ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL

Aos 9 dias do mês de agosto de 2013, na Sala do setor de concursos, na Rua Cel.
Genuíno nº 421, 6º andar, reuniu-se a Comissão executiva do CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE
NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ACRE, a fim de avaliar os títulos
apresentados pelos candidatos. Foram declarados abertos os trabalhos pelo
Coordenador, que disse: tendo em vista a decisão do CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, anulando a decisão da COMISSÃO DO CONCURSO,
DETERMINANDO A NÃO CUMULAÇÃO dos títulos do item 13.1.1, passou a
comissão a reduzir os pontos dos títulos do item 13.1.1 a 2 pontos, mantendo-se a
decisão da comissão do concurso quanto a exigência de comprovação de acordo
com o estatuído pelo Estatuto da OAB, conforme ata anterior. Dessa forma, foram
reduzidos para dois pontos no item 13.1.1 a pontuação dos seguintes candidatos:
Josiel Silva Loureiro, Gessi Rosa Bandeira da Silva, Fabiana Farop de Souza
Campos, Manoel Gomes Leite, Pedro Luis Longo, Ricardo de Vasconcelos Martins
e Valéria Helena Castro Fernandes de Almeida Silva. Quantos aos recursos: Rec.
n. 105 – Emil Jacques Sppezapria Cardoso – já no recurso anterior fora provido no
item 13.1.5 para totalizar, no item, 1 ponto. Os demais itens foram improvidos;
Rec. 106 – Leila Marcia dos Santos – foi conhecido e improvido o recurso; Rec.
107 – Fabiana Faro de Souza Campos – o que pretende foi resolvido pelo
Conselho Nacional de Justiça e aplicado à pontuação de todos os concorrentes.
Em parte, com a redução da nota de outra concorrente, seria provido seu recurso,
mas por outras razões; Rec. 108 – Carolina Catizane de Oliveira Almeida - reitera
pretensão deduzida em recurso anterior. Pelas mesmas razões, indefere-se o
recurso; Rec. 109 – Roberta de Farias Feitosa – quanto ao item 13.1.5, reitera-se
o indeferimento anterior e em relação ao item 13.1.4, no recurso anterior já fora
deferido o recurso para pontuar os títulos de especialização, totalizando, no item,
1,5 pontos; Rec. 110 – Juliana de Farias Nunes – conhecido e improvido o recurso
pelas mesmas razões já expostas no recurso anterior. O estágio não pode ser
computado e o atestado do juizado cível não especifica as horas da prestação de
serviço conforme determina o edital; Rec. 111 – Ana Paula Gaviolli Bitencourt –
conhecido e improvido o recurso: em primeiro lugar, a decisão de não se computar
as certidões do tabelionato acostadas pela recorrente na comprovação não são
dessa comissão, mas da Comissão do Concurso. Em segundo lugar, A Comissão
do Concurso exigiu a aplicação da regra do concurso, sendo que o edital original
foi corrigido pelo Edital 4/2012 em relação aos titulos, de forma que por ele se
exigia a comprovação pelo estatuto da OAB; Rec. n. 112 – Ricardo de
Vasconcelos Martins – Com razão o recorrente, somente agora foram recebidos
os títulos do TJ e se encontravam no meio dos comprovantes de atuação como
advogado. Assim, dá-se um ponto para o item sobre especialização, sendo que o
terceiro certificado, deixa-se de pontuar, por não assinalar a existência de
monografia final e sua aprovação. Quanto ao item 13.1.6, comprova a participação
em 3 eleições, motivo pelo qual faz jus a 0,5 pontos. Quanto ao item 13.1.1, não
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procede a inconformidade porquanto o CNJ determinou, especificamente, a não
cumulação de pontos. Conhecido e provido em parte. Rec. n. 113 – Dirce Yukari
Sugui Azevedo da Silveira – não procede a irresignação: a requerente não
comprova de conformidade com o edital 4/2012 e, quanto aos títulos a pontuação
lhe foi atribuída.; Rec. 114 – Marcus Vinicius Petengy de Mello – não procede. O
CNJ afastou a possibilidade da cumulação pretendida. Quanto aos recursos
interpostos contra terceiros: Rec. n. 115 - Ricardo de Vasconcelos Martins –
contra Valéria Helena Castro Fernandes de Almeida Silva ficou prejudicado pela
decisão do CNJ, limitando a pontuação a uma só vez, vedada a cumulação; e
Rec. n. 116 - Ana Paula Gavioli Bitencourt – contra Fabiana Faro de Souza
Campos: não procede a argumentação. O fato de ser permitido que o estagiário
incrito na OAB possa praticar determinados atos, não afasta a existência de ato
privativo de advogado, qual seja postular em juízo, mesmo que seja petição de
substabelecimento. Não cabe apreciar a grandeza do ato, mas sua existência.
Denega-se provimento. Assim determinou-se a elaboração do edital com as notas
finais da prova de títulos e chamamento para exames psicotécnicos e entrevista
com a Comissão de concurso. Nada mais havendo foi encerrada a presente
reunião.
Alécio Adão Lovatto,
Coordenador.
Melissa Seffrin
Encarregada.
Gilcelaine Regina Vasques Vargas
Auxiliar.
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