critérios de provimento e
de remoção, porquanto, na forma dos arts. 236, §3º, da Constituição
e 3º da Resolução nº 81, o ingresso na atividade notarial e de
registro, na modalidade de provimento ou na de remoção, é sempre
originário e depende de concurso público de provas e títulos.

9.      Nos termos da decisão proferida no MS 31.228, Rel.
Min. Luiz Fux, devem-se incluir no certame os serviços já
declarados vagos pelo CNJ, ainda que estejam sub judice
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perante o E. STF, desde que não haja decisão expressa
determinando sua exclusão do concurso ou da lista de vacâncias,
condicionando-se o provimento da serventia ao trânsito em
julgado da decisão.

10.   Impedimento dos membros da Banca Examinadora
titulares de serventias oferecidas no concurso e dos que possuam
parentes ou assessores inscritos no certame. É suspeito membro da
Comissão que representa em juízo titulares das serventias oferecidas
no concurso.

11.   O Registrador e o Tabelião a compor a Banca
Examinadora devem ser titulares de serventias.

12.  Uma vez já anulado concurso isolado para provimento de
determinada serventia, não há falar em certame específico em
andamento a impedir sua inclusão no presente.

13.  Desnecessária a avocação da realização do concurso pelo
CNJ. O Tribunal já sanou parte das irregularidades inicialmente
constatadas, o que demonstra boa-fé e empenho em realizar o
certame, cumprindo fielmente os ditames legais.

14.   Pedido de Providências e demais processos a este
apensados julgados parcialmente procedentes. Sem efeito a medida
liminar.
(CNJ – PP – Pedido de Providências - Conselheiro -
0006612-61.2012.2.00.0000 – Rel. MARIA CRISTINA
IRIGOYEN PEDUZZI – 177ª Sessão – j. 22/10/2013). 

 Resulta  , portanto, o pedido.improcedente

Frise-se que não há falar em controle de legalidade, de ofício, quanto à
eventual não inclusão nos certames das serventias declaradas vagas pelo CNJ e
não albergadas por decisão liminar, ou das serventias cujas decisões liminares
não eram expressas quanto à sua exclusão do certame. Com efeito, o
entendimento do CNJ é pacífico no sentido de que a inclusão de novas
serventias no concurso demandaria a  . Nessereabertura do prazo de inscrição
sentido, o seguinte julgado:

 
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE

CONTROLE ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE SERVENTIA
POSTERIORMENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se de Recurso Administrativo em sede de
Procedimento de Controle Administrativo contra decisão
monocrática que determinou o arquivamento liminar do PCA.

Num. 2065979 - Pág. 34



2. Em seu pedido inicial, insurgem-se os requerentes contra
ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que,
em sede do Concurso Público para Outorga de Delegação de
Serventia Extrajudicial, deixou de incluir as serventias que vagaram
após a publicação do edital do concurso. Aduzem os requerentes
que a medida contrariaria precedente antigo deste Conselho, além
de atentar contra a moralidade e racionalidade pública, bem como
contra expressa previsão editalícia.

3.  É pacífico na jurisprudência deste Conselho que é
definitiva a relação de serventias publicadas por ocasião da
abertura do concurso, não podendo o Tribunal acrescentar
qualquer nova serventia sem oportunizar novo prazo para
inscrição.

4. Embora o edital tenha previsto a inclusão de serventias que
viessem a vagar durante o certame, há, in casu, nítido exercício de
autotutela, pois a anulação do ato – na espécie, o dispositivo que
ofereceria aos candidatos as serventias vagas durante a realização do
certame –, visto que fundada em evidente ilegalidade, não outorga
direitos aos administrados.

5. Improcedência do recurso administrativo.
(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de
Controle Administrativo - 0004919-76.2011.2.00.0000 - Rel.
NEVES AMORIM - 145ª Sessão - j. 10/04/2012 ).
 

  No presente caso, os certames regidos pelos Editais de n   01/2013 eºs

01/2015 já estão em andamento. O primeiro já se encontra na fase de títulos[1],
enquanto o segundo já teve a sua prova objetiva realizada[2].

Evidente, portanto, que, diante do avançado estágio em que se encontram
os concursos, resulta inviável a inclusão de nova serventia, com a consequente
reabertura do prazo de inscrições, sob pena de se causar enorme prejuízo aos
candidatos e ao interesse público, na medida em que as demais serventias
incluídas nos concursos permaneceriam ocupadas por interinos por ainda mais
tempo, em contrariedade ao artigo 236, §3º, da Constituição da República.

Ante o exposto,    o presente PCA. Prejudicado ojulgo improcedente
exame do pedido de liminar.

 
4.     PCA 1729-32
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Da análise dos autos, infere-se que o Requerente, inconformado com a
nota que lhe foi atribuída na prova de títulos, interpôs recurso à Comissão
Examinadora, pleiteando a pontuação relativa a: i) exercício de serviço notarial
ou de registro por não bacharel em Direito, nos termos do inciso II, item 13.1
do Edital; ii) exercício das atribuições de conciliador voluntário, como previsto
no inciso IV, item 13.1 do Edital.

O Recurso não foi provido, tendo o Requerente interposto novo recurso
ao Conselho de Recursos Administrativos (CORAD), que foi parcialmente
provido apenas para deferir ao Requerente a pontuação correspondente ao
inciso II do item 13.1 do Edital.

Ato contínuo, o Requerente interpôs Embargos de Declaração, apontando
omissão na decisão relativamente à análise do exercício da atividade de
conciliador voluntário, previsto no inciso IV do item 13.1 do Edital.

Diante do recebimento de comunicação da Corregedoria-Geral de Justiça,
em que se advertia que o Requerente não poderia ter computada a pontuação do
inciso II do item 13.1 do Edital porque já pontuara o título previsto no inciso I,
o Conselho de Recursos Administrativos – CORAD, quando do julgamento dos
Embargos de Declaração, revisou de ofício a decisão proferida em sede de
recurso, retirando a pontuação referente ao inciso II do item 13.1 do Edital.

Tal é a decisão impugnada por meio do presente PCA.

Alega o Requerente que a decisão em comento é ilegal porque: a)
procedeu-se a  , em sede de Embargos de Declaração, sem areformatio in pejus
observância ao prévio contraditório; b) a revisão se fundou em comunicação de
autoridade que havia participado da decisão recorrida.

Requer, assim, a procedência do presente PCA, a fim de que a decisão
impugnada seja reformada, acrescendo-se à sua nota o somatório das
pontuações correspondentes aos títulos descritos nos itens I e II do item 13.1 do
Edital nº 001/2013.

Percebe-se, portanto, que a pretensão última do Requerente é obter a
pontuação cumulativa dos incisos I e II do item 13.1 do Edital. Para tanto,
impugna aspectos formais da decisão proferida em sede de embargos de
declaração pelo Conselho de Recursos Administrativos – CORAD.

O item 13.1 do Edital do certame, na redação conferida pelo Edital Nº
014/2015 – CECPODNR, ostenta a seguinte redação, no que interessa:
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13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos,
com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou
função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3
(três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso
(2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser
apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou
seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou,
declaração do empregador ou documento similar que demonstre o
exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-Geral na qual
constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de
exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo
Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem
a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel
em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação
do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994)
(2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser
apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão
expedida pelo titular da serventia);

(...)
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser

contadas de forma cumulativa.
 

A norma repete o comando contido no item 7.1 da Minuta Anexa à
Resolução nº 81/2009 (com a redação dada pela Resolução nº 187, de 24 de
fevereiro de 2014), de seguinte teor:

 
7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com

peso 2 (dois), observado o seguinte:
I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou

função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de
três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel
em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do
primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0);

(...)
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser

contadas de forma cumulativa.
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Da leitura da norma, percebe-se que o §1º do item 7.1 da Resolução CNJ
n. 81/2009, repetido no Edital do certame, veda expressamente a acumulação
das pontuações previstas nos itens I e II, diversamente do que pretende o
Requerente.

