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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) CONSELHEIRO(A) RELATOR(A) 

 

 
DANIEL BRONZATTI BELON, solteiro, analista 
judiciário, RG 8.097.522-8, CPF 068.926.769-01, 
CEP 80240-010, Avenida Visconde de Guarapuava, 
5000, Curitiba-PR, e-mail daniel_belon@hotmail.com; 

FLÁVIO HENRIQUE LEVY, brasileiro, casado, 
estudante, portador do RG nº 43543001-4 SSP/SP e 
inscrito no CPF sob o nº 296.645.678-76, residente e 

domiciliado na Rua Doutor Carlos Guimarães, 150, 
apto. 92, Campinas/SP, CEP: 13024-200; GLAUBER 
ROSA CANUTO BERNARDO, brasileiro, casado, 
advogado OAB/PR 44.403, portador do RG 3705266 

DGPC/GO e CPF nº 921.228.171-00, residente e 
domiciliado na Av. José Ribeiro, 111 - Nova 
Jaboticabal, Jaboticabal-SP, CEP 14.890-015; 

MAYCON MICHELON ZANIN, brasileiro, solteiro, 
servidor público, portador do RG 1372450/MS e CPF 
058.471.749-00, residente e domiciliado na Rua 
Barão do Cerro Azul, 1220, apto 901, Centro, 

Cascavel/PR e QUEZIA JEMIMA CUSTÓDIO NETO 
DA SILVA, brasileira, solteira, CPF 026570213-52, 
residente na Rua 16, qd 40, casa 20, bairro 

Residencial Pinheiros São Luís, CEP 65064-423, 
Defensora Pública Federal;vêm, perante Vossa 
Excelência, por intermédio de seus procuradores 
firmatários, ut instrumentos de mandato em anexo 

(PROCURAÇÃO), propor o presente 

 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 

COM PEDIDO CAUTELAR 
 

fazendo-o com fulcro no Artigo 103-B, § 4°, II, da 

Constituição Federal, e no Artigo 91 e seguintes do 
Regimento Interno do CNJ,  e com base nos 
fundamentos de fato e de direito que passa a expor: 
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I. DAS RAZÕES FÁTICAS: 

 

Os Requerentes prestaram o XVIII Concurso para 

Juiz Federal Substituto promovido pelo Tribunal Regional Federal da 

Terceira Região. Foram aprovados em todas as fases do certame. 

Reprovaram, porém, na fase oral. 

 

Vale ressaltar que dos 56 candidatos aprovados nas 

provas escritas 51 efetuaram a inscrição definitiva e participaram da 

prova oral. Entretanto, apenas 34 logram êxito; vale dizer, 1/3 dos 

candidatos reprovaram, muito embora houvesse 115 vagas previstas 

no Edital de Abertura.  

 

Nesse contexto, os candidatos reprovados 

formularam requerimentos para obter acesso às notas e aos áudios 

de gravação da prova oral. Alguns pugnaram, inclusive, pelo acesso 

ao laudo psicotécnico e à documentação referente à investigação 

social pregressa. Tudo indeferido pela Banca Examinadora.  

 

Contudo, como será exposto, esse indeferimento 

tolhe o direito dos candidatos ao acesso à via jurisdicional e, inclusive, 

a esse Conselho Nacional de Justiça para aventar possíveis nulidades 

praticadas no decorrer do certame, as quais, muito além de prejudicar 

os candidatos, podem comprometer, inclusive, a lisura do concurso.  

 

O direito que aqui se busca se sobrepõe aos 

próprios interesses individuais dos requerentes, transmudando-
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se em tutela de interesse coletivo em face da busca pela 

preservação da legalidade do certame. 

 

Destaca-se que em 21/09/2017 restou assinado o 

Edital de Resultado Final do Concurso, contendo a lista única e 

conjunta dos candidatos aprovados no certame. A posse dos 

candidatos está na iminência de ocorrer. 

 

Dessa forma, rogando-se vênia às autoridades que 

contribuíram e atuaram no referido certame, a respeitável decisão há 

de ser reformada, razão pela qual apresentam o presente 

Procedimento de Controle Administrativo, ao qual está embasado nos 

fundamentos jurídicos a seguir explicitados.  

