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Padronização 

(...) – fala inaudível ou ininteligível 

... – fala incompleta ou interrompida 

 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO NOTARIAL E DE REGISTROS 

 

 

Data: 10 de junho de 2022. 

Horário: 14h. 

Local: Sala de Reuniões da Corregedoria-Geral da Justiça. 

 

Participantes: Dr.ª Laura de Borba Maciel Fleck (Juíza de Direito), Dr. Maurício 

Ramires (Juiz de Direito), Dr.ª Gioconda Fianco Pitt (Juíza de Direito), Dr. 

Armando Antônio Lotti (Ministério Público), Dr. Gerson Fischmann (OAB/RS), 

Dr.ª Silvana Hart Schneider (Colégio Registral), Dr. Lauro Assis Machado 

Barreto (Colégio Notarial), Sr.ª Sheila Bernardes Paulo (Assessora CGJ), Sr.ª 

Monielle Moraes Elias Rosa (Assessora CGJ) e Sr.ª Rosa Maria do Carmo Condini 

(Professora da Vunesp). 

 

Em razão da impossibilidade de comparecimento do Exmo. Corregedor-

Geral, a reunião foi presidida pela A Dr.ª Laura de Borba Maciel Fleck, que deu 

início à reunião, saudando a todos, passando a palavra ao Dr. Maurício, que, de 

imediato, passou à análise dos itens da pauta.  

 

Concurso Notarial e Registral 2013 (IESES) (reescolha): 

 

1) Ciência. SEI 8.2017.0010/001632-3. Ciência a respeito da decisão 

proferida pelo STF na Ação Originária nº 2.670, a qual julgou procedentes os 

pedidos dos candidatos Erik Esswein Muller, Pedro Di Iulio Ilarri e Thiago de 

Castro Brandão Vargas, conferindo aos autores 2,0 (dois) pontos relativos ao 

item 13.1.I do Edital nº 001/2013, na apuração dos títulos, relativo ao tempo de 

serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida 

na instância ordinária. 

 

 A Comissão tomou ciência. 
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2) Ciência. SEI 8.2017.0010/000596-8. Ciência a respeito da decisão 

que julgou improcedente o pedido formulado pelo candidato Ricardo Rigotti 

Alice, o qual pretendia cômputo cumulativo, para cada período anual, do 

exercício das atividades de conciliador voluntário e/ou assistência judiciária 

voluntária, para fins de pontuação na fase de títulos do concurso. 

 

 A Comissão tomou ciência. 

 

3) Deliberação. SEI 8.2022.0010/001578-9. Deliberação a respeito do 

requerimento do candidato Leonardo Luiz Cintra Viveiro, o qual solicita sua 

readmissão no concurso, alegando que a notificação para comparecimento em 

audiência de reescolha deveria ter sido realizada de forma pessoal, 

considerado o lapso temporal entre as fases do concurso, sendo insuficientes 

as notificações via e-mail e publicação em Diário Oficial. 

 

A Comissão indeferiu o pedido do candidato. Conforme os termos do 

item 5.2 do Edital nº 52/2021-CECPODNR o candidato está excluído, por não ter 

encaminhado a documentação no prazo estabelecido no edital referido. 

 

Concurso Notarial e Registral 2015 (FAURGS) (reescolha): 

 

4) Ciência. SEI 8.2018.0010/000052-0. Ciência a respeito da decisão 

que julgou improcedente o pedido formulado por Luiz Henrique Bolso, o qual 

pretendia a atribuição de pontuação referente à prova de títulos.  

 

A Comissão tomou ciência. 

 

Concurso Notarial e Registral 2019 (VUNESP) (em andamento): 

 

5) Ciência. SEI 8.2019.0010/000317-8. Ciência a respeito da decisão 

proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA 0011296-

19.2018.2.00.0000, ratificando o retorno da serventia de São Pedro do Sul ao 

concurso público de 2019. 
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A Comissão tomou ciência. 