A alegação formulada pelo Requerente, no sentido de que a norma do §1º
do item 7.1 pretende vedar a cumulação dos títulos em cada um dos incisos – e
não entre os títulos previstos nos incisos I e II – não encontra guarida na
jurisprudência deste Conselho.

A questão já foi submetida a exame do Plenário do CNJ quando do
julgamento do PCA 5933-90, ocorrido em 13/03/2015. Naquela oportunidade,
afastou-se alegação idêntica à ora deduzida pelo Requerente. Transcrevo, por
elucidativo, trecho do voto do Exmo. Conselheiro relator (os grifos não
constam do original):

 
(...)
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS

PONTOS PREVISTOS NOS INCISOS I e II DO ITEM 7.1 DA
MINUTA DE EDITAL ANEXA À RESOLUÇÃO CNJ N. 81.

 Pretende a Requerente Marilis Santiago Brum Marques que seja
possibilitada a contagem cumulativa dos pontos atribuídos aos títulos
previstos nos incisos I e II do item 7.1 da minuta de edital anexa à
Resolução CNJ n. 81 (correspondente ao item 16.3, incisos I e II, do
Edital do LIII Concurso).

Alega que a norma pretendeu vedar a cumulação de
pontos “entre si ou isoladamente quanto aos cargos diversos, bem
como ao tempo total de atuação em contagem cumulativa mas de
forma isolada por item específico E NÃO ENTRE OS DOIS
ITENS”.

A alegação não se sustenta diante da previsão clara e
expressa do § 1º do item 7.1 do Anexo da Resolução CNJ n. 81:

  7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos,
com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego
ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um
mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital
do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não
bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da
publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n.
8.935/1994) (2,0); (Alteração dada pela Resolução nº 187, de 24
de fevereiro de 2014)
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(...)
§ 1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão

ser contadas de forma cumulativa.
  Nota-se, portanto, que a pretensão da Requerente visa, na

verdade, alterar a regra editalícia, que tão somente reproduz a previsão
do ato normativo do CNJ.

Assim, como o ato administrativo do TJRJ observou
corretamente a Resolução CNJ n. 81, não há irregularidade a ser
controlada.

 
 

A decisão proferida pelo CORAD no presente feito, proibindo a
cumulação dos títulos previstos nos incisos I e II do item 13.1, encontra amparo
em disposição expressa da Resolução CNJ n. 81/2009, não desafiando, assim,
controle por parte deste Conselho Nacional de Justiça.

Resulta manifesta a  da pretensão do Requerente, noimprocedência 
particular.

Num tal contexto, resulta    o exame das demais questõesprejudicado
suscitadas pelo Requerente. Com efeito, não haveria qualquer utilidade em
determinar a anulação da decisão do CORAD por eventual vício de forma,
considerando que ao final, a decisão proferida em sede de embargos de
declaração não poderia ser alterada, ante a impossibilidade de se admitir a
acumulação dos títulos.

Ante o exposto,   o presente PCA.julgo improcedente

 

 
5.     PCA 1113-57

Perquire-se, nos presentes autos, se o candidato que, ao tempo da
publicação do Edital do concurso para outorga de delegação, é detentor de
delegação há mais de 2 (dois) anos, mas, no curso do certame, a ela renuncia,
pode prosseguir no concurso pelo critério de remoção.

No caso, o Requerente exerceu a titularidade do Serviço Notarial e
Registral do Distrito de Ponche Verde/RS entre 02/01/2007 a 17/06/2013.

Portanto, à época da publicação do Edital e da inscrição no Concurso
Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do
Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº 01/2013, ocorrida no
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período de 11/04/13 a 24/05/13, o Requerente preenchia o requisito erigido no
item 3.9, g, do Edital, segundo o qual o candidato ao concurso por remoção
deve exercer a titularidade de atividade notarial ou registral por ao menos dois
anos.

Eis o teor da regra editalícia:

 
3.9 Ao efetuar a inscrição preliminar, o candidato declarará que,

até o dia do encerramento do prazo para a inscrição definitiva ou à
data excepcionada na alínea ‘e’, segunda parte, comprovará os
seguintes requisitos:

(...)
g) no caso de inscrição pelo critério ingresso por remoção, ter

exercido, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade de atividade notarial
ou de registro. 

 

No entanto, diante da renúncia do Requerente à delegação Serviço
Notarial e Registral do Distrito de Ponche Verde, em 17/06/2013, a Comissão
de Concurso entendeu pelo indeferimento da inscrição definitiva do
Requerente, porque não mais detentor de delegação no Estado do Rio Grande
do Sul.

Incensurável a decisão proferida pela Comissão de Concurso.

Ao tratar do concurso para delegação pelo critério de remoção, assim
dispõe o art. 3º da Resolução CNJ nº 81/2009 (os grifos foram acrescidos):

 
Art. 3º O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações

vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à
admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais
previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento
de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de
provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva
daqueles  que já estiverem exercendo a titularidade de outra
delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da
unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois

, anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94 na data da
.publicação do primeiro edital de abertura do concurso
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Na mesma linha, o item 2.1.2 da Minuta do Edital, anexa à Resolução
CNJ nº 81/2009, de observância obrigatória pelos tribunais, prevê (os grifos
não são do original):

 
2.1.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a

provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14
e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94.  Um terço das vagas será
destinado a candidatos a remoção, que já exerçam titularidade de
registro ou notarial na unidade da federação responsável pelo

 e atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 daconcurso
.Lei Federal nº 8.935/94

 

Normas similares foram insertas no Edital do Certame (os grifos não
estão no original):

 
2.6 Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a

ingresso por provimento que atendam aos requisitos legais previstos
nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das
vagas será destinado a candidatos a ingresso por remoção que já
exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Rio

 e atendam aos requisitos legais previstos no artigoGrande do Sul
, como segue:17 da Lei Federal nº 8.935/94

 
3.9 Ao efetuar a inscrição preliminar, o candidato declarará que,

até o dia do encerramento do prazo para a inscrição definitiva ou à
data excepcionada na alínea ‘e’, segunda parte, comprovará os
seguintes requisitos:

(...)
g) no caso de inscrição pelo critério ingresso por remoção, ter

exercido, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade de atividade
.notarial ou de registro

(...) 
 9.3 No prazo designado para a inscrição definitiva, o candidato,

terá 15 (quinze) dias, prorrogáveis a critério da Comissão, para
apresentar os seguintes documentos (cópia acompanhada do original
para conferência ou cópia devidamente autenticada):

(...)
c)  no caso de inscrição pelo critério ingresso por remoção,

comprovar ter exercido, por mais de 2 (dois) anos, a titularidade
;de atividade notarial ou de registro
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A seu turno, o art. 17 da Lei nº 8.935/94, que regulamenta o artigo 236 da
Constituição da República, assenta:

  
Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos

titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.
 

Da leitura das normas, percebe-se que somente estão aptos a participar do
certame, pelo critério de remoção, aqueles que exerçam delegação no mesmo
estado da federação do certame (no caso, Rio Grande do Sul), por mais de dois
anos, aferidos na data da publicação do Edital.

Ou seja, exige-se que o candidato, na data da publicação do Edital, conte
dois anos de delegação de serviço notarial ou de registro no mesmo ente da
Federação. Nesse sentido, transcrevo recente julgado do Plenário do CNJ (os
grifos não são do original):

 
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE

CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA OUTORGA
DE DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SUSPENSÃO.
PUBLICAÇÃO DE DOIS EDITAIS DE ABERTURA. 
CONTAGEM DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DELEGADA

. REPUBLICAÇÃO DOPARA O PROVIMENTO DERIVADO
PRIMEIRO EDITAL PARA ADEQUAÇÃO À RES. CNJ nº
187/2014. INÍCIO DO CONCURSO APÓS PUBLICAÇÃO DO
SEGUNDO EDITAL DE ABERTURA. DESPROVIMENTO.