 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

O Conselho Nacional de Justiça é órgão de controle 

da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Dentre as 

atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 103-B, §4º, II da 

Constituição, encontra-se o poder-dever de “apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados 

por membros ou órgãos do Poder Judiciário”. Na esfera de atuação do 

CNJ figura, portanto, a apuração e correção de ilegalidades e 

irregularidades identificadas na atuação administrativa dos 

Tribunais, dentre as quais situa-se a realização de concursos 

públicos. 
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II.1. NEGATIVA DE ACESSO ÀS NOTAS E AO ÁUDIO - VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E À LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO: 
 

Ao solicitar acesso às notas individualizadas e ao 

áudio de gravação da prova, a Presidência da Banca examinadora 

expediu uma decisão genérica a todos os candidatos nos seguintes 

termos: 
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Como visto, além de não disponibilizar o áudio da 

prova oral, a Banca examinadora também não disponibilizou a nota, 

globalmente considerada, aos candidatos. Percebe-se, portanto, que a 

decisão administrativa violou frontalmente o direito constitucional à 

informação dos candidatos.  

 

Visando combater a opacidade das decisões 

estatais, a Constituição de 1988 foi extremamente zelosa na garantia 

do direito à informação. Como se sabe, ela prevê, no título dedicado 

aos direitos e garantias fundamentais que “é assegurado a todos o 

acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional” (art. 5º, XIV) e que “todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII). 

 

Além disso, deve ser relembrado que todas as 

decisões proferidas pelo Poder Judiciário - inclusive no que toca à 

pontuação de candidatos a ocupar um cargo de notável múnus 

republicano - devem ser públicas, conforme a norma do Art. 93, X, 

CF/88. 

 

Também malferiu a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011), a qual, por disposição expressa, se aplica também aos 

órgãos do Poder Judiciário (Art.1º, I) e prevê, em seu âmago, que a 

publicidade é a regra, e o sigilo a exceção (Art.3º, I).   
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Importa registrar que a conduta da Banca 

Examinadora, muito além de prejudicar os candidatos, tolheu 

informações fundamentais ao próprio escrutínio público a respeito da 

lisura do concurso. Afinal, como saber se foram respeitadas as regras 

previstas na Resolução 75 desse Conselho Nacional de Justiça se os 

candidatos não sabem se a prova foi, de fato, gravada, porquanto 

negado acesso ao áudio? E se a prova não foi gravada? Como saber? 

 

Cabe destacar que a Lei de Acesso à Informação é 

categórica no sentido de proibir o sigilo a documentos necessários à 

defesa dos direitos fundamentais (Art.21 da Lei de Acesso à 

Informação). 

 

Conforme já reconheceu o Superior Tribunal de 

Justiça, “Concurso público, como o nome indica, exige a mais ampla e 

irrestrita transparência e publicidade, já que destas dependem a 

legitimidade, solidez, eficácia e credibilidade do sistema de admissão 

de servidores pelo Estado, baseado na meritocracia. Quem nega acesso 

a informações pertinentes a concurso público mutila a própria essência 

do instituto, pouco importando que o faça de boa ou má-fé, em proveito 

próprio, de terceiros ou mesmo de ninguém”. STJ, RMS 19.281/MG, 

Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 09/08/2011. 

 

Em nosso ordenamento vige a regra segundo a qual 

não há nulidade sem prejuízo. Ora, como demonstrar analiticamente 

o prejuízo se aos requerentes está sendo tolhido o acesso às 
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informações. De outro lado, assevera-se que o prejuízo é evidente, 

porquanto reprovados no certame. 

 

Portanto, a publicização da gravação da prova dos 

candidatos e da nota atribuída àqueles reprovados, por si só, é 

fundamental para a validade do certame, pois se trata de meio 

essencial para aferir se o concurso foi conduzido nos termos da 

Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça.  

 

De qualquer forma, será esboçado um conjunto de 

irregularidades que demonstram que o acesso a esses documentos é 

ainda mais fundamental para assegurar a validade do concurso, 

corroborando, pois, que a pretensão dos candidatos perante esse 

Conselho não se resume a mera tutela individual. 

