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Concurso, devidamente autenticado, sempre conforme as instruções,
respeitando, na primeira, o espaço delimitado para resposta à cada
questão, sendo vedado o uso de corretivo.

§ 2° - Os três últimos candidatos a terminarem a prova em uma mesma
sala, somente poderão deixá-la simultaneamente.

Art. 39 - Distribuídas as provas, fica vedada a comunicação dos candidatos
entre si ou com qualquer pessoa estranha à organização do concurso, por
qualquer meio, até que entreguem seus cartões ou cadernos de respostas,
conforme o caso, e se retirem definitivamente da sala onde estas sejam
realizadas.
Art. 40 - Na Prova Escrita Preliminar Discursiva de Caráter Geral não será
permitida qualquer consulta e nas Provas Escritas Específicas será
permitida apenas a consulta a textos legislativos, vedados aqueles
comentados, ou anotados, bem como a consulta a quaisquer outros textos
e a dicionários comuns ou jurídicos.

§ 1° - Não serão considerados textos anotados as exposições de motivos,
enunciados de juizados especiais e tribunais de justiça e súmulas de
jurisprudência dos tribunais superiores, bem como os que contiverem
simples referência a outros textos legais, cabendo à Comissão de
Concurso vedar a utilização daqueles que entender em desacordo com
esta norma.

§ 2° - É vedada a consulta a qualquer compilação de conclusões extraídas
de encontros de discussão de Defensores Públicos, Membros da
Magistratura ou do Ministério Público, ou de profissionais da área do direito
em geral, independentemente da denominação dada aos textos
resultantes.

Art. 41 - Não será permitido aos candidatos dirigirem-se aos membros da
Comissão de Concurso, das Bancas Examinadoras e Fiscais, nem a
qualquer outra pessoa, durante a realização das provas, para pedir
esclarecimentos a respeito das questões formuladas, da inteligência de
seu enunciado ou da forma de respondê-las.

Art. 42 - Na Prova Escrita Discursiva de Caráter Geral e nas Provas
Escritas Específicas, após o recolhimento dos respectivos cadernos de
respostas, à cada um daqueles será atribuído, aleatoriamente, um número
de identificação, repetido em sua parte destacável, na qual o candidato
deverá ter lançado o seu nome, número de inscrição e assinatura, sob pena
de eliminação do concurso.

§ 1° - As partes destacáveis mencionadas no caput, contendo a
identificação dos candidatos serão encerradas, ato contínuo do processo
de desidentificação, em envelope opaco, lacrado e rubricado pelos
membros da Comissão de Concurso presentes, e por 03 (três) candidatos
convocados para o ato de desidentificação.

§ 2° - O envelope a que se refere o parágrafo anterior será guardado pela
Comissão de Concurso em lugar seguro, só sendo permitida a respectiva
abertura em sessão pública de identificação das provas de que trata o
artigo seguinte.

Art. 43 - Serão divulgados, na forma prevista no art. 10 deste Regulamento,
data, local e horário das sessões públicas de identificação da Prova Escrita
Discursiva de Caráter Geral e das Provas Escritas Específicas, e
divulgação dos respectivos resultados.

§ 1° - A Comissão do Concurso estará presente às sessões públicas de
identificação das provas, facultativa a presença das Bancas Examinadoras
e dos candidatos.

§ 2° - O Presidente da Comissão do Concurso convocará 3 (três)
candidatos para acompanharem a retirada do lacre do envelope contendo
as partes destacáveis com a identificação dos candidatos, designando
escrutinadores que se incumbirão de identificar as provas e proclamar as
notas.

§ 3° - Concluída a identificação das provas, o Presidente da Comissão de
Concurso providenciará a afixação do resultado na sede da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro e sua publicação, na forma do art. 10
deste Regulamento.

CAPÍTULO IX
DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA DE CARÁTER GERAL

Art. 44 - A Prova Escrita Discursiva de Caráter Geral será constituída de
questões que poderão abranger algumas ou todas as matérias das
disciplinas de que tratam o art. 3º deste Regulamento, em conformidade
com a relação de pontos, para respostas concisas, em espaço delimitado
no papel oficial.

