
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS

EXCELENTÍSSIMO(A) SR.(ª) JUIZ(A) FEDERAL DA __ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO DE ALAGOAS

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  sua  Procuradora  da  República  sub-
firmada, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nos artigos 129, III, e 227,
da Constituição da República, no artigo 6º, VII, “a” e “c” da Lei Complementar n.º 75/93, nos
artigos 1º,  art.  5º,  caput e  § 5º e seguintes da Lei n. 7.347/85 e nos demais dispositivos legais
pertinentes, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
com pedido de tutela provisória de urgência

em face

da  UNIÃO  FEDERAL, pessoa  jurídica  de  direito  publico,  representada  pela
Procuradoria da União no Estado de Alagoas, com endereço para citação na Avenida
Moreira e Silva, n.º 863, Farol, Maceió/AL;

e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E
DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, pessoa jurídica de direito privado,
associação  privada,  CNPJ 18.284.407/0001-53,  com endereço para  citação  na  UnB,
Gleba A – Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70910-900.

lastreada  no  Procedimento  Preparatório  de  n.º  1.11.000.001508/2018-23,  que  tramita  nesta
Procuradoria  da República em Alagoas,  tendo por  base as  razões  de fato e  de direito  a  seguir
aduzidas.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

O Ministério Público Federal visa com a presente ação civil  pública obter comando
jurisdicional  positivo  no  sentido  de  compelir  a  União  Federal,  por  intermédio  do  Cebraspe,  a
classificar os candidatos ilegalmente excluídos do Concurso Público para Provimento de Cargos da
carreira da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 – DGP/PF, de 14 de junho de 2018, em razão da
manifesta teratologia dos gabaritos definitivos dos itens de avaliação.

Busca-se, portanto, com a presente demanda, obter decisão judicial visando garantir a
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observância  do  princípio  da  legalidade,  da  razoabilidade  e  da  isonomia,  em face  da  manifesta
incorreção dos gabaritos relativos dos itens avaliativos, devendo tais assertivas serem anuladas, com
a  respectiva  classificação  dos  candidatos  ilegalmente  excluídos  do  certame,  garantindo-lhes  o
direito de participar das demais fases do concurso público, sem prejuízo das demais.

Neste diapasão, como função que lhe é inerente, vem este Parquet Federal defender o
interesse público e social, bem como zelar pela observância de diversos preceitos constitucionais.

II – DOS FATOS E DA SUA APURAÇÃO

 
O  Ministério  Público  Federal  autuou  o  Procedimento  Preparatório  n.º

1.11.000.001508/2018-23, em 30 de outubro de 2018, com o escopo de apurar as questões objeto
das representações dos candidatos ao certame em epígrafe, concernentes na demora da publicidade
das alterações e anulações do gabarito definitivo, bem como da ausência de publicidade de todos os
itens questionados, além da ausência de motivação para a manutenção, alteração ou anulação dos
itens da prova objetiva, quando da divulgação do gabarito definitivo.

No  mesmo  sentido  acima  foram  as  representações  objeto  das  Notícias  de  Fato  n.º
1.25.000.005310/2018-23,  n.º  1.11.000.001677/2018-63,  n.º  1.11.000.001624/2018-42 e  n.º
1.30.001.004610/2018-15, todas apensadas ao supracitado procedimento.

Consoante se deflui dos autos, a União, por meio do Cebraspe, aplicou, na data de 16 de
setembro  de  2018,  prova  objetiva  e  discursiva,  para  o  cargo  de  Delegado  da  Polícia  Federal,
constando  todos  os  editais  e  respectivos  caderno  de  prova  no  endereço  eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/.

Para o cargo de Delegado da Polícia  Federal,  foram inscritos 17.816 (dezessete  mil
oitocentos e dezesseis) candidatos, os quais disputam o total de 150 (cento e cinquenta) vagas, além
de poder figurar em cadastro de reserva.

Nesse ínterim, a banca organizadora (Cebraspe) publicou, no dia 18 de setembro de
2018, os gabaritos preliminares, e, no dia 10 de outubro de 2018, o resultado final da prova objetiva
e o resultado provisório da prova discursiva, bem como o gabarito definitivo com as anulações e
alterações das questões, sem justificá-las ou motivá-las antecipadamente.

Embora o Edital n.º 8 do certamente em epígrafe tenha previsto a data provável de 17 de
outubro de 2018 para a publicação das justificativas para as anulações ou alterações de gabarito, a
banca  examinadora,  de  forma  desarrazoada,  apenas  levou  a  efeito  a  sua  publicação  em 25  de
outubro de 2018, ou seja, em tempo inferior a 8 (oito) dias para a realização da segunda etapa,
consistente no teste de aptidão física.

Assim,  muito  embora  o  julgamento  para  as  alterações  e  anulações  do  gabarito
preliminar já tivessem sido apreciadas previamente pela banca examinadora antes da divulgação do
resultado   definitivo     da prova objetiva em 10 de outubro de 2018,   somente no dia 25 de outubro  
de 2018 é que as razões de decidir foram publicadas, impossibilitando o questionamento dos
itens pelos candidatos, além de dificultar sobremaneira o acesso ao Poder Judiciário, face à
proximidade das demais etapas.
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Nesse contexto, embora impossibilitados de recorrer à própria banca organizadora, em
se  tratando  de  gabarito  definitivo,  os  candidatos  trouxeram  ao  MPF  fundadas  razões  que
evidenciaram a flagrante incorreção ou teratologia dos gabaritos definitivos, em face das assertivas
apresentadas.

Dessa forma, dando início à instrução do feito principal, foram expedidos os Ofícios n.º
485 (PR-AL-00029352/2018) e 522/GNK/PRAL/2018 (PR-AL-00030921/2018), ao Cebraspe, por
meio  dos  quais  foram  requisitadas  as  razões  pelas  quais  não  foram  acatados  os  recursos
apresentados pelos  representantes/candidatos  em relação aos  itens  questionado da prova padrão
objetiva.