 

6) Deliberação. SEI 8.2022.0010/001580-0. Deliberação a respeito do 

requerimento do candidato Eduardo Pompermaier Silveira, o qual solicita que, 

em virtude da publicação do Edital nº 069/2022, seja oportunizada a todos os 

candidatos uma complementação de documentação e suprimento de possíveis 

lacunas em currículo ou declaração de próprio punho, ou que seja revogada a 

possibilidade de alguns candidatos complementarem a documentação no que 

se refere ao verso do diploma universitário, por se tratar de documento único. 

 

A Comissão indeferiu o requerimento do candidato, pois não se tratou de 

oportunização de complementação de documentação, mas de cumprimento de 

exigência suplementar. 

 

7) Deliberação. SEI 8.2022.0010/1579-7. Deliberação a respeito do 

requerimento do candidato Leandro Borrego Marin, o qual solicita 

correção/complementação da documentação da prova de títulos, com a 

apresentação de nova certidão para comprovação de tempo de exercício de 

conciliador voluntário. Alega o candidato que a certidão apresentada 

inicialmente não foi emitida com os dados corretos pelo Juízo em que atuou 

como conciliador, o que impossibilitaria a atribuição de pontuação naquele 

título. Requer seja oportunizada a juntada da nova certidão à documentação 

dos títulos. 

 

A Comissão indeferiu o pedido do candidato, uma vez que a 

complementação foi apresentada fora do prazo definido pelo edital. 

 

8) Deliberação. Deliberação a respeito da análise da Prova de Títulos. 

Deliberação sobre atribuição de pontuação do item 13.1, VI, a ser concedida ou 

não a candidatos que atuaram na Justiça Eleitoral na condição de Servidor, Juiz 

ou Promotor Eleitoral. 

 

A Comissão avaliou que não pode ser considerada a pontuação relativa a 

atuação em eleição quando esta ocorre no exercício do próprio cargo que o 

candidato desempenhava. 
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9) Deliberação. Prova oral. Previsão de cronograma e outras 

deliberações tendentes à organização da prova oral. 

 

Os componentes acordaram com a Prof.ª Rosa que a Vunesp assumirá a 

coordenação da prova oral, consistente na sistemática do trabalho e na 

orientação aos fiscais de prova, mediante apoio e supervisão da Comissão de 

Concurso.  

A Prof.ª Rosa apresentou uma lista preliminar de possíveis nomes para 

comporem as bancas da prova oral, que será analisada pela Comissão. 

Posteriormente, será encaminhada a lista definitiva a ser divulgada 

previamente à realização da prova. 

Além disso, a Comissão deliberou que a Vunesp elabore espelho de 

respostas/correção/avaliação da prova oral.  

Por fim, a Comissão definiu previsão de cronograma no seguinte 

formato: 10 de agosto de 2022, sorteio da ordem dos candidatos; de 26 a 30 

de setembro de 2022, previsão para a realização da prova oral. 

 

10) Deliberação. SEI nº 8.2021.0010/001051-9. Deliberação a respeito do 

requerimento da candidata Julia Bald, que solicita decisão da Comissão a 

respeito da elaboração dos espelhos de respostas/correção/avaliação da prova 

oral. 

 

A Comissão julgou prejudicado o requerimento da candidata, em razão 

da deliberação do item 09 da presente Ata. 

 

11) Deliberação. Deliberação a respeito do requerimento da Associação 

Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC), que solicita seja 

divulgado cronograma atualizado de realização e conclusão do concurso. 

 

A Comissão julgou prejudicado o requerimento, em razão do cronograma 

estabelecido no item 09 da presente ata. 

 

Demais deliberações: 
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12) Deliberação. SEI nº 8.2021.0010/001147-7. Deliberação a respeito 

da alteração do Ato nº 005/2013 – COMAG, que regulamenta o procedimento 

para o Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de 

Serviços de Notas e de Registros do Estado. 

 

A Comissão decidiu aprovar a minuta de resolução, a qual será 

encaminhada ao COMAG para deliberação. 

 

Por fim, agendaram a próxima reunião para 29 de julho de 2022, às 14 

horas. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15 horas. 

 

 

O presente registro foi elaborado pela Analista Judiciária Cristina Rosa 

Baierle e revisado pela secretaria da Comissão de Concurso. 

 

 

 

 

 


