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PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.000466/2014-19 

RELATOR: Conselheiro Antônio Pereira Duarte 

REQUERENTE: Lindomar Luiz Della Libera e Outros 

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. 

Assim, em razão da existência de conexão entre os 

referidos procedimentos e o presente feito, determinei a reunião dos 

processos propostos em separado, com o objetivo de serem decididos 

simultaneamente. 

Na mesma oportunidade, com relação ao pedido liminar 

de acesso às cópias digitalizadas dos cartões de respostas, verificando a 

presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência pleiteada, 

determinei que a comissão do concurso fornecesse aos candidatos, ora 

requerentes, as 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, de modo a possibilitá-los a interposição do recurso 

administrativo cabível à espécie. 

As referidas cópias foram disponibilizadas aos autores no 

dia 25/03/2014, bem como foram juntadas aos autos na mesma data, junto 

com a resposta do Ministério Público do Estado do Maranhão, através de 

sua Procuradoria Geral de Justiça. 

Nas informações prestadas pelo MP/MA, a presidente da 

comissão do concurso e a PGJ/MA limitam-se a afirmar que “foram 

oportunizados aos candidatos todos os recursos previstos na via editalícia, 

os quais foram julgados pela comissão do concurso, que entendeu que não 

haveria necessidade do encaminhamento dos mesmos das folhas de 

resposta tendo em vista o encaminhamento das leituras óticas efetuadas 

pela Universidade Federal do Maranhão, de acordo com o previsto no edital”, 

destacando ainda a total transparência e formalidade observada no certame” 
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(fls. 44/45), solicitando, ao final, diante do encaminhamento da 

documentação requisitada, o arquivamento do feito. 

É o suficiente relatório. 

Decido. 

Como visto, trata-se de Procedimento de Controle 

Administrativo – PCA, 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, pelo fato 

de diversos candidatos terem os gabaritos de diversas questões 

considerados inconsistentes pela correção computadorizada. 

Enviadas as cópias dos cartões de respostas dos 

requerentes, pela comissão do concurso, e juntadas aos autos, noto que 

razão assiste aos candidatos, uma vez que, claramente, o que pode ser 

verificado a olho nu, inexiste qualquer rasura, preenchimento incorreto ou 

alguma impropriedade apta a impossibilitar a leitura dos itens contestados, 

o que demonstra a inconsistência da leitura ótica realizada sobre os 

referidos cartões. 

Consequentemente, sanadas as irregularidades, as 

pontuações dos requerentes serão aumentadas, o que impõe a inclusão de 

seus nomes na lista de aprovados para a segunda fase. 

Ocorre que, mesmo diante do evidente erro na pontuação 

dos candidatos, a comissão do concurso se nega a incluí-los na lista dos 

aprovados para a segunda fase do certame, como faz prova o e-mail 

encaminhado pela requerente Mariana Mendes, no qual, após requerer à 

comissão a inclusão de seu nome na lista dos aprovados na 1ª fase, obteve 

como resposta: 

Informamos que o seu pedido, exposto no e-mail abaixo, infelizmente 

não poderá ser atendido, uma vez que, no PCA nº 466/2014-19/CNMP 

há determinação apenas de que a “a comissão do concurso forneça 
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ao candidato (…), 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. Estendo a presente decisão e 

seus fundamentos, aos candidatos Mariana Mendes (CPF 

333.169.048-16) e (…), cujos procedimentos de controle 

administrativo (…), expressam identidade da causa de pedir, 

ensejando a reunião de fatos” (fl. 84/85). 

 

Ora, a afirmação feita pelo MP/MA de “total transparência 

e formalidade observada no certame” (fl. 45) não condiz com a sua conduta 

adotada no presente caso. A uma porque, inicialmente, negou aos 

candidatos o acesso ao cartão de resposta quando a praxe nos diversos 

concursos públicos que ocorrem no país é a disponibilização, via internet, 

geralmente no sítio do concurso, dos cartões de resposta de todos os 

candidatos indistintamente e independente de solicitação; a duas pelo fato 

de, detectadas as irregularidades no cômputo das pontuações dos 

requerentes, se negar a sanar o manifesto erro, utilizando como justificativa 

o fato de este CNMP ter determinado apenas a disponibilização das folhas 

de resposta, mas não a inclusão dos nomes dos requerentes na lista dos 

aprovados. 