Em resposta,  o  Cebraspe  encaminhou  os  Ofícios  Cebraspe  n.º  2784/2018  (PR-AL-
00031989/2018) e n.º 3021/2018 (PR-AL-00032959/2018), por meio do qual restou evidenciada a
teratologia ou  erro grosseiro na  classificação de  alguns dos  respectivos  itens  como certos  ou
errados, a partir dos enunciados propostos aos candidatos, os quais serão esmiuçados na sequência,
em capítulo próprio.

Insta ressaltar que, no caso em referência, foi oportunizada à organizadora do certame,
considerando o princípio da autotutela, a adoção de medidas administrativas, no sentido de anular as
questões ilegais e adiar as datas das outras fases, como o teste de aptidão físico, porém, consoante o
Ofício Cebraspe n.º 2784/2018 (PR-AL-00031989/2018), a resposta foi negativa.

Por conseguinte, tendo em vista a situação fática exposta, e o flagrante desrespeito ao
princípio da legalidade, vem esta representante do Ministério Público Federal  ajuizar a presente
Ação Civil  Pública,  no  sentido de  que  os  candidatos  que foram ilegalmente  excluídos  do
certame, em face do julgamento manifestamente equivocado de alguns dos itens da prova,
sejam submetidos às demais fases do concurso.

III  –  DO  CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  E  DA  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O Ministério Público possui legitimidade para propor a presente ação civil pública, uma
vez que ela versa sobre direito transindividual – direito de acesso aos cargos públicos – cuja tutela é
de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  nos  termos  dos  arts.  127  e  129,  inciso  III,  da
Constituição Federal, do art. 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e dos
arts. 1º, inciso IV, e 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85.

Ação  Civil  Pública  está  prevista  na  Lei  n.º  7.347/85,  com  expressa  previsão  da
legitimidade do Ministério Público para sua promoção no art. 5.º,  caput, e destinada, conforme o
art. 1.º, a tutelar o interesse difuso ou coletivo,  entre os quais se inclui o direito de acesso aos
cargos, empregos e funções públicas conforme o inciso I do art. 37 da Carta Magna, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I  –  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os  requisitos  estabelecidos  em lei,  assim  como aos  estrangeiros,  na
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forma da lei;
(grifos acrescidos)

Da mesma  forma,  a  Lei  Complementar  n.º  75/93  legitima  a  atuação  do  Ministério
Público Federal na hipótese dos autos, ao dispor:

Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
(...)
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos;

Dessa maneira, considerando que os direitos e interesses que se pretendem proteger por
meio  desta  ação são  de  natureza  coletiva  (em sentido  amplo),  resta  manifesto  o cabimento  da
presente ação e a legitimidade do Parquet Federal para sua promoção.

Assim, mais do que instrumento para a defesa dos direitos individuais homogêneos de
repercussão social, a ação civil pública é instrumento de que dispõe o Ministério Público Federal
para garantir a efetividade dessa defesa, pois, além da economia e praticidade que lhe são inerentes,
evitando o ajuizamento de centenas de demandas individuais, assegura a garantia de direitos, como
no caso da presente ação, do direito à educação e ao trabalho.

Pretende o Ministério Público Federal, com esta ação, que seja assegurado o direito ao
regular  acesso  ao  serviço  público,  por  meio  de  critérios  justos  e  objetivos,  a  fim  de  tratar
isonomicamente os candidatos, em face de arbitrariedades quanto à correção de questões objetivas
flagrantemente teratológicas.

Logo, conclui-se que o legislador,  tanto o constituinte  quanto o ordinário,  incumbiu
expressamente  ao  Ministério  Público,  a  relevante  missão  de  defesa  do  interesse  público  e  de
qualquer outro interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo de relevância social. 

Por fim, é inconteste o cabimento da atuação do Ministério Público visando à tutela de
direitos lesionados, em razão do manifesto equívoco da banca examinadora (Cebraspe) contratada
pela União para promover a seleção de candidatos ao cargo de Policial Federal, por meio do Edital
nº 1 – DGP/PF, de 14 de junho de 2018.

IV – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEMANDADOS

Conforme lições do renomado Jurista ARRUDA ALVIM, a  legitimatio ad causam é a
atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular de uma dada relação
ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da
sentença”1.

A legitimidade passiva da primeira ré – União Federal – decorre do fato de o Concurso
Público questionado ser referente ao provimento de vagas em cargos do Departamento de Polícia

1  Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 3ª ed., pág.: 60.
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Federal, órgão vinculado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP).

Por outro lado, o segundo réu – Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos) – é a  entidade organizadora do certame de âmbito nacional
questionado  nesta  ação,  e  contratada  para  prestar  materialmente  o  serviço  de  seleção  dos
candidatos, a qual também deverá ser obrigada a levar a efeito as demais etapas para os candidatos
indevidamente excluídos do certame.

Destarte, diante da obrigação do Estado de garantir uma seleção por concurso público
com qualidade, eficiência e isonomia, resta patente nessa oportunidade, a negativa da prestação do
serviço público de seleção por meio de concurso público, mostrando-se imprescindível a inclusão
da União Federal e do Cebraspe no polo passivo, para que respondam, nos termos legais, pelo
descumprimento dos deveres que lhes são inerentes.

V – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

A competência desse respeitável Juízo para processar e julgar o presente feito advém da
inequívoca atribuição do Ministério Público Federal na atuação no caso sob exame, lastreada, em
igual medida, na Constituição Federal, notadamente de seu art. 109, inciso I, uma vez que se trata
de causa em que a União se apresenta na condição de interessada na presente demanda, face a
existência de valores pertinentes à condenação da União com relação à complementação do antigo
FUNDEF.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 109, inciso I, que:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federai forem
interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência,  as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral  e à Justiça do
Trabalho;

Em matéria cível, notadamente, a competência da Justiça Federal, conforme descreve o
inciso I, é ratione personae. É dizer, fixa-se a competência inferindo-se a natureza jurídica federal
do órgão ou pessoa litigante. 

