PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LIII CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES
DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS

AVISO TJ Nº 33/2014

RESULTADO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
O Presidente da Comissão do LIII Concurso Público para a Outorga das Delegações das Atividades
Notariais e/ou Registrais, no uso das suas atribuições e de acordo com o respectivo Edital publicado
no Diário da Justiça Eletrônico, de 27/04/2012,
CONSIDERANDO o disposto no Aviso TJ nº 19/2014, publicado no D.J.E. de 26/02/2014,
convocando alguns candidatos para prestar esclarecimentos a respeito da documentação
apresentada para a comprovação dos requisitos para Outorga da Delegação previstos no Edital;
CONSIDERANDO o prosseguimento do concurso com a realização do exame de personalidade dos
candidatos habilitados pelos critérios de admissão e remoção, no período de 16/05 a 20/05/2014, em
cumprimento ao disposto no Aviso TJ nº 22/2014, publicado no D.J.E. de 27/02/2014;
INFORMA que os candidatos convocados através do Aviso TJ nº 19/2014 prestaram os devidos
esclarecimentos sobre a documentação apresentada para a comprovação dos requisitos para
Outorga da Delegação previstos no Edital (conforme Anexo), estando assim, habilitados a prosseguir
no certame.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014.

Desembargador HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES
Presidente da Comissão do Concurso

ANEXO
1 - ADRIANA BRUNER GOMES – apresentou certidão da Comarca de Curitiba sobre a distribuição
de ações criminais uma vez que a certidão apresentada não mencionava especificamente tais feitos.
A candidata esclareceu que a palavra CRIME estaria no canto esquerdo da certidão. Efetivamente,
retirado o grampo encadernador do processo, foi verificado que a certidão informa corretamente a
inexistência de feitos criminais distribuídos em desfavor da candidata.
2 - EMÍLIO CARNEIRO DE MENEZES GUERRA – prestou esclarecimentos quanto à matéria sobre
a qual versam dois processos em trâmite, conforme anotação na certidão do Distribuidor da
Comarca de Belo Horizonte.
3 - ROSIANE RODRIGUES VIEIRA – prestou esclarecimentos sobre o andamento dos três
procedimentos disciplinares administrativos em trâmite na Comarca de Paraíso do Tocantins,
trazendo a documentação respectiva.
4 - DEBORA CATIZANE DE OLIVEIRA – apresentou certidão da Justiça Federal de São Paulo
relativa aos feitos de 1º Grau em complementação à certidão de 2º Grau anteriormente entregue.
5 - DANIELLA MOURA STEUBLE COSTA - apresentou certidões da Justiça Federal de São Paulo
e Minas Gerais relativas aos feitos de 1º Grau em complementação às certidões de 2º Grau
anteriormente entregues.
6 - ROBERTO PAULINO DE ALBUQUERQUE JUNIOR – apresentou atestado da Polícia Civil do
Estado de Pernambuco (Instituto de Identificação Tavares Buril) em complementação à certidão de
antecedentes criminais do TJ/PE anteriormente entregue.
7 - ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO – apresentou atestado da Polícia Civil do Estado do
Maranhão em complementação à certidão da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Timon
anteriormente entregue.
8 - RONALDO KELVIN DE CASTRO OLIVEIRA - apresentou certidões da Justiça Federal do Rio de
Janeiro e Minas Gerais relativas aos feitos de 1º Grau em complementação às certidões de 2º Grau
anteriormente entregues.
9 - ERICK KLAUSS TAVARES METZGER – apresentou certidão emitida pela Receita Federal
comprovando sua situação cadastral em complementação ao cartão de inscrição no CPF
anteriormente apresentado.
10 - PAULENES CARDOSO DA SILVA - apresentou certidões da Justiça Federal de São Paulo e
Mato Grosso relativas aos feitos de 1º Grau em complementação às certidões de 2º Grau
anteriormente entregues e apresentou a certidão referente à distribuição dos feitos cíveis
abrangendo também a Comarca de Cuiabá – MT.
11 - ALAN LANZARIN - apresentou certidão emitida pela Receita Federal comprovando sua
situação cadastral em complementação à certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União anteriormente apresentada, como também apresentou certidões de
distribuição de feitos cíveis e criminais da Comarca de Ferreira Gomes/AP e da Comarca de Carlos
Chagas/MG, em complementação às certidões emitidas pela Comarca de Macapá/AP.
12 - RAFAEL TARANTO MALHEIROS – apresentou certidão do Distribuidor de Protestos de Títulos
da Comarca de Barueri/SP em complementação à certidão de Protesto de Títulos da Comarca de
Osasco/SP e às demais certidões de distribuição Comarcas da Capital, de Barueri e de Osasco.