Com efeito, a lisura do certame, que é inerente a qualquer 

concurso público, impõe à comissão organizadora, no meu modo de pensar, 

a atuação de ofício, de forma contígua e ligeira, no sentido de remediar a 

situação, sempre que for detectada qualquer irregularidade, de molde a 

evitar qualquer dano aos candidatos, e não ficar aguardando determinação 

deste Conselho Nacional para tanto. 

Nada justifica o entrave desnecessário ocasionado aos 

requerentes pela comissão do concurso nas duas situações mencionadas. 

Ainda assim, mesmo que a comissão agisse sem demora 

no sentido de reparar esses três equívocos pontuais cometidos (erro no 

cômputo da pontuação dos requerentes), não seria bastante para sanar 

toda a mácula que pesa sobre o certame. 
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Isso porque, de acordo com informações de minha 

assessoria, tenho recebido inúmeras ligações de candidatos inscritos no 

concurso, relatando os mesmos problemas dos requerentes com relação à 

contagem dos pontos de suas provas. Alguns, pelo fato de constarem na 

lista dos aprovados, não recorreram à comissão para contestar a pontuação, 

tampouco acionaram este CNMP, priorizando o pouco tempo disponível para 

se dedicarem aos estudos para a segunda etapa, entrando em contato com 

o gabinete apenas para relatar a indignação pelo fato. 

Por ora, estou convencido de que a indignação dos 

candidatos é razoável, pois: i) a simples inclusão dos três requerentes na 

lista de aprovados geraria, consequentemente, a exclusão de outros três 

candidatos que lá figuram, o que não me parece a medida mais certa a ser 

adotada, tendo em vista que a eventual recontagem dos pontos dos demais 

candidatos poderia aumentar ou diminuir as suas notas, causando, assim, 

mais injustiças; ii) uma vez realizada a recontagem de pontos de todos os 

candidatos, o que me parece ser a medida mais justa, havendo alteração 

das pontuações, a nota de corte do certame pode subir, ocasionando o 

benefício de alguns em detrimento de outros. 

Ou seja, a medida é necessária pois fatalmente a ordem 

de classificação será alterada em virtude da possível mudança da nota de 

vários candidatos, além da possibilidade de alguns que não figuram na lista 

de aprovados passarem a lá figurar, e outros serem de lá excluídos. 

Ressalto que tal determinação, qual seja, a recontagem 

da pontuação de todos os candidatos, não é descomedida. 

Trago à lembrança o fato de que, quando da realização da 

1ª fase do concurso, nos autos do PCA 1375/2013-10, proferi decisão no 

sentido de suspender o referido certame, haja vista a detectada 

irregularidade na formação da banca examinadora. 
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Com efeito, os fatos ora trazidos ao conhecimento deste 

relator são, assim como aqueles constantes do PCA 1375/2013-10, 

demasiado graves, sobretudo se considerado o histórico do presente 

concurso público, que já foi alvo de outros procedimentos perante este 

órgão de controle. 

Assim, de fato, existem vícios que tornam a suspensão do 

concurso obrigatória, de modo que, em juízo de cognição sumária, 

característico desta fase processual, e valendo-me do poder geral de cautela 

previsto no art. 126, parágrafo único, do Regimento Interno deste CNMP, 

bem como nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, verifico a 

existência de indícios suficientes à suspensão do certame, ante o potencial 

quadro de violação ao princípio da isonomia e de igualdade de condições 

entre os candidatos, haja vista a possível inconsistência na leitura ótica dos 

cartões dos candidatos inscritos no concurso público. 

Diante do exposto, determino: 

1) a suspensão da segunda fase do certame e, 

consequentemente da realização da prova agendada para os dias 30 e 31 

de março de 2014; 

2) a disponibilização do cartão de resposta a todos os 

candidatos, mediante link de acesso no sítio da comissão organizadora do 

concurso; 

3) a disponibilização do resultado do processamento da 

leitora dos cartões de resposta de todos os candidatos, mediante cópia que 

deve ser juntada aos autos; 

4) a recontagem manual da pontuação de todos os 

candidatos; 

5) após a recontagem dos pontos, a divulgação de nova 

lista retificada dos aprovados. 
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Encaminhe-se cópia desta decisão à procuradora-geral de 

Justiça do Estado do Maranhão e à presidente da comissão do concurso. 

Dê-se ciência aos interessados. 

Brasília, 27 de março de 2014. 

 

 

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE 
Conselheiro Relator 