Parágrafo Único - Cada prova será apreciada por, no mínimo, dois
membros das Bancas Examinadoras, cada qual atribuindo graus às
questões que houver formulado a respectiva banca, resultando a nota da
prova, graduada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, da soma das médias
aritméticas dos graus atribuídos pelos examinadores a cada questão
formulada.

Art. 45 - O candidato que lograr obter 50 (cinqüenta) pontos ou mais na
prova escrita Discursiva de Caráter Geral, como também nas provas
Escritas Específicas será considerado habilitado a prosseguir no
certame.

§ 1° - Os candidatos habilitados ou não na prova escrita discursiva de
caráter geral poderão ter vista de prova, pessoalmente, nos dois dias
imediatamente subseqüentes à data da publicação do resultado, conforme
cronograma previamente divulgado, contando-se daquela data o prazo de
4 (quatro) dias para interposição de recurso.

§ 2° - O recurso será redigido de próprio punho pelo candidato, em folha de
papel branco, tamanho A4, a ser entregue na sala da Comissão de
Concurso em horário previamente designado, não se podendo anexar-lhes
documentos, e aplicando-se-lhes o disposto nos § 1° e § 2° do art. 42 com
relação às provas escritas, no que concerne à não identificação dos
recursos.

§ 3° - As Bancas Examinadoras decidirão acerca dos recursos em caráter
definitivo e o Coordenador do Concurso fará publicar o respectivo
resultado.

CAPÍTULO X
DAS PROVAS ESCRITAS ESPECÍFICAS

Art. 46 - Os candidatos habilitados na prova escrita Discursiva de Caráter
Geral,serão submetidos às provas escritas específicas, em número de 03
(três), compreendendo as seguintes disciplinas:

I. Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Empresarial
(Banca I);

II. Direito Penal e Direito Processual Penal (Banca II);

III. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Previdenciário, Direitos Humanos e Princípios Institucionais da Defensoria
Pública (Banca III).

Art. 47 - As notas das provas escritas específicas de cada Banca
Examinadora serão graduadas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
correspondendo à média aritmética dos graus atribuídos individualmente
por seus respectivos Examinadores.
Parágrafo Único - As provas serão apreciadas por, no mínimo, dois
examinadores, sendo que as notas atribuídas a cada questão serão
apostas no corpo da prova, em algarismos arábicos, acompanhados da
respectiva rubrica, lançando-se o total das notas de cada examinador na
folha de rosto, constituindo a nota final da prova a média aritmética dos
graus por estes atribuídos.
Art. 48 - O candidato que não obtiver em qualquer das provas escritas
específicas nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) será considerado
eliminado do concurso.
Art. 49 - A primeira prova escrita específica a se realizar será a de Direito
Civil, Direito Processual Civil e Direito Empresarial (Banca I) e será
prestada por todos os candidatos habilitados na forma do art. 45,
convocados através de Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, Parte I - DPGE-RJ (art. 10). A prova conterá questões
formuladas pela Banca Examinadora e submetidas à Comissão do
Concurso, podendo compreender questões objetivas, dissertações,
elaboração de petições ou arrazoados, bem como questões de tipo misto,
no âmbito do ponto sorteado.

Art. 50 - A segunda prova escrita específica, de Direito Penal e Direito
Processual Penal (Banca II), será prestada por todos os candidatos que
obtiverem 50 (cinqüenta) pontos ou mais na primeira prova escrita
específica, portanto habilitados, convocados através de Edital publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I - DPGE-RJ, na forma do
art. 10, e será realizada e formulada nos mesmos moldes do artigo
anterior.

Art. 51 - A terceira prova escrita específica, de Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito Previdenciário e Princípios Institucionais da
Defensoria Pública, será prestada por todos os candidatos que obtiverem
50 (cinqüenta) pontos ou mais na segunda prova escrita específica,
portanto habilitados, convocados através de Edital publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I - DPGE-RJ na forma do art. 10
e será realizada e formulada nos mesmos moldes do art. 49.

Art. 52 - Após o resultado de cada prova escrita específica os candidatos
poderão ter vista de prova, pessoalmente, nos dois dias imediatamente
subseqüentes à data da respectiva publicação, conforme cronograma
previamente divulgado, contando-se da mesma data o prazo de 4 (quatro)
dias no qual poderão interpor recurso.