Assim, considerando que, no presente caso, figura no polo ativo o Ministério Público
Federal, e, no polo passivo, a União Federal, resta fixada a competência da Justiça Federal para o
processo e julgamento da presente ação.

VI – DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS

VI.1 – DA POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE SINDICAÇÃO DO MÉRITO DE QUESTÕES DE
CONCURSO PÚBLICO EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO

Antes de se adentrar no mérito das questões sindicadas na presente ação, saliente-se
que, não obstante existam julgados no sentido de que não se pode adentrar no mérito das questões,

Av. Juca Sampaio, nº 1800, Barro Duro, Maceió/AL, CEP 57045-365.
Fones: (82) 2121-1400 / 2121-5936 – pral-08oficio@mpf.mp.br

5

5/18



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS

substituindo-se a banca examinadora, a jurisprudência vem evoluindo no sentido de que é possível
a intervenção do judiciário em casos de erros materiais em questões ou gabaritos de prova, flagrante
ilegalidade, erro grosseiro, omissão da banca em corrigir respostas, erro material na soma aritmética
de pontos, inclusão de matéria não prevista no edital, entre outros problemas de natureza formal.

Tal  evolução  tem  por  desiderato  evitar  injustiças  ou  abusos  por  parte  das  bancas
examinadoras, que, escudando-se na impossibilidade de o judiciário adentrar no mérito, terminar
por  violar  direitos  subjetivos  dos  candidatos  e  atentar  contra  os  próprios  princípios  da
administração. A título de exemplo, colaciona-se os seguintes julgados:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PARA  TAQUÍGRAFO  DO  SENADO
FEDERAL.  ANULAÇÃO  DA  PROVA  PRÁTICA.  CRITÉRIOS  DE  FORMULAÇÃO.
ILEGALIDADE  NÃO  COMPROVADA.  1.  Trata-se  apelação  interposta  em  sede  de
mandado de  segurança  contra  sentença  que  denegou a segurança,  indeferindo,  por
conseqüência, pedido de anulação da prova prática aplicada para o cargo de taquígrafo
do Senado Federal com base na alegação de ofensa às regras previstas no certame,
que estabeleceram ditado de cinco minutos, em velocidade média de 80 palavras por
minuto. 2. Ao estabelecer critérios para a realização da prova prática de taquigrafia o
edital fixou uma "velocidade média de 80 palavras por minuto" e o fato de haverem sido
proferidas  435  palavras  resultando  uma  média  de  87  por  minuto  não  desfigura  tais
critérios. Ao prever uma velocidade média, o edital permitiu variação para mais ou para
menos não se vinculando à quantidade de 80 palavras e o acréscimo de sete palavras
por minuto resulta em aumento inferior a dez por cento do exigido. 3. O apelante, por via
transversa, pretende na verdade impugnar os critérios de formulação e correção das
provas práticas do certame.  A anulação de questões de concurso público não é
atribuição do Poder Judiciário.  No controle de legalidade, não podem os juízes
substituir a banca examinadora nos critérios de formulação e correção de provas e
atribuição de notas.  A intervenção do Judiciário somente é legítima no que se
refere a erros materiais em questões ou gabaritos de prova, omissão da banca em
corrigir respostas, erro material na soma aritmética de pontos, inclusão de matéria
não prevista no edital e outros problemas de natureza formal. Precedentes, dentre
outros, do Supremo Tribunal Federal (MS 30859, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 24/10/2012) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 276.526/DF, Relator
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 02/04/2013) 4. À míngua da comprovação
de ilegalidade  na prova  prática aplicada,  não há direito  líquido e  certo  por  parte  do
apelante em ter anulada a referida prova nem tampouco à sua inclusão na classificação
final  do certame. 5. Apelação do impetrante improvida. (AMS ,  DESEMBARGADORA
FEDERAL  SELENE  MARIA  DE  ALMEIDA,  TRF1  -  QUINTA  TURMA,  e-DJF1
DATA:17/12/2013 PAGINA:341.) (grifos acrescidos).

No sentido da tese aqui esposada, a jurisprudência – inclusive da Suprema Corte e do
Superior Tribunal de Justiça –, de forma a evitar injustiças, tem se inclinado no sentido de que o
Poder Judiciário pode examinar o mérito de questões formuladas, quando presentes situações de
ilegalidade,  teratologia  ou erro grosseiro,  devendo o  Poder  Judiciário  avançar  no  mérito  das
questões submetidas aos candidatos. Exemplificativamente:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA
PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM
DE  CLASSIFICAÇÃO  E  AOS  DEMAIS  CANDIDATOS.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA
OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS.  PRETENSÃO
DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE
CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA
SEGURANÇA. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso
público,  com  vistas  à  habilitação  para  participação  em  fase  posterior  do  certame,
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pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso
essa  anulação  fosse  estendida  à  totalidade  dos  candidatos,  mercê  dos  princípios
constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é
incompetente  para,  substituindo-se  à  banca  examinadora  de  concurso público,
reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das
provas,  consoante  pacificado  na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Precedentes  (v.g.,  MS  30433  AgR/DF,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES;  AI  827001
AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO,
Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar
configurado,  tal  como  in  casu,  o  erro  grosseiro  no  gabarito  apresentado,
porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública.
3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões
impugnadas para todos os candidatos,  alcançaria classificação, nos termos do edital,
habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova
documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer
certidões previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, prova que foi juntada
em  razão  de  certidão  fornecida  pela  instituição  realizadora  do  concurso  público.  4.
Segurança  concedida,  em  parte,  tornando-se  definitivos  os  efeitos  das  liminares
deferidas. (STF, MS 30859, rel. Min. LUIZ FUX, 23/10/2012) (grifos acrescidos).