 

II – NULIDADE DA PROVA ORAL - PERGUNTAS FORA DO PONTO 

E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: 

 

A obtenção das notas e do áudio é fundamental 

para aferir a validade do concurso, sobretudo em decorrência das 

perguntas formuladas pela Banca Examinadora, situação que desde 

logo autoriza a suspensão do certame. 

 

Ora, por que motivo a Resolução CNJ nº 75/2009 

determinaria a gravação da etapa de provas orais de concursos da 

magistratura senão para garantir a isenção da etapa e permitir o seu 

controle, seja social, administrativo ou judicial? 
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Diante desse contexto, vários candidatos anteviram 

a possibilidade de questionarem a pontuação que lhes fora atribuída, 

quer por meio de ação judicial, quer por meio de recurso na própria 

via administrativa, tendo vista, neste segundo caso, precedente do 

Supremo Tribunal Federal: 

 
 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA 

MAGISTRATURA. PROVA ORAL. FORMULAÇÃO DE 

QUESTÕES SOBRE TEMAS NÃO CONTEMPLADOS NO 

PONTO JURÍDICO SORTEADO. INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA INVIABILIDADE 

DE REVISAR A NOTA OBTIDA PELO CANDIDATO (ART. 

70, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ n. 75/2009). 

DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO CERTAME. 

IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A 

IRRETRATABILIDADE DA NOTA ATRIBUÍDA AO 

CANDIDATO EM PROVA ORAL E O EXECÍCIO DO 

CONTROLE ADMINISTRATIVO DA LEGALIDADE. 

VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ÀS NORMAS 

ESTABELECIDA NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. 

ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 32042, 

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 

03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014) 

 

Ainda, mais recentemente, recorde-se que o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853- RG/CE 

(Tema 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, exarou o 

entendimento segundo o qual “não compete ao Poder Judiciário, no 

controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar 

respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. No 

entanto, reconheceu-se, naquela assentada, que, “excepcionalmente, 
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é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das 

questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 

 

Neste sentido, não se pode confundir o “mérito 

administrativo” propriamente dito, com a discricionariedade 

administrativa, a qual consiste em simples modo de concreção do 

princípio da legalidade, sendo, pois, controlável naquilo que disser 

respeito à observância das regras e princípios inerentes à atividade 

administrativa. 

 

Este exatamente o caso dos autos, porquanto não 

se trata de mero critério subjetivo de correção (rectius: mérito 

administrativo), mas de uma ilegalidade lato sensu apontada na 

atividade administrativa de correção de questão oral em concurso, 

matéria esta plenamente inserida no rol de temas sindicáveis, mutatis 

mutandis, até mesmo em face do disposto no Artigo 5°, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988. 

 

É fato notório entre todos os candidatos que 

prestaram o exame oral que a Banca do XVIII Concurso, com a mais 

respeitosa vênia, extrapolou as matérias que estavam previstas no 

ponto sorteado para cada candidato, quiçá o conteúdo do próprio 

Edital do Concurso Público. 

 

Os candidatos contrataram uma pessoa para 

anotar as perguntas de cada dia. Por exemplo, eis algumas perguntas: 
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Os números variaram os assentos do STF ao longo do período 

republicano? 

 

Quando o Estado Brasileiro se separou da igreja?  

 

Quando foi abolida a pena de morte pela primeira vez?  

 

A pena de morte em caráter geral, não falo de situações de caso 

de guerra. Então, houve condenação a morte no império?  

 

Quando as mulheres adquiriram o direito obrigatório ao voto?  

 

Quando foi instituído o voto efetivamente secreto no Brasil? 

 

Quando retornou a pena de morte em caráter geral no Brasil? 

 

Já ouviu falar de um senhor chamado Chico Ciência?  

 

Sabe quem foi Carlos Medeiros da Silva?  

 

A senhora já ouviu falar da polaquinha?  

 

Em Cuba é proibido o exercício da religião católica? 

 

No segundo reinado, Império de D. Pedro I: sabe quem foi o 

primeiro ministro mais longínquo do império? 

 

Houve algum presidente que morreu sem entrar na posse do 

cargo? 

 

Houve algum juiz que assumiu a presidência da república?  

 

Sabe se há algum pais em que a eleição é indireta? 