§ 1° - O recurso será redigido de próprio punho pelo candidato, em folha de
papel branco, tamanho A4, a ser entregue na sala da Comissão de
Concurso em horário previamente designado, não se podendo anexar-lhes
documentos, e aplicando-se-lhes o disposto nos § 1° e 2° do art. 42 com
relação às provas escritas, no que concerne à não identificação dos
recursos.

§ 2° - As Bancas Examinadoras decidirão acerca dos recursos em caráter
definitivo e o Coordenador do Concurso fará publicar o respectivo
resultado.

Art. 53 - Publicado o resultado dos recursos interpostos da terceira prova
escrita específica (Banca III), o Coordenador do Concurso fará publicar as
notas das Provas Escritas, considerada estas a média aritmética das notas
obtidas em cada uma das Provas Escritas, Discursiva de Caráter Geral e
Especificas, relativamente aos candidatos habilitados a prestar as Provas
Orais,.

CAPÍTULO XI
DAS PROVAS ORAIS

Art. 54 - Os candidatos habilitados a prestar as provas orais, serão
convocados por Edital publicado na forma do art. 10 deste Regulamento,
com indicação do local, dia e horário de sua realização.

Art. 55 - As provas orais consistirão na argüição dos candidatos pelas
Bancas Examinadoras mencionadas no art. 13, § 1°, acerca das matérias
elencadas no art. 3° deste Regulamento.
§ 1° - Durante sua argüição os candidatos não poderão, sob pena de
eliminação, efetuar anotações ou leitura de qualquer natureza, inclusive de
apontamentos, permitida apenas a leitura de legislação, que houver sido
sugerida pelo Examinador.
§ 2° - Será permitida a gravação das provas orais, na forma da Lei 2760, de
21.07.97.
Art. 56 - O candidato será argüido em cada uma das Bancas
Examinadoras, representadas por pelo menos 2 (dois) de seus membros,
sobre as respectivas matérias, por um período que não ultrapassará 40
(quarenta) minutos.

Art. 57 - Os graus, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, individualmente
atribuídos pelos Examinadores, serão lançados sigilosamente em folha de
papel apropriado, rubricada no ato, assinalados os nomes dos candidatos
eventualmente ausentes.

§ 1° - As notas de cada Banca Examinadora corresponderão às médias
aritméticas dos graus atribuídos individualmente por seus respectivos
examinadores, e serão divulgadas publicamente, ao final do dia.

§ 2° - Será eliminado o candidato que não lograr obter nota mínima 50
(cinqüenta) em qualquer uma das Bancas Examinadoras.

§ 3° - A nota da prova oral será a média aritmética das notas das Bancas
Examinadoras.

§ 4° - O resultado das provas orais será publicado na forma do art. 10 deste
Regulamento, omitindo-se os nomes dos candidatos eliminados, fluindo
desta data o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para interposição de
recurso, na forma da lei.

CAPÍTULO XII
DOS TÍTULOS

Art. 58 - A prova de títulos terá por fim verificar e avaliar a experiência e
formação acadêmica e profissional do candidato, bem como sua cultura
geral.

Parágrafo Único - A prova de títulos não terá caráter eliminatório, servindo
a respectiva nota apenas para somar-se à média das provas anteriores do
candidato, para fins de classificação.

Art. 59 - Na oportunidade do requerimento de que trata o art. 21, deverá o
candidato apresentar o seu currículo devidamente relacionado e instruído
com a prova hábil dos títulos eventualmente existentes, de forma a que
venham apensados ao requerimento de inscrição.

§ 1° - Constituem títulos:

I. a aprovação em concurso público de provas e títulos, para o
exercício das profissões referidas no art. 23, inciso VII, ou para o Magistério
Superior de Direito;

II. publicação de autoria exclusiva e comprovada, de art.s
doutrinários, ensaios, estudos, pareceres e livros jurídicos;

III. o exercício de magistério superior de direito, pelo período
mínimo de 01 (um) ano consecutivo;

IV. a conclusão de cursos de doutorado, mestrado e
pós-graduação na área jurídica;

V. a conclusão de cursos regulares ministrados pela Escola
Superior da Defensoria Pública;

VI. o efetivo exercício do Estágio Forense da DPGE-RJ, por pelo
menos 1 (um) ano;

VII. o efetivo exercício de função, cargo, ou emprego público, na
forma da Lei 2.646 de 22 de novembro de 1996.

§ 2° - É a seguinte a pontuação dos títulos a que se refere o § 1°:

5,0 pontos para a aprovação em concurso público de provas e
títulos, para o exercício das profissões referidas no art. 23, inciso VII, para
Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, Advocacia Geral da
União, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria da Fazenda
Nacional;

3,0 pontos para o exercício de magistério superior de direito;

2,0 pontos para “Carreiras Jurídicas de Advocacia”;

4,0 pontos para “Livros Jurídicos”;

1,0 ponto para Estudos, Pareceres, Ensaios. (Neste caso o tema
deverá obrigatoriamente envolver uma das matérias abrangidas pelo
Concurso, com no mínimo 10 laudas, comprovando-se sua publicação)-

4,0 pontos para Doutorado na área jurídica, reconhecido
oficialmente pelo órgão nacional brasileiro competente;

3,0 pontos para Mestrado na área jurídica, reconhecido
oficialmente pelo órgão nacional brasileiro competente;

3,0 pontos a aprovação em concurso público de provas e títulos
para o Magistério Superior de Direito

1,5 pontos para Pós Graduação na área jurídica, reconhecido
oficialmente pelo órgão nacional brasileiro competente;

1,0 ponto a conclusão de cursos regulares ministrados pela
Escola Superior da Defensoria Pública; -

2,0 pontos o efetivo exercício do Estágio Forense da DPGE-RJ,
por pelo menos 2 (dois) anos;

0,5 ponto o efetivo exercício de função, cargo, ou emprego
público, na forma da Lei 2.646 de 22 de novembro de 1996.

§ 3°- Os títulos de que trata o inciso I serão comprovados por certidão hábil
da qual constem a natureza das provas do Concurso, as notas obtidas, a
aprovação, a classificação, o número de candidatos concorrentes e sua
homologação; os de que cogita o inciso II do parágrafo anterior através de
exemplares da publicação; os do inciso III por certidão do respectivo
estabelecimento de ensino; os do inciso IV por cópia dos respectivos
diplomas devidamente registrados nos órgãos competentes ou cópia
simples acompanhada do respectivo original; os do inciso V por certificado
de conclusão de curso da Fundação Escola Superior da Defensoria
Pública, os do inciso VI, por certidão da Coordenação do Estágio Forense
da DPGE; e os do inciso VII por certidão do órgão oficial competente.

Art. 60 - Uma vez divulgados os resultados das provas orais, o Presidente
da Comissão do Concurso designará a data da reunião para avaliação dos
títulos apresentados.

Art. 61 - No julgamento dos títulos será atribuído ao conjunto daqueles
apresentados, grau que variará de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos, segundo sua
natureza e espécie.

Art. 62 - Avaliados os títulos apresentados pelos candidatos aprovados,
proceder-se-á à publicação do respectivo resultado, na forma do art. 10
deste Regulamento, com a relação nominal dos candidatos e das notas por
eles obtidas.

Parágrafo Único - O candidato poderá impugnar a avaliação dos títulos por
si próprio apresentados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
data da publicação referida no caput deste artigo, requerendo à Comissão
do Concurso a revisão dos graus atribuídos.

CAPÍTULO XIII
DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

Art. 63 - Decididas as impugnações acaso manifestadas, proceder-se-á à
apuração do resultado final do Concurso, em reunião da Comissão do
Concurso.

Parágrafo Único - A nota final do candidato será apurada pela média
aritmética das notas obtidas nas provas escritas (art. 47) e orais (art. 57, §
3º), acrescida da nota da prova de títulos.

Art. 64 - A classificação dos candidatos far-se-á na ordem decrescente das
notas finais, apuradas como referido no artigo anterior.

§ 1° - Se mais de um candidato obtiver a mesma nota final, observar-se-á,
como critério de desempate, as médias obtidas nas Provas Escritas
Específicas, a nota das provas orais (art. 57), a nota da Prova Escrita de
Caráter Geral, e a nota da prova de títulos, nesta ordem e considerada cada
uma destas isolada e sucessivamente.

§ 2° - Persistindo o empate, depois de observados os critérios do parágrafo
antecedente, a classificação será definida, na seguinte ordem: pela idade,
em favor do mais idoso.