1. A publicação do Edital de Abertura nº 001/2014 não
configurou mera republicação do Edital nº 001/2013, pois se revestiu
de todas as características e formalidades de ato editalício originário,
inclusive com a possibilidade de recepcionar novas inscrições nos
critérios de remoção para o Concurso para Outorga de Delegações de
Serviços Notariais e Registrais do Estado do Mato Grosso do Sul.

2. O concurso só se iniciou a partir da publicação do Edital
001/2014, fundamentada na adequação do referido instrumento à
edição da Resolução CNJ nº 187/2014, sendo que a data de sua
publicação deve ser o marco temporal para a contagem dos dois
anos do exercício de titularidade em serventias extrajudiciais.

3. Recurso administrativo desprovido.
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(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências
- Corregedoria - 0002042-27.2015.2.00.0000 - Rel. NANCY
ANDRIGHI - 3ª Sessão Virtualª Sessão - j. 24/11/2015).

 

No entanto, daí não se extrai que, cumprido o requisito dos dois anos de
delegação na data da publicação do Edital, possa o candidato que não mais
exerce a delegação prosseguir no certame.

É intuitivo que, para que o preenchimento de serventia declarada vaga
ocorra por remoção – forma de provimento derivado – faz-se necessário que o
candidato continue a ocupar serventia na mesma Unidade da Federação,  de
forma a tornar viável o seu deslocamento para a serventia à qual concorreu.

O candidato à delegação por remoção, portanto, deve contar, ao tempo da
publicação do Edital, dois anos de delegação, mas deve também permanecer no
seu exercício até a data em que lhe seja outorgada a nova serventia. Do
contrário, não se poderia mais cogitar em remoção, passando-se a cuidar de
provimento originário.

Não há, assim, ilegalidade na decisão da Comissão do Concurso que
indeferiu a inscrição definitiva do candidato, por não ser mais delegatário de
serventia no Rio Grande do Sul.

Ante o exposto,  o Procedimento de Controlejulgo improcedente 
Administrativo.

 
6.     PCA 1953-67

 

O Requerente Fábio de Oliveira de Souza interpõe recurso administrativo
contra decisão mediante a qual julguei improcedente o PCA, nos termos do art.
25, X, do RICNJ. Eis o teor da decisão impugnada:

 
Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo, com

pedido liminar, instaurado a pedido do FABIO OLIVEIRA DE
SOUZA, SILVIA REGINA DE ASSUMPÇÃO CARBONARI,
CLEIDE DOS SANTOS ROCHO, KELEN CANDIDO EMERIM e
VILMA VIANA ARRAIS, candidatos inscritos no Concurso
Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e
Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº
001/2013, em face do Tribunal de Justiça daquele Estado.
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Os Requerentes se insurgem em face da prova oral da área C
(Direito Constitucional, Administrativo e Tributário), sob o
argumento de que alguns candidatos teriam sido favorecidos em
detrimento de outros, tendo em vista a diferença das notas atribuídas
pelos três examinadores responsáveis por tal Área.

Alegam que “praticamente todas” as notas mais baixas na
Área C foram atribuídas  pela Professora Robertapraticamente todas 
Scheneider Westphal, de forma destoante com as notas conferidas
aos candidatos nas áreas A e B.

Narram que em torno de 63% dos candidatos avaliados pela
Professora Roberta Scheneider Westphal obtiveram nota
igual/abaixo de 5,00, ao passo que 6% dos candidatos examinados
pela Desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda obtiveram
nota igual/abaixo de 5,00, e nenhum examinado pelo Professor
Rogerio Duarte Silva teve nota igual/abaixo de 5,00. Argumentam
que a mesma discrepância foi observada pelos candidatos à
remoção.

Entendem que os critérios de avaliação e os parâmetros
utilizados pelos três examinadores responsáveis pela Área C não
foram idênticos. Ressaltam que a professora Roberta Scheneider
Westphal escolhia um item do ponto sorteado e formulava questões
até a exaustão, ao passo que os demais examinadores indagavam
sobre diversas matérias (itens) do ponto, permitindo que o candidato
expusesse de forma equilibrada o seu conhecimento.

Assim, alegam que houve violação aos princípios da isonomia,
legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade na
prova oral realizada entre 08 e 14 de novembro de 2015.

Informam que foi formulado um requerimento coletivo junto à
Comissão do Concurso, que indeferiu os pedidos de anulação e nova
aplicação da prova oral referente à área C.

Requerem, liminarmente, a suspensão do concurso até a
apuração do ocorrido.

No mérito, pretendem: a) seja requisitada ao TJ/RS relação
que discrimine qual foi o examinador responsável pela arguição de
cada candidato na área C; b) sejam fornecidos os espelhos de
perguntas e respostas das questões aplicadas pelos examinadores; c)
seja requisitado o áudio de todas as provas da áreas C; e d) seja
anulada a prova oral relativa à área C, determinando-se a aplicação
de nova prova aos candidatos prejudicados ou a todos os candidatos,
com a utilização de parâmetros e critérios idênticos.

O feito foi inicialmente distribuído à Conselheira Daldice
Santana e me foi remetido para consulta sobre eventual prevenção,
em face dos PCA’s de nºs 0006147-47.2015.2.00.0000,
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0000682-23.2016.2.00.0000, 0001113-57.2016.2.00.0000 e
0001155-09.2016.2.00.0000 (Id nº 1933622).

É o relatório. Decido.
Inicialmente, para apreciar o feito, salientando  reconheço a

que, nos PCA’s de nºs 0006147-47.2015.2.00.0000,prevenção 
0000682-23.2016.2.00.0000, 0001113-57.2016.2.00.0000 e
0001155-09.2016.2.00.0000 (Id nº 1933541) são discutidas questões
pertinentes ao mesmo edital de concurso.

Aplicável, portanto, a norma do artigo 44, § 5º, do RICNJ,
que, ao elencar as hipóteses de prevenção, inclui o caso de
procedimentos que tratam do mesmo edital de concurso. Eis o teor
da norma

(os grifos não estão no original):
Art. 44. Os pedidos, propostas de atos normativos e processos

regularmente registrados serão, quando for o caso, apresentados à
distribuição.

(..)
§5º Considera-se prevento, para todos os feitos supervenientes,

o Conselheiro a quem for distribuído o primeiro requerimento
pendente de decisão acerca  ato normativo, do mesmo edital de

ou matéria, operando-se a distribuição por prevençãoconcurso 
também no caso de sucessão do Conselheiro Relator original.

Determino, em consequência, a redistribuição deste feito à
minha relatoria, com o apensamento destes autos aos do PP nº
0006147-47.2015.2.00.0000.  .Anote-se

Quanto à questão trazida a debate pelos Requerentes –
legalidade da prova oral – verifico que os Requerentes se insurgem
contra os critérios de avaliação da prova oral, sob o argumento de
que uma das examinadoras, supostamente, teria procedido com rigor
excessivo, de forma desproporcional em relação aos demais
examinadores.

A pretensão dos Requerentes é rever os critérios utilizados na
formulação das questões e avaliação das respostas, de forma a
rediscutir a nota a eles atribuída na prova oral.

No entanto, é firme a jurisprudência no sentido de que não
cabe ao Poder Judiciário reexaminar os critérios utilizados na
elaboração de questões, de correção de provas e atribuição de notas
aos candidatos.

