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PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.000466/2014-19 

RELATOR: Conselheiro Antônio Pereira Duarte 

REQUERENTE: Lindomar Luiz Della Libera 

REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Maranhão 

 

 

D E C I S Ã O 

 

 

Cuidam os presentes autos de Procedimento de Controle 

Administrativo – PCA, instaurado através de petição enviada por Lindomar 

Luiz Della Libera, no qual se requer a verificação de supostas irregularidades 

na correção das provas da 1ª fase do concurso público para ingresso na 

carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão, na qual alguns 

candidatos tiveram os gabaritos de diversas questões considerados 

inconsistentes pela correção computadorizada. 

Sustenta que no último dia 19 de março do corrente ano 

a comissão do concurso publicou o resultado da primeira fase do certame, 

mas que a sua nota, assim como a de vários outros candidatos, foi apurada 

de maneira indevida, culminando com a sua exclusão da lista dos aprovados. 

Informa que formulou requerimento administrativo 

solicitando a revisão da contagem e o direito de acesso ao seu cartão de 

transcrição das respostas devidamente digitalizado, obtendo resposta 

negativa, mas recebendo o resultado do processamento da leitora dos 

cartões de resposta. 

Assevera que não deu causa à anulação de nenhuma 

questão, seja por dupla marcação, rasura, incorreto preenchimento ou 
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ausência de preenchimento, o que pressupõe a ocorrência de algum 

equívoco ou falha no sistema de correção das provas. 

Argumenta que a situação só será esclarecida mediante o 

acesso à sua folha de respostas, visto que apenas o resultado do 

processamento da leitora dos cartões de resposta não lhe permite verificar 

a existência de rasuras nas alternativas. 

No entendimento do requerente, por considerar que não 

lhe foi disponibilizado o acesso ao seu cartão de respostas para eventual 

elaboração de recurso administrativo, foram infringidos os princípios 

constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. 

Há pedido liminar no sentido de se conceder a antecipação 

dos efeitos da tutela para que seja determinada à comissão do certame o 

envio da cópia da folha de respostas, via e-mail, ao requerente e a este 

relator, bem como que lhe seja assegurado o direito de realizar 

normalmente a fase das provas discursivas do concurso previstas para os 

dias 30 e 31 de março de 2014. Requer também a suspensão do referido 

concurso público até minuciosa análise e recontagem de sua pontuação. 

Alicerça o pedido liminar em face da relevância dos 

fundamentos jurídicos, pela própria exposição dos fatos, notadamente o 

resultado da prova preambular, a resposta da comissão do concurso, a qual 

não possibilitou o acesso ao cartão de respostas digitalizado e o resultado 

do processamento da leitora dos cartões de resposta, “a partir do qual é 

perfeitamente possível conferir o alto índice de anulações e concentração 

das anulações nas primeiras cinquenta questões de todos os candidatos que 

as sofreram e a alta incidência de anulações das questões de nº 28, 30, 38 

e 46” (fl. 07). Sustenta receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

pelo fato de a prova discursiva estar agendada para os dias 30 e 31 de 

março de 2014, de modo que a não concessão da tutela de urgência poderia 

acarretar a sua ausência nas datas agendadas para as provas. 
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Ressalte-se que foram distribuídos a este relator mais dois 

procedimentos, quais sejam, o PCA nº 467/2014-63, requerente Mariana 

Mendes e o PCA 469/2014-52, requerente Natália Saraiva Colares, com 

identidade de objeto, pedido e causa de pedir. 

É o suficiente relatório. 

Decido. 

Inicialmente, tendo em vista a existência de conexão 

entre os procedimentos PCA nº 467/2014-63, PCA 469/2014-52 e o 

presente feito, determino a reunião dos processos propostos em separado, 

afim de que sejam decididos simultaneamente. 

Com relação ao pedido de acesso às cópias digitalizadas 

dos cartões de respostas, verifico, nessa fase processual de cognição 

sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar 

pleiteada.  A uma, porque os requerentes se incumbiram de trazer aos autos 

prova suficiente para o surgimento do verossímil, diante dos relevantes 

fundamentos jurídicos apresentados. A duas, porque demonstrado o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de os 

requerentes serem privados da possibilidade de realizarem a segunda etapa 

do certame. 

Noto que a comissão do concurso causa entrave 

desnecessário aos requerentes, na medida em que lhes nega o direito de 

acesso ao espelho do cartão de resposta, impossibilitando-os de interporem 

o competente recurso administrativo cabível à espécie. 

Frise-se que o simples acesso dos requerentes aos cartões 

de resposta evitaria a intervenção deste Conselho Nacional. De fato, não se 

pode restringir o direito dos requerentes de manejar o competente recurso 

administrativo apto a corrigir suposto erro na correção das provas. 
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Ademais, o acesso dos requerentes aos cartões de 

resposta não apresenta perigo de irreversibilidade ou ao correto 

prosseguimento do concurso, visto que, com a medida, caso realmente 

exista erro nas correções, apenas será garantido aos requerentes o direito 

de realizarem as provas discursivas do certame, evitando, assim, grave 

injustiça. 

Diante do exposto, determino que a comissão do concurso 

forneça aos candidatos Lindomar Luiz Della Libera (CPF 003.058.861-85), 

Mariana Mendes (CPF 333.169.048-16) e Natália Saraiva Colares (CPF 

009.937.973-26), cópias das respectivas folhas de respostas digitalizadas 

em alta resolução, via e-mail, bem como a este relator, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

Encaminhe-se cópia desta decisão e das petições iniciais 

dos três procedimentos, com os respectivos documentos, ao procurador-

geral de Justiça do Estado do Maranhão, solicitando sejam prestadas 

informações que entender cabíveis no prazo excepcional de 24 (vinte e 

quatro) horas, junto com as cópias dos cartões de respostas mencionados. 

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos 

demais pedidos constantes da inicial. 

 

Brasília, 24 de março de 2014. 

 

 

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE 

Conselheiro Relator 


