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PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0004223-69.2013.2.00.0000
Requerente: Ramon Martins Trajano
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Advogado(s): RJ156131 - Otto Guilherme Matos Almeida do Amaral (REQUERENTE)

DECISÃO/OFÍCIO Nº

2013

Vistos, etc.
Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto por
RAMON MARTINS TRAJANO em face do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
(TJAC), com pedido de liminar, por meio do qual requer a nulidade da decisão da
Comissão do Concurso do dia 18 de julho de 2013, na parte que deliberou pela
possibilidade da cumulação dos títulos de exercício de advocacia, cargo,
emprego ou função público, para os candidatos aprovados no concurso público
para outorga de delegações de Notas e de Registro do Estado do Acre.
Aduz que o TJAC permitiu a contagem de dois pontos na prova de
títulos para cada 3 (três) anos de exercício na advocacia, cargo, emprego ou
função público, violando os termos da Resolução nº 81/2009 deste Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe que as pontuações dos títulos pelo
exercício da advocacia ou de delegação, cargo ou emprego ou função pública
não poderão ser contadas de forma cumulativa.
Instado a se manifestar, a Corte acreana prestou as seguintes
informações:

“A deliberação da Comissão Concurso levou em conta a
jurisprudência desse egrégio Conselho Nacional de Justiça no
sentido de permitir a cumulação de pontos relativa às funções de
conciliador voluntário, assistência jurídica voluntária e de
prestação de serviços à Justiça Eleitoral, de modo que seria
desproporcional a não cumulação dos pontos relativos ao exercício
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da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função
pública privativa de bacharel em Direito.
Em debate sobre o tema, a Comissão do Concurso firmou o
entendimento de que os títulos relativos ao exercício da advocacia
ou de delegação, cargo, empregou ou função pública privativa de
bacharel em Direito revelam o grau de experiência obtido pelo
candidato no exercício de tais atividades e, assim, devem ser
valorados a cada período de 3 (três) anos.
Registre-se, que a Resolução nº 81/2009, desse Conselho
Nacional de Justiça, e nem o Edital de regência do certame vedam
essa cumulação a cada período. (...)”

É o Relatório. DECIDO.

O item 7 da “Minuta de Edital” constante do Anexo da ResoluçãoCNJ nº 81/2009 está redigido da seguinte forma:

“7. TÍTULOS
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.” (Grifei)

O Plenário desta Casa, por ocasião do julgamento da Consulta nº
0003016-40.2010.2.0000, de Relatoria do e. Conselheiro Paulo Tamburini,
firmou o entendimento de que a “Minuta de Edital”, constante do Anexo da
Resolução nº 81/2009, é impositiva, devendo, portanto, ser rigorosamente
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observada pelos Tribunais de Justiça.
Logo, uma vez que a Resolução 81/2009 veda a cumulação dos
títulos pelo exercício da advocacia, emprego ou função pública, os Tribunais
locais não devem permitir tal cumulação.
Ademais, ao apreciar o PCA n. 0007782-68.2013.2.00.0000, de
relatoria do Cons. Jorge Hélio (172ª Sessão Ordinária), este Conselho manteve
seu entendimento pela impossibilidade de cumulação dos títulos pelo exercício
da advocacia, cargo, emprego ou função pública, conforme a seguinte ementa:

“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 000252647.2012.2.00.0000 para vedar a cumulação de quaisquer dos
títulos previstos no item 7.1 do anexo à Resolução nº 81,
deste Conselho.”

Assim, não remanesce dúvida de que a deliberação da Comissão
do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e
de Registro do Estado do Acre, de 18.07.2013, não reproduz o comando
expresso da Resolução 81/2009 e nem o entendimento consolidado desta Casa.

XII

do

Com essas considerações e com base no disposto no art. 25, inciso
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, defiro

monocraticamente o pedido para, na linha da Resolução 81/2009 e do que já
decidiu o Plenário do CNJ no precedente acima mencionado, ANULAR a decisão
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da Comissão do Concurso de 18.07.2013, na parte que possibilitou
a cumulação dos títulos do exercício da advocacia, cargo, emprego ou função
pública. Resta, portanto, prejudicado o exame da liminar.
Cópia da presente servirá como Ofício.
À Secretaria Processual para que proceda com urgência à
intimação das partes, inclusive via fac-símile.
Após,

arquivem-se

os

autos,

independentemente

de

nova

conclusão.
Brasília, data infra.

BRUNO DANTAS
Conselheiro
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