A respeito, assim já se manifestou o Plenário deste Conselho:
RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE

ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA BAHIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE
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DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVA
ESCRITA E PRÁTICA. CORREÇÃO. RECURSO. BANCA
EXAMINADORA. REEXAME POR INSTÂNCIA SUPERIOR.
RESOLUÇÃO CNJ 81. REGRAS EDITALÍCIAS. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Procedimento de controle administrativo contra atos
praticados por tribunal durante a correção de prova escrita e prática
de concurso público para outorga de delegações de serventias
extrajudiciais.

2.  Não compete ao CNJ o reconhecimento de situações
subjetivas individuais, bem como substituir-se à banca
examinadora nos critérios de correção e atribuição de notas de
provas, salvo em caso de erro grosseiro ou de ilegalidade,
hipótese não verificada no caso em comento (Precedentes).

3. A Resolução CNJ 81, de 9 de junho de 2009, norma
regulamentadora dos concursos públicos de provas e títulos para
outorga das delegações de notas e de registro, não prevê o reexame
pelo pleno, órgão especial ou órgão por ele designado, de recursos
administrativos apreciados pela banca contra o resultado da prova
escrita e prática.

4. Recurso a que se nega provimento.
(CNJ – RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento

de Controle Administrativo - 0006542-73.2014.2.00.0000 - Rel.
SAULO CASALI BAHIA - 202ª Sessão - j. 03/02/2015 – os grifos
não estão no original).

 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA
JUDICIÁRIO. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. A decisão recorrida é expressa ao afirmar que não compete
ao Conselho Nacional de Justiça apreciar critérios de
formulação e correção das provas, tendo ressalvado os casos de
flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e
ausência de observância às regras do edital, em que se admite a
anulação de questões, como forma de controle da legalidade.

2. É possível, todavia, no exame da legalidade e da vinculação
ao edital, a análise da adequação da questão objetiva ao conteúdo
programático previsto no edital. Precedentes.

3. Na espécie, há compatibilidade entre o problema sugerido
na prova subjetiva e as matérias exigidas para o concurso, pois a
questão referente ao Código de Organização Judiciária local se
insere no programa de Direito Processual Civil.
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4. Recurso conhecido, já que tempestivo, mas que, no mérito,
nega-se provimento.

(CNJ – RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento
de Controle

Administrativo - 0004960-38.2014.2.00.0000 - Rel. CARLOS
AUGUSTO DE BARROS LEVENHAGEN - 4ª Sessão Virtualª
Sessão - j. 01/12/2015 – os grifos não estão no original).

Os seguintes julgados do Eg. STJ reforçam o entendimento do
CNJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO
DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. INCURSÃO NO
MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

- O critério de correção de prova de concurso público não é
de apreciação do Poder Judiciário, por representar tal ato

.incursão no mérito administrativo
- Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1384568/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR

ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe
05/09/2011 – os grifos não estão no original)

  (...) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO A QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE
JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE TINHA
PREVISÃO NO EDITAL. PEDIDO ALTERNATIVO PARA
RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM
DE PONTOS. INOVAÇÃO.

1. Nas demandas que discutem concurso público, a atuação
do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do
certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca
examinadora para formulação de questões e atribuição das
notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito

. Precedentes.administrativo
2. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se

objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado envolvia
exclusivamente a legislação federal citada no conteúdo
programático, sendo desnecessária incursão na Lei Estadual n.
15.340/2006. Ilegalidade afastada. (...)

(RMS 28374/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 14/03/2011 – os grifos não
estão no original)

Frise-se, ademais, que este Conselho não atua como instância
administrativa revisora de todo e qualquer ato praticado pelas
bancas examinadoras, impondo-se que preserve a autonomia dos
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Tribunais, assegurada constitucionalmente – ressalvada apenas a
hipótese de flagrante ilegalidade ou contrariedade a preceito
constitucional ou ato normativo do CNJ. Nesse sentido, transcrevo
outros julgados do plenário deste Conselho:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE
QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA.

1. A formulação e o gabarito da questão impugnada não
conflitam com o artigo 36, parágrafo único da Resolução CNJ n.
75/2009.

2. O gabarito da questão indica com precisão qual dentre as
alternativas de resposta é a correta.

3. Ademais, este Conselho já se manifestou no sentido de
que não lhe compete atuar como instância recursal ordinária

.das decisões das bancas examinadoras de concursos públicos
4. Recurso conhecido, porém desprovido.
(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de

Providências - Conselheiro - 0006882-85.2012.2.00.0000 - Rel.
JOSÉ GUILHERME VASI WERNER - 166ª Sessão - j. 02/04/2013
– os grifos não estão no original).

  RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA
RESOLUÇÃO Nº 75 NÃO COMPROVADA. INTERESSE
INDIVIDUAL. UTILIZAÇÃO DO CNJ COMO INSTÂNCIA
RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE
DECORRENTE DE SUA REPROVAÇÃO.

- Descabe a elaboração de qualquer ato normativo tendente ao
cumprimento da Resolução em voga, a questão suscitada já obteve
decisão por parte desse Conselho restando somente o cumprimento
das deliberações proferidas, o qual está em fase executória e cuja
competência recai na Presidência do Conselho Nacional de Justiça.

- A pretensão do recorrente é de que os Tribunais fiquem
sujeitos ao cumprimento da Resolução nº 75 do CNJ. Contudo, por
via transversa utiliza esta via como expediente recursal em face da
sua reprovação nos certames questionados.

- Não se vislumbra qualquer ilegalidade quanto à publicação
na rede mundial de computadores dos resultados das provas
objetivas para o concurso de ingresso na magistratura trabalhista.
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- O requisito de publicidade dos concursos questionados foi
atendido de forma plena ao tempo em que as comunicações foram
feitas de forma oficial e ainda atendendo individualmente cada
candidato recorrente.

- Não compete, por certo, ao CNJ atuar como sucedâneo ou
instância revisora ordinária das decisões das bancas
examinadoras e comissões de concursos públicos.

- Não houve, por parte dos TRT’s da 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 15ª, 21ª e
23ª Regiões, qualquer inobservância às regras estabelecidas em lei e
nos editais que regem os certames, tampouco aos princípios
constitucionais da Administração Pública. Tal fato torna ilegítima
qualquer interferência do CNJ nos atos e procedimentos adotados
pelos requeridos.

- Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.
(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de

Providências - Conselheiro - 0007367-56.2010.2.00.0000 - Rel.
JEFFERSON LUIS KRAVCHYCHYN - 121ª Sessão - j.
01/03/2011 –os grifos não estão no original).

Ante o exposto,  o Procedimento dejulgo improcedente 
Controle Administrativo, nos termos do art. 25, X, do RICNJ.
Prejudicado o exame do pedido de liminar.

 

As razões deduzidas pelo Recorrente não são capazes de infirmar os
fundamentos sobre os quais se erige a decisão impugnada.

Sob a alegação de violação ao Princípio da Isonomia, o Recorrente se
insurgiu contra as notas atribuídas pela examinadora Roberta Scheneider
Westphal na prova oral. Afirma que os candidatos por ela avaliados receberam
notas muitos inferiores às atribuídas aos demais.

Para que se afira a ocorrência (ou não) da alegada violação ao princípio
da isonomia, diante do suposto rigor excessivo adotado por uma das
examinadoras durante a prova oral, faz-se necessário reexaminar
comparativamente os critérios empregados pelos examinadores na elaboração
das questões e na atribuição de notas, durante a arguição oral dos candidatos.

Tal juízo, no entanto, nos termos dos precedentes do Plenário do CNJ já
citados na decisão impugnada, não compete a este Conselho.

Tampouco cabe a este Conselho atuar como instância revisora das
decisões proferidas pelas bancas de concurso, ressalvada apenas a hipótese de
flagrante ilegalidade ou contrariedade a preceito constitucional ou ato
normativo do CNJ – hipótese que, neste caso, não se verifica.
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Mantenho, pois, a decisão, como lançada.

