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

Aos 4 dias do mês de setembro 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 recursos em relação à classificação final do
concurso. Recurso 117 – PEDRO LUÍS LONGO - denegado o recurso porque
a decisão do CNJ diz respeito especificamente em relação ao item 13.1.1 e
13.1.2. Em relação aos demais itens, há decisão do CNJ no sentido da
cumulação, o que torna a questão conflituosa, máxime considerando que a
simples soma dos pontos, sem nenhuma cumulação, não alcança os dez
pontos previstos para a totalização dos títulos. Portanto, se o edital prevê o
limite de 10 pontos e impede a cumulação dos itens 13.1.1 e 13.1.2 conforme
determina o item 13.2, não resta outra interpretação senão de que está
vedada a cumulação nos itens 13.1 e é possível a cumulação nos outros itens
de forma a possibilitar que o candidato possa até ultrapassar os dez pontos,
mas fica limitado a eles.Ademais, não poderia a FMP sobrepor-se à decisão
da Comissão do Concurso que decidira sobre a matéria, ficando ambas
restritas à decisão específica do CNJ. Recurso 118 – ANA PAULA GAVIOLI
BITTENCOURT - Denegado recurso. Ora, o Edital especifica que, calculada a
nota final com as ponderações estabelecidas, ou, sucessivamente, na Prova
Escrita e Prática, na Prova Oral e na Prova Objetiva. A maior nota no conjunto
das notas foi feito de forma a somar as notas das provas classificatórias
(Escrita e prática, Oral e Títulos), excluída a ponderação porquanto esta
estaria na nota que empatou. Como o Edital fala em “conjunto das provas”,
entendeu-se que se deveria somar as provas. Como aqui foi suficiente para o
desempate de todos os candidatos empatados, desnecessário foi o
desempate pela maior nota por prova individual. Portanto, a interpretação
dada está de acordo com o edital. Por outro lado, o argumento de que a prova
de títulos não se presta para o desempate não prospera em razão de que ela
é classificatória, diferentemente da prova objetiva que passa a ser o último
critério de desempate. Recurso 119 - RAMATIS VOZNIAK DE ALMEIDA –
Denegado o recurso. O requerente trabalhou como perito criminal.
Inegavelmente, tem razão o requerente quanto ao entendimento de que a sua
atividade era jurídica. Entretanto, o requisisto para ser reconhecido como
título é de que seja atividade privativa de bacharel de direito. Tal requisito,
portanto, extrapola a simples atividade jurídica e, infelizmente, a atividade não
é privativa de bacharel em direito. Recurso 120 - MARCELO TEZZARI
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GEYER – Denegado o recurso. Ora, o Edital especifica que, calculada a nota
final com as ponderações estabelecidas, em caso de haver empate, o critério
a ser usado é o da maior nota no conjunto das provas ou, sucessivamente, na
Prova Escrita e Prática, na Prova Oral e na Prova Objetiva. A maior nota no
conjunto das notas foi obtida pela soma as notas das provas classificatórias
(Escrita e prática, Oral e Títulos), excluída a ponderação porquanto esta
estaria na nota que empatou. Como o Edital fala em “conjunto das provas”,
entendeu-se de somar as provas com caráter classificatório e só em último
lugar usar a prova objetiva para desempate. Como aqui foi suficiente o
primeiro critério para o desempate de todos os candidatos empatados,
desnecessário foi o desempate pela maior nota por prova individual. Assim
mantém-se o edital anterior com sua classificação final. A Comissão do
Concurso publicará data para a escolha das delegações. Nada mais havendo
foi encerrada a presente reunião.

Alécio Adão Lovatto,
Coordenador.
Melissa Seffrin
Encarregada.
Gilcelaine Regina Vasques Vargas
Auxiliar.
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