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  no  controle  de  legalidade,  substituir  banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes.  3.  Excepcionalmente,  é  permitido  ao  Judiciário  juízo  de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital
do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a):
Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  23/04/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-125  DIVULG  26-06-2015
PUBLIC 29-06-2015) 

ADMINISTRATIVO  -  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  CONCURSO
PÚBLICO -  CONTROLE JURISDICIONAL -  ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA -
POSSIBILIDADE  -  LIMITE  -  VÍCIO  EVIDENTE  -  PRECEDENTES  -  PREVISÃO  DA
MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME.  1. É possível a anulação judicial de questão
objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula
se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo
ictu oculi. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido. (STJ, RMS 28.204/MG, Rel.
Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/02/2009,  DJe
18/02/2009)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. REVISÃO DE PROVA
DE  SENTENÇA.  CONTROVÉRSIA  DOUTRINÁRIA.  MOTIVAÇÃO  DO  ATO
ADMINISTRATIVO  SUFICIENTE.  DISCRICIONARIEDADE  DOS  CRITÉRIOS  DA
BANCA.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Cuida-se  de  recurso
ordinário contra acórdão que denegou a segurança em writ  ajuizado contra a Banca
Examinadora de concurso público para o cargo de Juiz Substituto. Cinge-se ao debate
de critérios de correção, com fulcro doutrinário e jurisprudencial. 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos critérios adotados pela banca
examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde fica
caracterizado o erro crasso na elaboração da questão. Por via de regras, não cabe
ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o
lugar da banca examinadora,  nos critérios de correção de provas e de atribuição de
notas. Precedentes: RMS 33.725/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
26.4.2011;  RMS  33.191/MA,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
26.4.2011; REsp 1.231.785/DF, Rel.  Min.  Mauro Campbell  Marques,  Segunda Turma,
DJe  27.4.2011;  AgRg  no  RMS  32.138/PR,  Rel.  Min.  Hamilton  Carvalhido,  Primeira
Turma,  DJe  17.12.2010;  e  RMS 32.464/MG,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  Primeira
Turma, DJe 4.11.2010. Agravo regimental  improvido.  (AgRg no RMS 33.968/RS, Rel.
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Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  28/06/2011,  DJe
01/07/2011)

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
DELEGADO  DE  POLÍCIA DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS.  POSSIBILIDADE  DE
ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM
VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. O
TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES
OBJETIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar
critérios  na  formulação  e correção  das  provas,  tendo  em vista  que,  em respeito  ao
princípio  da separação de poderes consagrado na Constituição Federal,  é da banca
examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame (EREsp. 338.055/DF,
Rel.  Min.  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,  DJU 15.12.2003).  2.  Excepcionalmente,
contudo, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso
público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se
admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da
vinculação ao edital. 3. In casu, o Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas
impugnadas, entendeu não ter havido ilegalidade na sua elaboração. 4. Da existência
dos erros formais de digitação em algumas palavras não decorre necessariamente a
nulidade das questões com a consequente atribuição dos pontos respectivos, uma vez
que tais enganos de digitação são incapazes de dificultar a compreensão das questões,
não tendo causado nenhum prejuízo ao candidato. 5. Agravo Regimental  desprovido.
(STJ,  AgRg no  REsp  1472506/MG,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  ANULAÇÃO  DE  QUESTÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  Embargos  de  Declaração  opostos  contra  decisão
monocrática  e  recebidos  como Agravo  Regimental,  nos  termos da  jurisprudência  do
Supremo Tribunal Federal (AGDE n. -297242/RJ - Rel. Min. Moreira Alves). 2. No que
refere à possibilidade de anulação de questões de provas de concursos públicos, firmou-
se na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendimento de que, em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas,
pois o juiz não pode substituir a banca examinadora, sendo-lhe cometido o controle da
legalidade  formal  do  concurso  público,  ressalvada,  ainda,  a  sua  intervenção  na
hipótese  de  erro  grosseiro. 3.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental.  4.  Agravo  regimental  desprovido.  (AGA  200901000455758,
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-
DJF1 DATA:27/05/2013 PAGINA:836.) (grifos acrescidos).

Por  fim,  deve-se  acrescentar  que  nos  autos  da  ação  civil  pública  n°.  734-
26.2014.4.01.3902, em trâmite na 1ª Vara Federal de Santarém/PA, ajuizada pelo MPF contra o
UFOPA e FADESP, de forma semelhante à situação em tela, requereu-se a anulação de questões do
concurso público para cargos de técnico-administrativos da UFOPA, em razão do erro grosseiro na
redação das questões e do gabarito divulgado. Naqueles autos, o MM. Juízo deferiu parcialmente
antecipação dos efeitos da tutela para anular duas questões da prova, sob os seguintes fundamentos:

O Egrégio TRF-1 também tem consolidada a posição de que o Poder Judiciário,  no
controle  de  legalidade,  não  pode  substituir  a  banca  examinadora  nos  critérios  de
formulação e correção de provas e atribuição de notas. Para o TRF-1 a intervenção do
Judiciário  somente  é  legitima no que se  refere a  erros materiais  em questões ou
gabaritos de prova,  omissão da banca em corrigir  respostas, erro material  na soma
aritmética de pontos, inclusão de matéria não prevista no edital e outros problemas de
natureza formal. (…) Diante desse contexto, resta claro que a superação do óbice da
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regra geral da insindicabilidade dos critérios de correção de banca examinadora depende
da confirmação da ocorrência de erro material alegado pelo autor na petição inicial. Na
situação  em análise,  verifico  que,  de  fato,  houve  equívoco  grosseiro  que autoriza  a
intervenção jurisdicional”. (grifos acrescidos).