Ante o exposto,   ao Recurso Administrativo. nego provimento

 
7.     PCA 1591-65

 

A questão debatida nos presentes autos cinge-se à destinação das vagas
remanescentes, inicialmente destinadas a candidatos com deficiência – PcD's
aprovados pelo critério remoção.

Os Requerentes alegam que, como não há candidatos PcD´s inscritos para
remoção, as serventias a estes reservadas devem ser destinadas aos PcD´s que
concorrem pelo critério provimento – e não aos candidatos que compõem a
lista ampla do critério remoção, como prevê o item 16.3.1 do Edital do
certame.

Eis o teor do referido item editalício (os grifos foram acrescidos):

 
16.3 A escolha das serventias vagas será feita na seguinte ordem:
a) serventias vagas reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD,
para ingresso por remoção;
b) serventias vagas para ingresso por remoção;
c) serventias vagas reservadas a Pessoas com Deficiência – PcD,
para ingresso por provimento;
d) serventias vagas para ingresso por provimento.
16.3.1 As serventias vagas enquadradas no item “16.3.a.” que
permanecerem vagas por renúncia, desistência ou inexistência
de candidato(s) serão revertidas para “Serventias vagas para
ingresso por remoção”. 

 

De plano, verifico que o Requerente impugna tardiamente a norma do
Edital de abertura do concurso, pretendendo a sua modificação na última etapa
do certame.

A respeito do momento para a impugnação do Edital do concurso, o
Plenário do CNJ tem entendido que os critérios e atos praticados em cada etapa
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do concurso devem ser impugnados  , sob penaantes do início da fase seguinte
de preclusão. A respeito, transcrevo os seguintes julgados (os grifos foram
acrescidos):

 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E
DE REGISTRO. CANDIDATO QUE IMPUGNOU O EDITAL
DE CONCURSO QUASE CINCO ANOS APÓS SUA
INSTAURAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DO
DIREITO DE IMPUGNAR. – “Considerando que os atos
administrativos em geral submetem-se ao sistema de preclusão,
nos concursos de ingresso na atividade notarial e de registro  as
fases que compõem o certame são estanques e os atos nela
praticados e critérios para elas estabelecidos devem ser
impugnados no momento oportuno, antes do início da fase
seguinte, desde que assegurado em cada uma delas o direito

 Precedente: PCAde o candidato impugnar o ato e de recorrer.
20091000002778.(CNJ - PCA - Procedimento de Controle
Administrativo - 0001248-16.2009.2.00.0000 - Rel. RUI STOCO
- 83ª Sessão - j. 28/04/2009 ).
 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CONCURSO DE INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E
DE REGISTRO. CANDIDATO QUE IMPUGNOU O EDITAL
DE CONCURSO CINCO ANOS APÓS SUA INSTAURAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DO DIREITO DE
IMPUGNAR. LIMINAR INDEFERIDA E INICIAL
REJEITADA, COM EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. –
“Considerando que os atos administrativos em geral submetem-se
ao sistema de preclusão, nos concursos de ingresso as fases que
compõem o certame são estanques e os atos nela praticados e
critérios para elas estabelecidos devem ser impugnados no
momento oportuno, antes do encerramento da fase seguinte, desde
que assegurado em cada uma delas o direito de o candidato
impugnar o ato e de recorrer. Significa que o Edital de concurso,
que é a norma regente do certame, só pode ser impugnado em

”.prazo razoável e antes do início da fase seguinte
(CNJ  –  ML – Medida Liminar em PCA - Procedimento de
Controle Administrativo - 0000277-31.2009.2.00.0000 - Rel. RUI
STOCO - 79ª Sessão - j. 03/03/2009 ).
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Ainda que assim não fosse, verifica-se que, a respeito da escolha das
serventias, a minuta anexa à Resolução CNJ n. 81/2009 assim dispõe:

 
 
11.4 - Publicado o resultado do concurso no Diário Oficial da
Justiça, os candidatos serão convocados pelo Presidente do
Tribunal de Justiça para escolher, em cada especialidade, pela
ordem de classificação, as delegações constantes do respectivo
edital.
1º - O não comparecimento, no dia, hora e local designados para a
escolha, implicará desistência, salvo motivo de força maior
2º - Finda a escolha pelos candidatos aprovados no critério de
provimento, será, na mesma sessão, dada a oportunidade, aos
candidatos aprovados na mesma especialidade pelo critério de
remoção, de escolher as vagas remanescentes, originalmente
oferecidas por provimento.
3º - Finda a escolha, em cada especialidade, pelos candidatos
aprovados no critério de remoção, será, na mesma sessão,
dada oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma
especialidade pelo critério de provimento, de escolher as vagas
remanescentes, originalmente oferecidas por remoção.
4º - O preenchimento da vaga remanescente por critério
diverso da oferta especificada no edital não altera a sua
natureza originária, tampouco modifica o critério de oferta
das demais serventias.

 

 

Da análise do referido dispositivo percebe-se que a Resolução assenta
que, finda a escolha em cada um dos critérios (remoção ou provimento), as
serventias remanescentes serão oferecidas aos candidatos aprovados pelo outro
critério.

Entretanto, não traz a Resolução qualquer comando no que se refere à
destinação das serventias reservadas aos candidatos PcD´s quando não há
candidato  , como ocorre no presente caso.habilitado
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Diante da omissão da Resolução CNJ n. 81/2009, entendo que cabe ao
Tribunal organizador do certame, no exercício de sua autonomia, disciplinar a
questão, por meio do Edital do concurso.

Ademais, não diviso na norma do Edital do certame ilegalidade a exigir o
controle deste CNJ, de forma a determinar a alteração do comando editalício.

Com efeito, a determinação no sentido de que as serventias reservadas a
Pessoas com Deficiência – PcD’s, para ingresso por remoção, que permaneçam
vagas por renúncia, desistência ou inexistência de candidato(s) sejam revertidas
para os demais candidatos (não PcD’s) habilitados pelo critério de remoção 

  no preenchimento das vagas entreassegura a manutenção da proporção
ingresso e remoção, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.935/94, com a redação
emprestada pela Lei nº 10.506/2002. Eis o teor da norma (os grifos foram
acrescidos):

 

 
Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas
terças partes por concurso público de provas e títulos e uma
terça parte por meio de remoção, mediante concurso de
títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de
registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento
inicial ou de remoção, por mais de seis meses.           
Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento,
tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando
vagas na mesma data, aquela da criação do serviço.

 

Ademais, a norma do Edital revela consonância com a determinação
contida no item 11.4, §§2º e 3º da Resolução CNJ n. 81/2009, no sentido de
que somente   a escolha pelos candidatos aprovados pelo critério deapós finda
remoção será, na mesma sessão, dada oportunidade aos candidatos aprovados
na mesma especialidade pelo critério de provimento, de escolher as vagas
remanescentes, originalmente oferecidas por remoção.

Ou seja, o espírito da norma parece pretender que as serventias
remanescentes do critério remoção somente poderão ser oferecidas aos
candidatos aprovados por provimento (lista geral e PcD´s) após   a escolhafinda
por todos aqueles habilitados pelo critério de remoção (lista geral e PcD´s).
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Assim, não diviso ilegalidade na norma editalícia que destina as
serventias remanescentes destinadas aos PcD´s aprovados pelo critério de
remoção aos aprovados em lista ampla, pelo mesmo critério (remoção).

Assente-se, ainda, que não há como se entender desrespeitada a norma
relativa à reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O TJ/RS, no início do certame, procedeu à devida destinação de 10% das
vagas aos candidatos PcD´s, como determinado no PCA 1753-65 (decisão
monocrática proferida pelo Exmo. Conselheiro José Guilherme Vasi Werner) e
na legislação estadual.

