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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, Mariana Mendes e Natália Saraiva Colares, 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, visto que alguns candidatos tiveram os gabaritos 

de diversas questões considerados inconsistentes pela correção via leitura 

ótica. 

Inicialmente proferi decisão, em 24/03/2014, 

determinando a reunião dos procedimentos PCA nº 467/2014-63 e PCA nº 

469/2014-52, propostos em separado, e o presente feito, tendo em vista a 

existência de conexão entre os processos. Na mesma oportunidade, 

determinei à comissão do concurso que disponibilizasse aos requerentes as 

cópias de suas folhas de respostas digitalizadas em alta resolução, 

franqueando, ainda, ao MP/MA, fossem prestadas as informações 

pertinentes ao caso. 

As referidas cópias foram disponibilizadas aos autores no 

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

(fls. 44/45). 

Entretanto, de posse dos cartões de resposta dos 

requerentes, pude observar que sobejas razões lhes assistiam, uma vez que, 

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. 

Assim, 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, outra solução não encontrei 

senão a 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 discrepância na leitura ótica dos cartões dos candidatos 

inscritos no concurso público, o que fatalmente modificaria a ordem de 

classificação de vários inscritos. 

Determinei, pois: 

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; 
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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. 

No tocante ao item 4 descrita acima, insurge-se o 

Ministério Público do Estado do Maranhão, mediante pedido de 

reconsideração a mim dirigido, requerendo a reformulação da decisão no 

sentido de “considerar válida a leitura efetuada e manter o resultado do 

concurso ou determinar uma nova leitura ótica de todas as folhas de 

respostas, das quais poderão ser identificadas todas aquelas com questões 

em branco ou nulas para, aí sim, trabalhar com a análise manual de caso a 

caso” (fl. ). 

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. 

O Ministério Público do Maranhão busca a reconsideração 

da decisão por mim proferida, no sentido de se considerar válido o 
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processamento da leitora dos cartões de resposta das provas objetivas, 

referente à primeira fase do certame, ao argumento de que os requerentes 

foram desatentos à regra de preenchimento no limite dos espaços 

destinados às respostas, pois ultrapassaram os limites dos seus campos. 

Ocorre que, aos olhos desse relator, diferentemente do 

quanto afirmado pelo MP/MA, inexiste rasura, preenchimento incorreto ou 

alguma impropriedade apta a inviabilizar a leitura dos itens contestados, de 

modo que continuo convencido da inconsistência da leitura ótica realizada 

sobre os referidos cartões. 

Com efeito, o Ministério Público maranhense não trouxe 

aos autos, em suas razões de recurso, qualquer elemento de prova capaz 

de modificar o entendimento deste relator quanto à correta marcação dos 

itens nos cartões dos requerentes. 

Outrossim, relembro que não foram poucas as ligações 

recebidas em meu gabinete de candidatos aflitos com a inconsistência na 

contagem dos pontos, o que é corroborado pelos comentários feitos pelos 

candidatos em fóruns especializados em concursos disponibilizados na 

internet (cópias anexas à decisão). 

Logo, se mostra inviável o pedido de se considerar válida 

a leitura efetuada. 

De outra sorte, é razoável que a recontagem da pontuação 

dos candidatos seja realizada mediante nova leitura ótica, feita por outra 

máquina que não aquela já utilizada na primeira fase do certame. 

Isso porque, desse modo, a efetividade da decisão, qual 

seja, a recontagem da pontuação dos candidatos, será alcançada com maior 

agilidade e eficiência, vez que é de amplo conhecimento a premente 

necessidade de serem nomeados os novos membros daquela unidade 

ministerial. 
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Os demais pontos da decisão liminar proferida em 

27/03/2014 permanecem incólumes, devendo ser cumpridos de forma 

integral. 

Assim, nos termos do art. 154 do RICNMP, reconsidero a 

decisão apenas no tocante à recontagem manual da pontuação dos 

candidatos, que deverá ser realizada mediante leitura ótica feita por nova 

máquina indicada pela comissão do concurso. O novo resultado da 

recontagem dos pontos deverá ser juntado aos autos para que seja 

confrontado com o antigo. 

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, 02 de abril de 2014. 

 

 

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE 

Conselheiro Relator 