Postas estas premissas, considerando que, no concurso em referência, restou claro que,
no caso concreto, as questões sindicadas (questões 59 e 91 da prova), padecem de vícios que as
inquinam de nulas, mostra-se necessário a intervenção judicial no sentido de se evitar violações
dentre outras aos Princípios da Administração.

Destarte, uma vez que as questões trazidas padecem de vícios insanáveis, revelando-se a
total  incompatibilidade  delas  com  o  gabarito  anunciado  como  correto,  avistando-se,  portanto,
hipótese clara e manifesta de ERRO GROSSEIRO, como se passa, agora, a demonstrar.

VI.2 – DA ANÁLISE DOS ERROS GROSSEIROS CONTIDOS NOS ITENS DA PROVA OBJETIVA

Primordialmente,  insta  registrar  que  o  número  das  questões  debatidas  nesta
representação refere-se ao modelo de prova padrão disponibilizado pelo Cebraspe na internet2.

A) ASSERTIVA 59

Em relação à assertiva n.º 59 cobrada no certame de Delegado da Polícia Federal, o
examinador trouxe o seguinte caso hipotético:

Conforme  consignado  no  gabarito  preliminar,  a  banca  examinadora  considerou  a
questão  como  CORRETA,  todavia,  após  recurso  administrativo,  houve  alteração no  gabarito
definitivo para ERRADA, trazendo, para tanto, a seguinte justificativa:

A mesma justificativa foi trazida ao MPF quando requisitadas as informações acerca das
razões adotadas pela banca para a alteração do gabarito, conforme o Ofício Cebraspe n.º 2784/2018
(PR-AL-00031989/2018).

Ocorre que o gabarito definitivo, ao considerar como “ERRADA” a assertiva, violou
o literal enunciado da Súmula n.º 220 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 110 do Código
Penal. Se não vejamos:

2 Disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/arquivos/MATRIZ_408_DGPPF001__PAG_8.PDF 
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Súmula 220-STJ: A reincidência não influi  no prazo da prescrição da pretensão
punitiva.

Art.  110 do Código Penal  –  A prescrição depois  de transitar  em julgado a sentença
condenatória  regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo
anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Conforme  se  verifica,  de  forma  manifestamente  equivocada  e  arbitrária,  a  banca
entendeu que haveria  influência no prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente  ou
retroativa,  sem indicar precisamente que esse seria o instituto questionado, porém o examinador
modificou o gabarito, confundindo os institutos jurídicos.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, quando se trata da regra geral da prescrição
punitiva, conforme se deflui do enunciado da questão, leva-se em conta a prescrição da pretensão
punitiva em abstrato, pois, de fato, esta não é influenciada pela reincidência (Súmula 220 do STJ).
Porém, quando se fala da prescrição punitiva retroativa, trata-se de outro instituto, o que exigiria da
banca a necessária menção da palavra “RETROATIVA”, caso contrário, incidiria a regra do artigo
111 do Código Penal. 

Já a prescrição SUPERVENIENTE é outro instituto, de modo que, se a questão
não traz esse termo expresso, conclui-se que a assertiva trata da regra geral, ou seja, a do
artigo 110 do CP e da Súmula 220 do STJ.

Considerando que banca não se referiu a outra espécie de prescrição, conclui-se que há
erro grosseiro no enunciado, a ensejar a indução de equívoco por parte dos examinandos, quando do
julgamento objetivo da assertiva.

Tanto isso é verdade e factível que, conforme imagens abaixo, a própria banca já cobrou
o mesmo conteúdo,  especificando sobre qual espécie de prescrição está a se referir, deixando
claro o que objetiva nas questões. Vejamos, a título de exemplo, a questão da banca Cebraspe3, cujo
gabarito final é alternativa “E”, considerado a alternativa CORRETA, senão vejamos:

3 Disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/TJDFT_14_JUIZ/. Acesso em 06/12/2018.
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Por  sua  vez,  o  próprio  Cebraspe  já  empregou  o  devido  termo  da  “prescrição
retroativa” na alternativa “C” da questão de n.º 20 da mesma prova, e, por isso, pôde-se extrair que
o conhecimento necessário à alternativa ora questionada não guarda relação com a Súmula n.º 220
do STJ. Vejamos:

Dessa forma, conclui-se que a redação precária da questão 59 a inquina de nula,  na
medida em que incompreensível no tocante ao objetivo da banca para a questão, face ao gabarito
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definitivo apresentado,  em face da contrariedade ao enunciado da Súmula 220 do STJ, bem
como por não se referir expressamente à prescrição superveniente ou retroativa.

Por  todas  as  razões  apresentadas  a  banca  deveria  ter  anulado  a  questão,
primeiramente por afronta a Súmula do STJ, e, segundo, porque sua redação mostrou atecnia
do examinador ao elaborá-la, deixando a alternativa com duplo sentido.

Ademais, consoante parecer do jurista  Gabriel Habib,  ora anexada à presente ACP,
além da violação à Súmula 220 do STJ, a assertiva pecou por não explicitar se, no caso hipotético
apresentado,  a  decisão  transitou  ou  não  em  julgado,  pendendo  essa  dúvida  por  parte  dos
examinandos, sendo uma conclusão que não pode ser extraída pelos candidatos para o julgamento
objetivo do enunciado conforme o gabarito definitivo apresentando pela banca.

Por essa razão, é de rigor que o Poder Judiciário conclua pela ilegalidade e flagrante
erro grosseiro no enunciado em questão, anulando-se a questão em referência (questão 59).

B) ASSERTIVA 91

Por sua vez, a questão 91, apresentada aos candidatos ao cargo de Delegado da Polícia
Federal, assim foi redigida: 

No caso em apreço, a banca examinadora considerou a questão acima ventilada como
CERTA no gabarito preliminar, porém, mesmo após recursos, manteve-se o  gabarito definitivo
CERTO, apensar de tal assertiva afrontar diretamente a lei.