Por outro lado, a própria Lei Estadual nº 13.320/09, que determina a
destinação de, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos PcD´s
nos concursos públicos realizados no Rio Grande do Sul, assenta, no §1º do art.
107 que, não ocorrendo a aprovação de candidatos com deficiência em número
suficiente para ocupar os cargos reservados, estes serão preenchidos pelos
demais aprovados. Eis o teor da norma (os grifos não são do original):

 
Art. 107 - Os concursos para provimento de cargo público
destinarão, na forma do parágrafo único do art. 105, no mínimo,
10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência.
§ 1º -  Não ocorrendo a aprovação de candidatos com
deficiência em número suficiente para ocupar os cargos
previstos em reserva de mercado, estes serão preenchidos

.pelos demais aprovados

 

Ante o exposto, diante da inexistência de ilegalidade na impugnada
norma do Edital,   o presente PCA.julgo improcedente

 

 
8.     PCA 251-86

Inicialmente, examino o pedido de reconsideração da decisão por
meio da qual não conheci do PCA, diante da judicialização da questão.

Da análise do inteiro teor do Mandado de Segurança, ora juntado pelo
Requerente, verifico que, naqueles autos, o pedido se limitou à cumulatividade
entre vínculos diversos.

Num. 2065979 - Pág. 54



Diante da judicialização de apenas parte do pedido --cumulatividade
entre vínculos diversos -- e, considerando a desistência do Mandado de
Segurança, que elimina a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, 

 a decisão por meio da qual não conheci do presente PCA etorno sem efeito
passo, assim, ao exame das questões.

Verifico que, recentemente, em sessão realizada em 16 de agosto de
2016, o Plenário do CNJ, ao apreciar o PCA nº 0000622-50.2016.2.00.0000, de
relatoria do Exmo. Conselheiro Bruno Ronchetti, apreciou a possibilidade de
acumulação de títulos de exercício do magistério superior na área jurídica.

Na oportunidade, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido, vencidos este relator e o Conselheiro Emmanoel
Campelo, que julgavam improcedente o pedido, e a Corregedora Nacional de
Justiça que o julgava procedente.

Concluiu-se, nos termos do voto do ilustre Conselheiro Relator, pela
impossibilidade de se “somar a pontuação conferida ao tempo mínimo de 5
anos de magistério superior na área jurídica em instituição na qual o
candidato foi admitido por seleção pública (1,5 ponto) com o mesmo período
de magistério superior na área jurídica em instituição na qual tenha o
concorrente ingressado sem seleção pública (1 ponto), devendo-se sempre

”.considerar o título de maior pontuação

Assim consignou o eminente Conselheiro relator:
        Interpretação contrária levaria ao absurdo de se admitir que

alguém que exerce o magistério superior na área jurídica em instituição
na qual tenha ingressado por processo público de seleção, por mais de
10 anos, ou que, há mais de 5 anos, exerça com dedicação exclusiva o
magistério superior nessa mesma instituição, obtivesse pontuação menor
que aquele que divide seu tempo de magistério superior há pelo menos 5
anos entre uma instituição na qual tenha ingressado por processo
público de seleção e outra em que não tenha ingressado por tal meio.

Consigne-se, ademais, que a atual orientação deste Conselho,
por meio de interpretação sistemática e teleológica da Resolução
CNJ 81/2009, aponta no sentido de se evitar cumulações
horizontais de títulos, ou seja, cumulação de títulos na mesma
categoria e natureza, de forma a evitar que se confira pontuação
homogênea ou, até mesmo, superior a títulos que pressupõem
atividades menos complexas, com menor grau de responsabilidade
ou de dificuldade de acesso.

(...)
Desse modo, a partir de interpretação coerente e afinada com

os objetivos da Resolução CNJ 81/2009, forçoso concluir que, salvo
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disposição expressa em contrário, deve-se evitar a cumulação de
títulos e mesma natureza/categoria, como no caso do exercício do
magistério superior na área jurídica, afastando-se distorções
quanto à valoração desses títulos.

Na ocasião, formei com a corrente vencida, por não vislumbrar
possibilidade de aplicação de nova interpretação a concursos já iniciados. Com
efeito, o STF já se manifestou no sentido de que novas interpretações firmadas
por este Conselho não devem ser aplicadas a concursos já em andamento. Eis o
precedente:

Mandado de segurança. 2. Concurso público de delegações de
notas e de registros do estado de Roraima. 3. Limitação em
procedimento de controle administrativo do Conselho Nacional

. de Justiça Cumulação horizontal dos títulos referentes ao
exercício de funções auxiliares à Justiça. Inaplicabilidade da
restrição aos concursos em andamento. 4. Violação ao princípio
da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento

. 5. Liminar confirmada e segurança concedida.convocatório
Agravos regimentais julgados prejudicados.
(MS 33455, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019
DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016)

Transcrevo excerto do voto do ilustre Ministro Relator:
No caso em análise, o Conselho Nacional de Justiça, ao

estabelecer limitação à cumulatividade horizontal de títulos
referentes ao exercício de funções auxiliares à Justiça (PAC
0001936-02.2014.2.00.0000), deixou de ressalvar a inaplicabilidade
dessa restrição em relação aos concursos já em andamento, como o
fez na Resolução 187/2014, em relação a títulos de pós-graduação.

Afigura-se que o procedimento adotado, ao inovar as regras do
edital quanto à possibilidade da cumulação irrestrita dos referidos
títulos, acabou por afrontar o princípio da segurança jurídica.

O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de
direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl
Larenz, in verbis:

“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada
pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que
protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental
para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação
entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo
Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).
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Quando a Administração divulga um edital de concurso
público, gera expectativa quanto a seu comportamento segundo as
regras previstas no instrumento de convocação. Aqueles que se
decidem a inscrever e participar do certame depositam confiança no
Estado administrador.

No caso dos autos, essa confiança restou abalada pela
alteração, no decorrer do certame, da regra referente à contagem de
títulos sem as restrições impostas pelo ato impugnado, conforme
item 13.1 do edital do concurso.

Assim, entendi, naquela oportunidade, que o novo entendimento então
proposto pelo ilustre Conselheiro Bruno Ronchetti –   não expressamente
previsto na Resolução CNJ 81/2009 – no sentido de que a atividade de
magistério não comporta cumulação, não poderia ser aplicado ao certame
objeto daquele PCA, que já estava em curso.

Não obstante, o Plenário concluiu pela aplicação imediata do referido
entendimento ao concurso já iniciado, fixando a impossibilidade de
acumulação de títulos pelo exercício de magistério decorrente de vínculos
diversos.

Diante de tal fato, ressalvo meu entendimento pessoal e, curvando-me
à decisão Plenária, assento, também no presente certame, o referido
entendimento, no sentido da impossibilidade de acumulação de títulos de
magistério decorrentes de vínculos diversos.

Tal entendimento é também de ser estendido à pretendida
cumulatividade por ciclos de 5 (cinco) anos, já que também nesta hipótese se
daria o somatório de títulos da mesma categoria, que se pretende evitar.

Diante do precedente deste Plenário,   o presentejulgo improcedente
PCA.

 
9.      PCA 2043-75

  A questão debatida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de
acumulação dos títulos de conciliador voluntário e advogado dativo, ambos
previstos no item 7.1, VI, da minuta anexa à Resolução CNJ n. 81/2009 e no
item 13.1, V, do Edital do Certame, de seguinte teor:

 
13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com

peso 2 (dois), observado o seguinte:
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(...)
V - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16

(dezesseis) horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em
unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária
(0,5 ponto) – (documento comprobatório que deverá ser apresentado:
declaração da unidade judiciária);

 

O item 7.1, §1º, da Resolução CNJ n. 81/2009 estabelece expressamente
as hipóteses em que é vedada a acumulação de títulos, a saber: exercício de
advocacia ou função pública e exercício de serviço notarial. Eis o teor do
dispositivo:

 
 
7. TÍTULOS
7.1 O exame de títulos valerá, no máximo 10 (dez) pontos, com

peso 2 (dois), observado o seguinte:
(...)
§1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser

contadas de forma cumulativa.