§ 3° - Finda a apuração do resultado final do Concurso, o Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado homologará a classificação final
dos candidatos, que será publicada na forma do art. 10, cabendo
requerimento de revisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65 - Após o término do Concurso, ou excepcionalmente antes dele,
poderão ser devolvidos os documentos apresentados pelos candidatos
eliminados, para instrução da respectiva inscrição ou da prova de títulos,
desde que não tenha o interessado ingressado com qualquer postulação
judicial pertinente ao Concurso.

§ 1° - Todos os documentos e provas dos candidatos aprovados serão
arquivados por 5 (cinco) anos, a contar da publicação da homologação do
resultado final do concurso.

§ 2° - Decorridos 60 (sessenta) dias da publicação da homologação do
resultado final do concurso, a documentação apresentada pelos
requerentes de inscrição indeferida e pelos candidatos eliminados será
incinerada, precedido de Edital, com prazo de 15 (quinze) dias para sua
retirada pelos interessados.

§ 3° - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação a que se refere o
parágrafo anterior serão incinerados todos os documentos nele
mencionados, independentemente de qualquer formalidade, ressalvados
aqueles destinados ao arquivo, por determinação legal, bem como na
hipótese de estarem sub judice quaisquer das decisões da Comissão do
Concurso.

Art. 66 - O valor da taxa de inscrição será previamente fixado pelo
Presidente da Comissão do Concurso e anunciado quando da publicação
de que cuida o art. 16, parágrafo único, deste Regulamento, assim como o
valor da taxa de recurso, a ser divulgado por ocasião da publicação do
resultado de cada prova.

Art. 67 - O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos,
prorrogável por igual período.

Art. 68 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão
do Concurso.

Art. 69 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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CONSELHO SUPERIOR

ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública,
realizada aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, na
sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O Presidente
declarou aberta a sessão registrando a presença do representante do
Ouvidor Geral Dr. Odin Bonifácio Machado e a presença do Presidente do
Órgão de Classe. Iniciou-se a ordem do dia com o julgamento do proc. n°
E-20/12.179/2011 - Cecília Kerr Gioia - Impugnação na Lista de
Antiguidade, Relator Conselheiro Marcelo Machado que leu seu relatório,
passou ao voto no sentido de não ser conhecido o requerimento uma vez
que trata-se de matéria já consolidada pelo Conselho Superior em
oportunidade anterior. A Conselheira Maria Luíza vota com o Relator, o
Conselheiro Marcelo Leão votou pelo conhecimento e desprovimento do
requerimento uma vez que o Conselho decidiu sobre a lista de antiguidade
e a promoção e não sobre a concessão de férias, o Conselheiro Pedro
Paulo acompanhou o voto do Conselheiro Marcelo Leão, o Conselheiro
Luiz Inácio vota com o relator, o Conselheiro Jorge Bruno acompanha o
Relator, o Conselheiro Américo Grilo acompanha o Relator, o Conselheiro
Carlos Pereira acompanha o Relator, a Conselheira Celina Bragança
acompanha o Relator, o Presidente acompanha o Relator e proclama o
resultado informando que o Conselho não deu provimento ao Recurso de
Impugnação, vencidos os votos dos Conselheiros Marcelo Leão e Pedro
Paulo. Passou-se para o próximo item da pauta Proc. n° E-20/11.958/11 -
Minuta de Deliberação do Núcleo Especializado - NEAPI, o Pres. passou a
palavra para a Relatora que iniciou perguntando a todos os conselheiros se
haveria algum óbice a respeito dos considerandos da Deliberação, os
Conselheiros não se manifestaram sobre este assunto. O Conselheiro
Marcelo Leão destacou o art. 1º, caput, art. 4º, caput, alíneas c e l, art. 5º,
caput e § único, art. 10, § 1º, Conselheiro Luiz Inácio destaca no preâmbulo
ressaltando que se trata de dispõe sobre as atribuições do NEAPI,
sugestão acolhida por unanimidade. O Presidente do Conselho destaca,
ainda, o art. 2º. Findos os destaques passou-se aos debates com a leitura
do art. 1º e as ponderações do Conselheiro Marcelo Leão questionando a