Requisitadas as informações acerca das razões adotadas pela banca para a manutenção
do gabarito, conforme o Ofícios n.º 2784/2018 (PR-AL-00031989/2018), o Cabraspe justificou nos
seguintes termos:

Item 91. De fato, a autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial para apurar
crime de abuso de autoridade. A Lei n° 4.898, de 9 de dezembro de 1965, disciplina o
crime  de  abuso  de  autoridade  e  o  seu  processamento.  O  seu  art.  2°  do  referido
instrumento normativo define que o crime de abuso de autoridade se processa mediante
representação da vítima do abuso. Essa mesma definição se apresenta no art. 12 e art.
13 do mesmo dispositivo legal. (item 12 do conteúdo programático).

Ora, basta qualquer leitura do mais simplório manual jurídico para extrair que a ação
penal  prevista  na  Lei  de  Abuso  de  Autoridade  (Lei  n.º  4.898/65)  possui  natureza  pública
incondicionada, o que retira a obrigação de representação por parte do ofendido como condição de
procedibilidade da ação ou das investigações.  Nesse sentido, indubitável que tanto o Delegado,
como também o Ministério  Público,  podem e devem agir  de ofício  para apurar qualquer
infração à lei, quando se trata de ação penal pública incondicionada.
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Corroborando com a tese acima expendida, estabelece o art. 1º da Lei 5.249/67 que “a
falta de representação do ofendido, nos casos de abusos previstos na Lei n.º 4.898/65, não obsta a
inciativa  ou  curso  da  ação  penal”  (grifos  acrescidos),  c  onfirmando,  portanto,  o  caráter  
incondicionado da ação.

Ademais, é consabido que a representação prevista para o ofendido tem apenas natureza
jurídica de notitia criminis, bem como o exercício do direito de petição insculpido na Constituição
Federal, artigo 5, XXXIV, alínea a. 

Nesse contexto, em consonância com a tese aqui expendida, colacionamos decisão do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de confirmar o caráter incondicionado da ação penal,  nos
crimes de abuso de autoridade, e de que eventual falha na representação, ou mesmo sua falta, não
obsta o seu seguimento:

EMENTA  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ABUSO  DE  AUTORIDADE.
REPRESENTAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  TRANCAMENTO  DO  INQUÉRITO.
APLICAÇÃO DO RITO DA LEI Nº 9.099/95. 
I - Em se tratando de crime de abuso de autoridade – Lei nº 4.898/65 - eventual falha
na representação, ou mesmo sua falta, não obsta a instauração da ação penal.  Isso
nos exatos termos do art. 1º da Lei n° 5.249/67, que prevê, expressamente, não existir,
quanto aos delitos de que trata, qualquer condição de procedibilidade (Precedentes do
STF e do STJ). 
II  -  O  trancamento  de  inquérito,  conquanto  possível,  cabe  apenas  nas  hipóteses
excepcionais  em  que,  prima  facie,  mostra-se  evidente  a  atipicidade  do  fato  ou  a
inexistência de autoria por parte do indiciado, não sendo cabível quando há apuração
plausível de conduta que, em tese, constitui prática de crime, como ocorreu na espécie
(Precedentes). (...)
(HC  59591  RN  2006/0110463-0,  Relator:  Ministro  FELIX  FISCHER,  T5  -  QUINTA
TURMA, Data de Julgamento: 15/08/2006, Data de Publicação: DJe 04/09/2006) 

Destarte, por qualquer ângulo que se examine a questão, verifica-se o equívoco e erro
grosseiro  da  banca  examinadora,  uma  vez  que  manifestamente  contrária  à  lei,  logo  ilegal
considerar a assertiva como CERTA, pois em dissonância e manifesta afronta à norma que regula o
crime  de  abuso  de  autoridade,  mostrando-se  necessária  a  intervenção  judicial  para
declarar/considerar como nula, por teratologia ou flagrante ilegalidade.

VI.3. DA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA AO CASO CONCRETO

De início,  convém  registrar  a  imperiosa  necessidade  de  haver,  por  parte  do  Poder
Judiciário, uma tutela coletiva ao presente caso, a fim de que sejam superadas as injustiças, bem
como para que se aproxime de uma situação isonômica desejada.

Isso porque, sobre a mesma situação descrita na presente lide – teratologia das questões
do concurso para Delegado da Polícia Federal –, há diversas decisões judiciais, por todo o Brasil,
ora concedendo medidas judiciais favoráveis aos candidatos, ora negando.

A esse respeito, citam-se  as seguintes decisões favoráveis, incidentes sobre a mesma
prova do certame público em referência:
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a)  JOAO  CESAR  BICALHO  COSTA  ASSIS,  no  âmbito  do  Agravo  de
Instrumento n.º 1032012-55.2018.4.01.0000 (TRF1)

b) MARILIA BASTOS PELANDA , no âmbito do Mandado de Segurança n.º
1023813-29.2018.4.01.3400 (3ª Vara Federal Cível da SJDF);

c) RAFAEL SANTOS DE ALENCAR, no âmbito do Procedimento Comum n.º
1023272-93.2018.4.01.3400  (9ª Vara Federal Cível da SJDF);

d)  DELMES RODRIGUES FEITEN,  no  âmbito  do  Procedimento  Comum n.º
013207-03.2018.4.01.3800 (13ª Vara Federal Cível da SJMG).

Dessa  forma,  afigura-se  uma  situação  anti-isonômica  entre  os  candidatos  que
obtiveram êxito em medidas judiciais, em face daqueles que não as obtiveram, remanescendo
a presente ação de caráter coletivo a aptidão para dar um tratamento uniforme ao certame
em alusão.

Assim, manifesta é a necessidade de procedência da presente ação, e da medida liminar
a seguir requestada, a fim de conferir o tratamento indistinto a todos os candidatos, em face das
ilegalidades apontadas quando da formulação dos quesitos objetivos.