 

Percebe-se, portanto, que não há qualquer vedação à acumulação dos
títulos dispostos no item V, 7.1, da Resolução CNJ n. 81/2009.

A norma que veda a acumulação dos títulos deve ser interpretada
restritivamente, não cabendo à Comissão do Concurso consagrar vedação não
expressamente prevista na Resolução CNJ n. 81/2009.

A esse respeito, assim já decidiu o Plenário do CNJ (os grifos foram
acrescidos):

 
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS.
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. QUESTIONAMENTO TRANSVERSO
A DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 81/2009 DO CNJ.
DESCABIMENTO. CRITÉRIO DE REMOÇÃO. SUBMISSÃO DOS
CANDIDATOS A CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS. REGRA
CONFORME A RESOLUÇÃO 81/2009 E O ART. 236, § 3.º, DA
CONSTITUIÇÃO. EXAME DE TÍTULOS. VEDAÇÃO À
CONTAGEM CUMULATIVA DA PONTUAÇÃO PARA
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CONCILIADOR VOLUNTÁRIO, ASSISTÊNCIA JURÍDICA
VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À JUSTIÇA
ELEITORAL. AFRONTA À RESOLUÇÃO 81/2009. MOMENTO
PARA SORTEIO DAS SERVENTIAS DESTINADAS A PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. CERTIDÕES PARA COMPROVAÇÃO DOS
TÍTULOS DO ITEM 16.3, V E VII, DO EDITAL. EXIGÊNCIA
DESARRAZOADA. PREFERÊNCIA DO JURADO EM CONCURSO
PÚBLICO. MARCO INICIAL. LEI 11.689/2008. GRAVAÇÃO DA
PROVA ORAL, PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO CONCURSO E
ESCOLHA DA ENTIDADE BANCÁRIA. DISCRICIONARIEDADE
DA ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.
PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO 81/2009 SOBRE A LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.

1. Os itens 4.1, d e j, 4.3, j e h, 5.1, 5.2.1, 5.5, 5.6, 5.17, 5.18, 5.28,
5.29, 7.2, 8.4, 9.1, 11.1, 11.8, 11.9, 11.11, 12.1, 12.4, 14.1, 15.1, 15.2,
15.6, 18.7 a 18.9, 19.2, 21.2, 21.4 e 21.7, d e e, e o anexo III do edital do
LIII Concurso de Provas e Títulos para outorga das delegações de
atividades notariais e registrais do Estado do Rio de Janeiro reproduzem
a minuta anexa à Resolução 81, de 9 de junho de 2009, do CNJ.
Procedimento de controle administrativo não é meio adequado ao
questionamento, por via transversa, das disposições contidas em
resolução deste Conselho.

2. O pleito de alteração do item 9.1 do edital, a fim de exigir-se
apenas prova de títulos para o critério de remoção, afronta a Resolução
81/2009 e o art. 236, § 3.º, da Constituição da República, os quais
preveem que o ingresso na atividade notarial e de registro, na
modalidade de provimento ou na de remoção, é sempre originário e
depende de concurso público de provas e títulos.

3. No exame de títulos, a pontuação relativa às funções de
conciliador voluntário, de assistência jurídica voluntária e de
prestação de serviços à Justiça Eleitoral em eleição pode ser contada
cumulativamente, pois não se insere nas exceções do item 7.1, §§ 1.º e
2.º, da minuta anexa à Resolução 81/2009.

4. Embora a Resolução 81/2009 não disponha acerca do assunto, o
sorteio das serventias para candidatos com deficiência deverá ocorrer o
quanto antes, de preferência durante o período das inscrições, de forma a
permitir que eles possam avaliar seu interesse em participar do certame.

5. Em relação ao item 17.1, f e g, a exigência de documentos
originais é desarrazoada, porque os autenticados possuem a mesma
fidedignidade daqueles e, nesse caso, podem substituí-los. A exigência
do edital impõe ônus excessivo e desnecessário aos candidatos.
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6. O direito de preferência do jurado em concurso público passou a
existir com a Lei 11.689/2008, a partir da alteração do art. 440 do
Código de Processo Penal, tendo em vista que o art. 437 do mesmo
código se aplicava tão-somente às concorrências públicas, reguladas pela
Lei 8.666/93.

7. A gravação da prova oral, a forma de publicação dos atos do
concurso e a escolha da entidade bancária para o recolhimento da taxa de
inscrição inserem-se no poder discricionário da administração e são, em
princípio, insuscetíveis de exame pelo CNJ, uma vez que a resolução não
regula tais aspectos na forma pretendida pelos requerentes.

8. A exigência de caução, nos termos do edital, transcende o poder
discricionário da administração e, conquanto não expressamente vedada
na Resolução 81/2009, nela tampouco encontra guarida e revela-se como
condição restritiva indevida. O CNJ já decidiu que não pode a comissão
do concurso, ante a ausência de regulação sobre determinada matéria na
Resolução 81/2009, acrescentar ao edital   condições que entenda
pertinentes criadoras de ônus extraordinários para a outorga de
delegações, ainda que amparadas em legislação estadual.

Além do caráter taxativo e obrigatório da minuta de edital anexa à
resolução, é imperioso observar “a prevalência desse diploma (de
espectro nacional), sobre legislação estadual discrepante”.

9. Procedente o pedido do PCA 0002526-47.2012, para excluir dos
itens V e VI da cláusula 16.3 do edital do concurso o limite máximo de
0,5 ponto, a fim de que a respectiva pontuação possa ser   contada de
forma cumulativa.

10. Parcialmente procedentes os pedidos dos PCAs
0002612-18.2012 e 0003331-97.2012, para que o sorteio público das
serventias destinadas aos candidatos com deficiência se realize na
primeira oportunidade após o julgamento destes PCAs, considerando que
o período de inscrições para o concurso já se encerrou.

11. Parcialmente procedente o pedido do PCA 0002610-48.2012,
para o mesmo fim do julgamento do PCA 0002526-47.2012, a fim de
considerar inválidos no edital os itens 22.6 a 22.8, referentes à exigência
de caução para o exercício da delegação, e de autorizar os candidatos a
apresentar cópia autenticada dos documentos referidos no item 17.1, f e
g, do edital.

12. Improcedente o pedido do PCA 0003805-68.2012.
(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo -

0002526-47.2012.2.00.0000 - Rel.  - 157ª Sessão - j. 23/10/2012).
 

Não olvido que, posteriormente, em 27/06/13, o Plenário do CNJ no
julgamento PCA 7782-68 assentou a impossibilidade de acumulação de
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quaisquer dos títulos previstos no item 7.1 da Resolução CNJ 81/2009. Eis a
ementa do julgado:

 
EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ATIVIDADE NOTARIAL E
REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. CUMULATIVIDADE DE
PONTOS. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. A impossibilidade de cumulação dos pontos relativos ao
exercício da advocacia, de cargos privativos de bacharel em Direito, bem
como pelo exercício da atividade notarial e de registros públicos está
prevista expressamente no § 1º do item 7.1 da minuta de edital anexa à
Resolução nº 81, de 2009.

2. A possibilidade de cumulação dos pontos relativos a títulos
oriundos do exercício de atividades auxiliares à Justiça, como o serviço
eleitoral obrigatório ou a função de conciliador voluntário, subverte a
valoração das competências estabelecida na Resolução nº 81, do CNJ e
se mostra desproporcional na medida em que não podem ser cumulados
os pontos relativos aos títulos decorrentes do exercício de atividades
essenciais à Justiça, como a advocacia, a magistratura e o Ministério
Público.