 

Seria possível naquela ocasião instituir uma federação? 

 

Qual imperador pensava isso?  

 

O D. Pedro I via o Brasil como colônia de Portugal?1 

 

                                       
1Impende ressalvar que há inúmeras outras perguntas que também sequer versam sobre matéria jurídica.  
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Verifica-se a existência de perguntas fora do ponto, 

inclusive fora da temática jurídica. 

 

A importância do princípio da vinculação ao edital 

é amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Embora a 

Corte entenda que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca 

examinadora, avaliando o desempenho dos candidatos, reconhece 

que é seu papel fazer um “juízo de compatibilidade” entre os eventos 

ocorridos no certame e o seu edital. 

 

Conforme já destacou o Ministro Celso de Mello: 

 

“O edital de concurso público qualifica-se como instrumento 

revestido de essencial importância, pois estabelece - tanto para 

a Administração Pública, quanto para os candidatos - uma 

pauta vinculante de prescrições, a cuja observância acham-se 

todos submetidos. 

A Administração Pública e os candidatos não podem 

descumprir as normas, as condições, os requisitos e os 

encargos definidos no edital, eis que este - enquanto estatuto 

de regência do concurso público - constitui a lei interna do 

certame, desde que em relação de harmonia, no plano 

hierárquico-normativo, com o texto da Constituição e das leis 

da República”.2 

 

Além disso, diante do número e do conteúdo de 

perguntas totalmente dissociadas do Edital e até mesmo da ciência 

jurídica, a decisão da banca tolhe também o direito das próprias 

partes legitimadas a questionar a validade do certame em si, inclusive 

                                       
2 STF, RMS 22342, Rel, Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. em 01/02/2002. 
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por meio de tutela coletiva, tendo em vista o objetivo precípuo do 

concurso: garantir a isonomia entre os candidatos e selecionar aquele 

mais apto ao cargo. 

 

No dia 15/08/2017, por exemplo, conforme 

Declaração do candidato Frederico Augusto Costa, “fui o último 

candidato a ser arguido e, antes de se iniciar a minha arguição, o 

Presidente da Comissão de Concurso, pediu-me para que eu fosse 

breve nas minhas respostas pois o Examinador Otávio tinha um 

compromisso profissional e teria que se ausentar antes do término da 

minha arguição. Que, ato, contínuo, o Examinador iniciou a minha 

arguição. Que algumas perguntas do mencionado Examinador, 

abordaram o tema de recuperação judicial de empresas 

concessionárias de serviços públicos, em especial de telefonia, sendo 

certo que o ponto sorteado, em empresarial, foi falência. Que, após as 

suas perguntas o Examinador despediu-se de min e da Banca, e 

retirou-se do local.”. 

 

Outrossim, ad argumentandum tantum, ao não 

disponibilizar o áudio e as notas atribuídas aos candidatos, dentre 

eles os ora Requerentes, a Comissão acaba por tolher a possibilidade 

de demonstrar o prejuízo no caso concreto. 

 

III - VIOLAÇÃO AO ART. 65 DA RESOLUÇÃO 75 DO CNJ: 

 

Com efeito, além das nulidades relacionadas a 

perguntas realizadas fora do ponto, os Requerentes passam a 

demonstrar a existência de outras nulidades, as quais serão ainda 
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mais robustecidas quando da exibição das notas e do áudio contendo 

a gravação da fase oral. 

 

A obtenção das notas e do áudio é fundamental 

para aferir o cumprimento do §§ 7º e 8º do Art. 65 da Resolução 75 

do CNJ. Conforme prevê o dispositivo, as notas deverão ser recolhidas 

em envelope, rubricado por todos os examinados imediatamente após 

a prova oral: 

 

Art. 65. Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os 

concernentes à segunda etapa do concurso (art. 47), cabendo 

à Comissão Examinadora agrupá-los, a seu critério, para 

efeito de sorteio, em programa específico. 

§ 1º O programa específico será divulgado no sítio eletrônico 

do Tribunal até 5 (cinco) dias antes da realização da prova 

oral. 

§ 2º Far-se-á sorteio público de ponto para cada candidato 

com a antecedência de 24 (vinte e quatro) horas.  