VIII – DA NECESSIDADE DE TUTELA LIMINAR (art. 12 da  Lei n.º 7.347/85) OU DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, do CPC)

O artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) preconiza a possibilidade de
concessão de provimento liminar, senão vejamos:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia,
em decisão sujeita a agravo.

Não se pode olvidar que a Lei da Ação Civil Pública é uma Lei especial, pois visa
tutelar direitos da sociedade como um todo, por essa razão o legislador teve por escopo dotar o
Ministério Público de instrumentos que tornem o direito buscado em sede de ACP efetivo, e
uma das formas de operacionalizar tais direitos de imediato é através da concessão da tutela
liminar.

Nesse  sentido  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (RSTJ  147/169),
segundo o qual “a natureza jurídica da liminar proferida em ação civil pública é diversa da tutela
antecipada regulada pelo artigo 273 do CPC, razão pela qual não podem ser invocados, 'in casu',
os requisitos estabelecidos no referido preceito legal”.(in  Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 35 ed., 2003, fl. 988).

Consoante já salientado, a liminar especificamente prevista na Lei nº 7.347/85 possui
natureza especial, na medida em que se dirige à proteção do direito tutelado pela ação civil pública,
constituindo-se um plus em face das demais tutelas de urgência. Não é razoável colocar o pedido
liminar formulado por este  parquet federal no mesmo patamar da tutela de urgência, aplicável a
todo e qualquer processo e passível de postulação por qualquer legitimado. A especificidade da
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previsão legal homenageia a relevância do direito tutelado pela via especial da ação civil pública,
cabendo ao magistrado, na análise dos pressupostos para concessão da medida, avaliar o risco de
dano ao direito tutelado, in casu, o estado de vulnerabilidade extrema dos destinatários da política
pública em razão da conduta da União e da banca examinadora contratada. 

Assim, não obstante a natureza especial da LACP em detrimento da Lei Adjetiva Civil,
eis que aquela tem como escopo primordial a tutela de direitos que transcendem a determinabilidade
padrão dos interesses individuais, acobertando a defesa da sociedade como um todo ou, ao menos,
certos  estratos  ou  coletividades  contidas  no  extenso  corpo  social.  Justamente  pelo  caráter  de
inconteste fluidez destes direitos de ordem coletiva, mormente os interesses difusos, o legislador
achou por bem dotar o Ministério Público de instrumentos que lhe possam assegurar sua efetiva
defesa.

Essa  é  a  razão  pela  qual,  consoante  se  verifica  do  teor  do  dispositivo  transcrito  o
legislador não estabelece requisitos para a concessão da tutela liminar em sede de ACP, mormente
nos  casos  de  possibilidade  de  dano  irreparável  ao  direito  em  conflito,  decorrente  da  natural
morosidade  na solução da  lide.  Assim,  tal  dispositivo tem natureza tanto cautelar,  protetivo da
eficácia da jurisdição, quanto de  tutela provisória de urgência, prevista no Código de Processo
Civil.

Por outro lado, cumpre salientar,  ad cautelam, que o deferimento da medida em tela
também é  possível  quando presentes  os  requisitos  previstos  no art.  300,  do CPC:  “a  tutela  de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Na espécie,  pois,  encontram-se  presentes  os  requisitos  ensejadores  da  concessão  da
medida pleiteada.

A concessão da tutela provisória se faz imperativa, pois, em primeiro lugar, o  direito
invocado é nítido,  manifestado pela flagrante violação do direito pátrio pela Banca Examinadora,
em  face  dos  julgamento  equivocado  de  dispositivos  legais,  bem  como  em  firmes  orientações
jurisprudenciais, em completa sintonia com a tese ora defendida.

Em segundo lugar, a tutela de urgência inaudita altera parte se faz necessária em razão
do  perigo de dano à coletividade dos candidatos ao certame público em questão, de modo que
participem das demais fases do processo do concurso público.

Nessa perspectiva, os fatos relatados, por si só demonstram o perigo na demora de uma
prestação jurisdicional eficiente, agredindo, ainda mais, os direitos difusos da coletividade de ver
preservados direitos tão importantes.

O direito em que se sustenta a presente ação, por outro lado, é amplo, incontestável e
incontroverso, quer na doutrina, quer na jurisprudência. O mais descurado dos intérpretes perceberá
que a conduta levada a efeito pelos réus foi – e está sendo – lesiva às normas legais que regem a
matéria.

No caso em tela, há mais que apenas a probabilidade do direito; tem-se, diante do teor
expressivo dos inúmeros dispositivos constitucionais e legais citados, o direito claro e objetivo, ora
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violado pelos réus.

Ademais, não se pode deixar de observar o justificado receio de risco ao resultado útil
do processo, uma vez que a demora, ou mesmo a simples espera do julgamento definitivo, ainda
que  favorável,  fará  com  que  os  candidatos  que  foram  ilegalmente  excluídos  não  sejam
isonomicamente avaliados como os candidatos que seguiram no certamente, na medida em que o
lapso temporal e a insegurança de eventualmente disputar as demais fases, afetará a preparação
específica dos concorrentes para tal propósito.

No caso concreto, o perigo da demora decorre, outrossim, das nefastas consequências
advindas da manutenção da validade da questão, haja vista que diversos candidatos foram, por essa
razão,  indevidamente  eliminados  do  concurso,  estando,  por  conseguinte,  impossibilitados  de
participarem das fases seguintes.

Além do mais, a concessão da medida liminar enseja economia aos cofres públicos, na
medida em que, por outras ordens judiciais, outras datas para as mesmas fases já foram agendadas
pela  banca,  sendo  perfeitamente  possível  ao  Cebraspe  promover  a  inclusão  dos  candidatos
ilegalmente excluídos nas etapas subsequentes.