3. Pedido julgado improcedente, com revisão do entendimento
que norteou a decisão do PCA nº 0002526-47.2012.2.00.0000 para
vedar a cumulação de quaisquer dos títulos previstos no item 7.1 do

. (CNJ - PCA - Procedimentoanexo à Resolução nº 81, deste Conselho
de Controle Administrativo - 0007782-68.2012.2.00.0000 - Rel. JORGE
HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - 172ª Sessão - j. 27/06/2013).

No entanto, nos termos já consignados no item anterior, considerando que
a novel intepretação se deu após a publicação do presente Edital, ocorrida em
03/04/13, mantenho o meu entendimento, fixado a partir de precedente do STF
já citado anteriormente, no sentido de que novas alterações de posicionamento
não podem ser aplicados aos concursos já em andamento.

Assim, deixo de aplicar ao presente certame a orientação firmada no PCA
7782-68.

Neste mesma linha – impossibilidade de aplicação do entendimento do
PCA 7782-68 a concursos anteriores – já se manifestou o Plenário do CNJ
quando do julgamento do PCA 6312-31, sob a relatoria do Cons. Guilherme
Calmon, assim ementado (os grifos foram acrescidos):
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PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CONCURSO PÚBLICO DE OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS.

1. Não cabe ao CNJ a verificação dos critérios para que os títulos
dos candidatos sejam considerados válidos, por se tratar de requerimento
de cunho individual;

2. Existência de decisão do Plenário do CNJ, no PCA nº
0004294-71.2013.2.0000, pela não aplicação da Resolução nº 187 neste
certame;

3.  Possibilidade de cumulação do exercício da função de
conciliador voluntário e de serviço prestado à Justiça Eleitoral,
sendo contada, cada espécie, uma única vez, conforme o
entendimento firmado pelo CNJ por ocasião do julgamento dos
PCA’s nº 0002526-47.2012.2.00.0000, 2526-47.2012.2.00.0000,
2610-48.2012.2.00.0000, 2612-18. 2012.2.00.0000, 3805-68.
2012.2.00.0000 e 3331-97.2012.2.00.0000;

4. Impossibilidade da realização da chamada “impugnação
cruzada” devido ao risco fundado na eternização da realização do
concurso.

5. Impossibilidade de a Comissão do Concurso designada pelo
Tribunal de Justiça criar um novo critério para aferição de títulos com o
certame em andamento.

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo -
0006312-31.2014.2.00.0000 - Rel. GUILHERME CALMON
NOGUEIRA DA GAMA - 22ª Sessão - EXTRAORDINÁRIA - j.
01/12/2014).

 
Extraio do voto do relator:
3. Desse modo,  como o TJPE publicou o Edital do Concurso

Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e
de Registro do Estado de Pernambuco no dia 19 de outubro de 2012,
o entendimento firmado no PCA nº 0007782-68.2012.2.00.000 de que
não era possível acumular pontos relativos à função de conciliador
voluntário, de assistência jurídica voluntária e de prestação de
serviços à Justiça Eleitoral até o limite de pontos fixado pelo edital 

 não pode retroagir para alcançar os concursos que estavam em
.curso antes do dia 27 de junho de 2013

4. Assim, para garantir a segurança jurídica deve-se aplicar o
entendimento firmado pelo CNJ por ocasião do julgamento dos PCA’s nº
0002526-47.2012.2.00.0000, 2526-47.2012.2.00.0000, 2610-
48.2012.2.00.0000, 2612-18. 2012.2.00.0000, 3805-68. 2012.2.00.0000 e
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3331-97.2012.2.00.0000 para possibilitar a cumulação do exercício da
função de conciliador voluntário e de serviço prestado à Justiça Eleitoral,
sendo contada, cada espécie, uma única vez.

Assente-se que, diversamente do que ocorre em relação aos títulos
referidos no item anterior (magistério), não há, quanto à atividade de auxiliares
de justiça, precedente expresso do CNJ que determine a aplicação do novo
entendimento a concurso em andamento, de forma a vincular novos
julgamentos.

Por fim, verifico que, a despeito de os títulos em questão estarem
previstos na mesma alínea do item 7.1, VI, da minuta anexa à Resolução CNJ
n. 81/2009, as atividades pontuadas – conciliador voluntário e prestação de
assistência jurídica voluntária –  . Não ocorre,possuem naturezas distintas
assim, o que se pretendeu evitar no PCA 622-50, sob a relatoria do Conselheiro
Bruno Ronchetti, no caso do magistério – possível distorção quanto à valoração
dos títulos.

Ante o exposto,    para determinar aojulgo procedente o PCA 2043-75
Tribunal que: a) pontue ao Requerente, cumulativamente, as atribuições de
conciliador voluntário e a prestação de assistência jurídica voluntária, desde
que devidamente comprovadas, respeitado o limite máximo de 10 (dez) pontos,
previsto no item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ n. 81/2009; b) diante da
possibilidade de que a ilegalidade tenha se verificado em relação a outros
candidatos além do Requerente, e em homenagem ao princípio da isonomia,
que   a Comissão do Concurso estenda tal entendimento para todos os
candidatos que se enquadrem na referida situação; c) para dar efetivo
cumprimento à presente decisão, reabra o prazo, de forma a permitir que todos
os demais candidatos apresentem os seus respectivos títulos.

 

III – CONCLUSÃO

 

Ante o exposto:
a)                   paraJulgo parcialmente procedente o PCA 6147-47

determinar ao TJ/RS que reexamine:

a.1) os certificados de pós-graduação    apresentadoslato sensu
pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da
legislação educacional em vigor, identificados na
fundamentação;
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a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item
13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como
título o exercício das funções ali descritas se “privativas de
bacharel em Direito”, observado o que decidido por este CNJ nos
PCA´s 6843-54 e 5398-98.
Casso a liminar anteriormente concedida, determinando o
prosseguimento do certame, observadas as determinações
emanadas do Plenário deste Conselho, no presente PCA e nos
demais procedimentos conjuntamente apreciados.

b)       para determinar ao TribunalJulgo procedente o PCA 2043-75
que: a) pontue ao Requerente, cumulativamente, as atribuições de
conciliador voluntário e a prestação de assistência jurídica
voluntária, desde que devidamente comprovadas, respeitado o limite
máximo de 10 (dez) pontos, previsto no item 7.1 da minuta anexa
da Resolução CNJ n. 81/2009; b) diante da possibilidade de que a
ilegalidade tenha se verificado em relação a outros candidatos além
do Requerente, e em homenagem ao princípio da isonomia, que  a
Comissão do Concurso estenda tal entendimento para todos os
candidatos que se enquadrem na referida situação; c) para dar
efetivo cumprimento à presente decisão, reabra o prazo para a
juntada dos referidos títulos, de forma a permitir que todos os
demais candidatos apresentem os seus respectivos títulos.

c)         Julgo improcedentes o PCA 1155-09, prejudicado o exame do
 pedido liminar, e os PCA´s 682-23, 1729-32, 1113-57, 1591-65 e

.251-86
d)    interposto no Nego provimento ao Recurso  PCA 1953-67.

 

 

LELIO BENTES CORRÊA

Conselheiro Relator
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[1] Art. 5º da Resolução CNE/CES 01/2007.

[2] Art. 7º, §1º da Resolução CNE/CES 01/2007.

[3] Idem.

[4]  Resolução nº 02/2014, CNE/CES e Instrução Normativa nº 1/2014, da
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

[5] Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 80, §1º; art. 6º da Resolução
CNE/CES nº 01/2007.

[6] Instrução Normativa nº 1/2014.

[7] Instrução Normativa nº 1/2014.

[8] Instrução Normativa nº 1/2015, art. 3º, p.ú.

[1] http://www.cartorio.tjrs.ieses.org/consultas/dectitulos.htm

[2]
 http://portalfaurgs.ufrgs.br/concursos/emandamento/3-012015tribunaldejusticadoestadodoriograndedosul/3-cronogramadeexecucao

 

 

 

Brasília, 2016-11-23. 
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