§ 3º A arguição do candidato versará sobre conhecimento 

técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, 

cumprindo à Comissão avaliar-lhe o domínio do conhecimento 

jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do 

raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do 

vernáculo. 

§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por 

sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral.  

§ 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para 

a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0 

(zero) a 10 (dez). Durante a arguição, o candidato poderá 

consultar códigos ou legislação esparsa não comentados ou 

anotados, a critério da Comissão Examinadora.  

§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média 

aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores.  

§ 7º Recolher-se-ão as notas em envelope, que será lacrado e 

rubricado pelos examinadores imediatamente após o término 

da prova oral.  
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§ 8º Os resultados das provas orais serão divulgados e 

publicados pelo presidente da Comissão de Concurso no prazo 

fixado pelo edital. 

§ 9º Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a próxima 

etapa os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6 (seis).   

 
 

Vale ressaltar que essa previsão está replicada no 

Regulamento do Concurso: 

 

Art. 62. A prova oral será prestada em sessão pública, na 

presença dos membros da Comissão de Concurso, vedado o 

exame simultâneo de mais de um candidato.  

Parágrafo único. Haverá registro em gravação de áudio ou por 

qualquer outro meio que possibilite a sua posterior 

reprodução. 

Art. 63. Os temas e disciplinas objeto da prova oral são os 

concernentes à segunda etapa do concurso(art.44), cabendo à 

Comissão de Concurso agrupá-los, a seu critério, para efeito 

de sorteio, em programa específico. 

§ 1º O programa específico será divulgado no sítio eletrônico 

do Tribunal até 5 (cinco) dias antes da realização da prova 

oral.  

§ 2º Para cada grupo de candidatos será sorteado 1 ponto, com 

a antecedência de 24 horas.  

§ 3º A arguição do candidato versará sobre conhecimento 

técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado, 

cumprindo à Comissão avaliar-lhe o domínio do conhecimento 

jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do 

raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do 

vernáculo.  

§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por 

sorteio, no dia e hora marcados para início da prova oral. 

 § 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para 

a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0 

(zero) a 10 (dez). Durante a arguição, o candidato poderá 

consultar códigos ou legislação esparsa não comentados ou 

anotados, a critério da Comissão de Concurso.  

§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média 

aritmética simples das notas atribuídas pelos examinadores. 
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§ 7ºRecolher-se-ão as notas em envelope, que será lacrado e 

rubricado pelos examinadores imediatamente após o término 

da prova oral. 

 
 

O fundamento da regra é bastante singelo: a nota 

deve ser atribuída logo após a prova justamente para que os 

candidatos arguidos nos primeiros dias não sejam prejudicados em 

detrimento dos últimos. Afinal, os examinadores, como todo ser 

humano, com o tempo, tendem a se esquecer da prova dos 

candidatos.  

 

No caso concreto, porém, nenhum dos candidatos 

assistiu a esse procedimento de envelopamento das notas. Não se 

sabe quando a nota foi atribuída a cada candidato.  

 

Tal procedimento, em tese, viola os princípios da 

isonomia e da impessoalidade. 

 

De fato, não se desconhece o precedente do Plenário 

desse Conselho segundo o qual essa norma pode ser interpretada no 

sentido de que as notas podem ser dadas ao final do dia da arguição 

dos candidatos, não sendo necessário, portanto, a exibição do 

procedimento na frente de cada arguido (0000165-

81.2017.2.00.0000). 

 

Contudo, no dia 16/08/17, por exemplo, um dos 

examinadores (Dr. Otávio Luiz Rodrigues Junior) foi embora da prova 

durante a arguição do último candidato, após ter formulado as 
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perguntas que lhe foram atribuídas, despedindo-se, inclusive, dos 

demais membros da Banca, conforme declaração do candidato. 

 

Ora, se não houve envelopamento das notas na 

frente dos candidatos e se examinadores (essencial à apuração da 

nota) foram embora antes de se encerrar a prova, quando é que 

foi dada a pontuação? No final do concurso? Se no final do 

concurso, esse ato comprometeria a legalidade do certame? 

 

A fim de demonstrar as ilegalidades ora apontadas, 

destaca-se outras declarações prestadas por outros candidatos. 