Ressalta-se  que  as  fases  seguintes  estão  na  iminência  de  ocorrer,  havendo  fundado
receio  de  risco  ao  resultado  útil  do  processo,  haja  vista  que,  não  se  concedendo  o  pleito
antecipatório,  os  candidatos  injustamente  eliminados  do  certame  não  poderão  habilitar-se  às
próximas etapas do concurso, sobretudo para o curso de formação.

Destarte, o  periculum in mora, referido nos artigos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85, sem
prejuízo dos  demais  diplomas legais  já  mencionados,  é  notório diante  do risco do aumento do
prejuízo  por  parte  candidatos  ao concurso público para  Delegado da  Polícia  Federal.  Assim,  é
necessário  que  o  Poder  Judiciári  o  determine,  com  urgência,  que  a  União,  por  meio  do  
Cebraspe,  anule  as  questões  59  e  91,  atribuindo  a  pontuação  a  todos  os  candidatos,
convocando todos aqueles que alcançaram a nota de corte necessária para as demais fases do
certame.

Ainda,  consistindo o pedido de tutela liminar, é de aplicação, também, o art. 497 do
CPC, quanto ao cabimento de  “providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente”.

Para tanto, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se
procedente o pedido,  concederá a tutela  específica  ou determinará providências que
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Logo, encontram-se presentes as condições específicas para a prestação jurisdicional da
tutela provisória de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, pressupostos autorizadores da concessão – consoante se extrai do citado
dispositivo instrumental (art. 300).

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
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(art. 300, § 3.º), caso seja concedida a tutela provisória, uma vez que, caso este juízo entenda, no
momento de plena cognição do feito, não haver razão na presente demanda, os candidatos
podem ser excluídos da lista classificatória final.

A irreversibilidade existe, em verdade, para os candidatos, porquanto o lapso de
tempo decorrido para o julgamento da demanda, em razão do ritmo de estudo, eventualmente
porá os candidatos excluídos em desvantagem em relação aos que não foram injustamente
eliminados.

Diante  de  todo  o  exposto,  porque  presentes  os  requisitos  legais,  é  flagrante  a
necessidade do provimento de tutela provisória de urgência visado por este Parquet Federal no caso
em liça, pelo que requer o deferimento da medida liminar, para determinar,  com urgência, que a
União, por meio do Cebraspe, promova a anulação das questões 59 e 91 da prova padrão
objetiva para o Cargo de Delegado da Polícia Federal, de modo a atribuir a pontuação dessas
questões a todos os candidatos, convocando, imediatamente, todos aqueles que alcançaram a
nota de corte necessária, prosseguindo-se nas demais fases do certame.

A verossimilhança das alegações resulta da própria narrativa até aqui expendida.
Há uma situação de flagrante afronta a legalidade dos atos administrativos, consistente na
manutenção de questão de concurso público nitidamente nula, desrespeitando-se, outrossim,
os princípios da finalidade, eficiência e razoabilidade, típicos do processo administrativo da
Lei 9784/99. 

IX – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Em face de todo o exposto, e pelo que mais contêm os documentos que seguem anexos,
o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a Vossa Excelência, com fundamento no art. 12 da
Lei nº 7.347/85 c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, com fundamento também no art. 497, e
obedecendo-se também ao art. 2.º da Lei 8.437/92, a expedição de MANDADO LIMINAR, diante
da urgência que o caso requer, determinando-se,  com urgência,  que a União, por meio do
Cebraspe:

1) reconheça e declare a nulidade das questões n.º  59 e 91 do caderno de
prova objetiva para o provimento do Cargo de Delegado da Polícia Federal,
regido pelo  Edital  nº  1  –  DGP/PF,  de 14  de junho de 2018,  atribuindo a
pontuação das respectivas questões a todos os candidatos, indistintamente;

2) publique nova lista de classificação, fazendo o recálculo da pontuação de
todos os candidatos, considerando a nulidade das questões n.º 59 e 91;

3)  convoque, imediatamente, todos aqueles que alcançaram a nota de corte
necessária, prosseguindo-se nas demais fases do certame, sem prejuízo dos
candidatos que já lograram êxito administrativamente no processo seletivo,
considerando-se o gabarito definitivo.
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X – DOS PEDIDOS PROCESSUAIS E DO PEDIDO FINAL

Diante  do  exposto,  em  observância  dos  postulados  processuais  e  materiais,  o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, por fim:

1) A procedência total, por sentença de mérito,  dos pedidos de tutela provisória de
urgência dantes formulados, os quais, no sentido de se evitar tautologia, ficam aqui reportados,
com a condenação definitiva dos réus;

2) A dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do
disposto no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85;

3) A cominação de multa diária em valor a ser estipulado pelo prudente arbítrio desse
MM. Juízo Federal em caso de descumprimento da ordem judicial, com sucedâneo no artigo 12,
parágrafo 2º da Lei nº 7347/85, sem prejuízo do artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil em
caso de descumprimento da decisão judicial.

XI – DAS PROVAS

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  todo  o  teor  da  presente  Ação  Civil  Pública  é
corroborado  pelo  Procedimento Preparatório de n.º 1.11.000.001508/2018-23 (em anexo), que
teve curso no âmbito desta Procuradoria da República em Alagoas.

Ademais, protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, tais como apresentação de documentos, oitiva de testemunhas e inspeções judiciais,
caso estas se façam necessárias.

XII – DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 318, inciso VII, do CPC/2015, o autor não se opõe à realização de
conciliação ou mediação, embora acredite improvável tal predisposição por parte dos réus. 

XIII – DO VALOR DA CAUSA

A causa tem valor inestimável,  contudo, considerando o disposto no art. 291 do Novo
Código de Processo Civil, ora atribui-se-lhe o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Maceió/AL, 10 de dezembro de 2018.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY
Procuradora da República
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