 

No dia 15/08/17, um dos examinadores (Dr. 

Otávio Luiz Rodrigues Junior) foi embora da prova durante a 

arguição do último candidato, após ter formulado as perguntas que 

lhe foram atribuídas, despedindo-se, inclusive, dos demais membros 

da Banca, conforme declaração do candidato. 

 

No dia 29/08/2017, consoante Declaração da 

candidata Luciana Budoia Monte, “o primeiro membro da banca a 

me arguir foi a Desembargadora Federal Mônica Nobre. Ao fim de 

algum tempo, declarando-se satisfeita, encerrou a arguição. A seguir, 

antes mesmo que o membro seguinte da banca examinadora 

formulasse a primeira pergunta, a Desembargadora Federal 

Mônica Nobre retirou-se do recinto. Registro, ainda, que não 

identifiquei o cumprimento do art. 63, § 7º, da Resolução nº 119/2015, 

que regulamentou o concurso”. 
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No dia 28/08/2017, de acordo com a Declaração 

de José Júlio Gadelha, Procurador Federal e candidato arguido por 

volta das 22h às 01h, “declaro que a examinadora Janaina 

Paschoal foi a primeira (ou segunda) examinadora a me arguir 

e que ela se retirou da Banca logo após o término de sua 

arguição, não presenciando as arguições realizadas pelos 

demais examinadores, de modo que ao término da aludida prova 

estavam presentes à mesa apenas o Desembargador Federal 

Johonsom Di Salvo, o Des. Federal Paulo Domingues, O Professor 

Otávio Luiz Rodrigues Junior e a Juíza Federal Leila Paiva Morrison”. 

 

Percebe-se, portanto, Excelências, que, sem a 

juntada do áudio, os candidatos reprovados nem sequer poderão 

provar essa alegação, que é fundamental para aferir a validade do 

certame, sob o viés da regra prevista no Art. 65, § 8º da Resolução do 

Conselho Nacional de Justiça.  

 

Ainda, da análise de tais declarações, é possível 

constatar a violação ao princípio da isonomia, na medida em que a 

avaliação realizada pela Banca Examinadora não se mostrou a mesma 

entre os candidatos. 

 

Tais irregularidades poderão sermelhor 

demonstradas por meio da análise do áudio das provas orais, 

realizada pela comissão do concurso, que devem ser requisitadas por 

este egrégio Conselho, nos termos do Art. 108, § único, de seu 

Regimento Interno. Como destacado, tais gravações foram solicitadas 

pelos candidatos à comissão do concurso, que indeferiu o pedido. 
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Do mesmo modo, o interesse dos candidatos em sua 

disponibilização é inequívoco: ele reside em sua utilização para 

controlar a juridicidade do concurso e impugnar os vícios que nele se 

verificaram. 

 

O prejuízo, de resto, é manifesto. Os Requerentes 

foram alijados do certame. Afinal, se a pontuação foi atribuída aos 

candidatos só no final de todas as provas, e não no final de cada dia, 

o prejuízo aos candidatos arguidos nos primeiros exames é evidente, 

pois entre a arguição e a publicação do resultado transcorreram 3 

semanas. Vale ressaltar que foram duas semanas de prova, com uma 

semana de intervalo entre ambas. Na primeira semana, o índice de 

reprovação beirou a 50%, ao passo que na segunda atingiu 30%, 

aproximadamente. 

 

III. DA MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DO CONCURSO E 

REQUISIÇÃO DO ÁUDIO E DAS NOTAS: 

 

É premente a necessidade de se suspender o 

concurso. Além dos sérios indícios de comprometimento de sua 

validade, observa-se que o concurso está na iminência de ser 

homologado, com a posse inclusive dos aprovados, momento a partir 

do qual qualquer providência por parte desse Conselho pode vir a ser 

muito mais traumática para todos os candidatos.  

 

Além disso, como demonstrado, conforme a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível que os 
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candidatos que foram arguidos com questões fora do ponto 

apresentem recurso administrativo de recontagem da nota, com base 

no controle de legalidade da pontuação (MS 32.042/STF e RE 

632.853- RG/CE). Se obtiverem êxito, é provável, inclusive, que haja 

alteração na classificação. Ocorre que, sem nota e sem áudio, 

inclusive a via administrativa fica comprometida, a caracterizar 

cerceamento de defesa. 

 

A urgência em suspender, liminarmente, o certame 

é evidente. 

 

Em 21/09/2017 restou assinado o Edital de 

Resultado Final do Concurso, contendo a lista única e conjunta dos 

candidatos aprovados no certame. A posse dos candidatos já 

nomeados está na iminência de ocorrer. 

 

Igualmente evidente e necessário para o deslinde do 

feito é o deferimento do pedido para, liminarmente,serem requisitadas 

a gravação de todo o certame e as notas dos Requerentes, nos termos 

do Art. 108, parágrafo único, de seu Regimento Interno. Como 

destacado, tais gravações e notas foram solicitadas pelos candidatos 

à comissão do concurso, que indeferiu o pedido. 

 

Salienta-se, por fim, que a concessão da medida 

aqui pleiteada não importará em dano na hipótese de o CNJjulgar 

improcedente o PCA. A reversibilidade dos efeitos da medidareforça, 

portanto, a viabilidade da liminar. 
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A restrição ao acesso às notas e aos áudios 

compromete sobremaneira o acesso à via jurisdicional e a esse 

Conselho. Como dito, além das inúmeras perguntas formuladas fora 

do ponto, há indícios, que podem vir a ser provados por meio dos 

áudios, de que as deliberações a respeito das notas ocorreram no final 

de todas as provas, violando, pois, o § 8º da Resolução 75 desse 

Conselho e a isonomia na avaliação dos candidatos.  

 

O interesse público na seleção daqueles que 

ocuparão cargos públicos e integrarão a magistratura é evidente, de 

modo que mesmo quando um candidato postula a divulgação de 

informações para que possa conhecer o resultado de uma correção ou 

aferir a observância de um procedimento, ele atua em proveito da 

coletividade, através do controle de vícios e irregularidades em 

certame dessa natureza. 

 

Roga-se para que o Conselho Nacional Conselho de 

Justiça preserve a credibilidade do concurso de ingresso na 

Magistratura. 

 

Estes, portanto, os fundamentos do presente 

Procedimento de Controle Administrativo. 

 

IV. DOS PEDIDOS: 

 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, postulam os 

Requerentes: 
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a) seja, nos termos do Art. 44 e seguintes do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça – RICNJ, recebido e distribuído o presente 

Procedimento de Controle Administrativo;  

 

b) seja deferida liminarmente a medida cautelar, para os fins de: 

 

b.1. suspender o concurso público em exame até o julgamento final de 

mérito deste Procedimento de Controle Administrativo; E 

 

b.2. determinar à Comissão organizadora do certame a divulgação e 

disponibilização dos áudios das provas orais dos candidatos e dos registros 

de suas notas individualizadas, por matéria, com a rubrica dos integrantes 

da banca examinadora, na data de cada arguição; E 

 

b.3. igualmente, seja determinado que a Comissão organizadora exiba as 

notas proferidas individualmente por cada um dos examinadores a cada um 

dos ora Requerentes. 

 

c) seja notificado, na forma do Art. 94 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, a Presidente da Comissão do Concurso, para, 

querendo, apresentar manifestação e para cumprir a medida cautelar; 

 

d) seja, ao final, julgado procedente o pedido contido no presente 

Procedimento de Controle Administrativo – PCA, reformando o ato 

impugnado e, diante das ilegalidades apontadas na inicial e confirmadas em 

razão do deferimento e do cumprimento da medida cautelar (itens “b.2” e 

“b.2”, acima), seja realizado, por este colendo CNJ o controle de legalidade 

cabível sobre tais provas orais do XVIII Concurso para Juiz Federal 

Substituto promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 

 

e) Por fim, o cadastramento do advogado Rafael Da Cás Maffini, OAB/RS 

44.404, e-mail rafael.maffini@rmmgadvogados.com.br, para fins de 

recebimento das intimações, sob pena de nulidade. 

 
Termos pelos quais, 
Requerem e esperam deferimento. 
 

Porto Alegre, 03 de outubro de 2017. 
 

 

P. p. RAFAEL DA CÁS MAFFINI  

OAB/RS N° 44.404  
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