CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA
RESOLUÇÃO Nº 016/2014
EDITAL Nº 146/2014
INTERESSADOS: CYRUS EGHRARI GOULART – 150367 E OUTROS
EXPEDIENTE Nº 003.0.155729/2015

Trata-se de Petição Coletiva encaminhada por Cyrus Eghrari Goulart e
outros 77 (setenta e sete) candidatos, por intermédio de correspondência eletrônica, no dia 16
de agosto de 2015 e, posteriormente, registrada no protocolo desta Instituição sob o nº
003.0.155729/2015.
Os peticionários insurgem-se contra o prazo recursal e contra as provas
dissertativas referentes aos Conteúdos III e IV, que versam, respectivamente, sobre Direito
Penal/Processual Penal e Direitos Transindividuais/Legislação Institucional, do Concurso
Público de Provas e Títulos para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do
Estado da Bahia.
Alegam , em suma síntese, os seguintes aspectos:
Em preliminar, que o prazo para interposição de recurso é exiguo,
sobretudo, em face da existência de candidatos originários de outros estados da federação e,
tendo em vista a norma expressa que exige a presença do candidato ou procurador legalmente
constituído para acessar a prova e o respectivo barema de correção, referidos candidatos
restariam prejudicados.
No mérito, impugnam as provas dissertativas dos grupos III e IV com
base nos seguintes fatos e fundamentos:
1 – A reprovação de cerca de 91,4% dos candidatos, sendo admitidos apenas
29 candidatos de um total 371, sendo uma das maiores dos certames realizados no Brasil;
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2 – Quanto à divulgação dos espelhos, alegam o desrespeito aos princípios
do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, com base nos argumentos abaixo registrados:
2.1 - O descumprimento do at. 34, §2º da Resolução nº 016/2014 no que
concerne à disponibilização do espelho das provas, visto que tão somente os baremas foram
divulgados, prevendo-se que a consulta aos espelhos individualizados apenas fosse permitida
pessoalmente;
2.2 – A exigência de que o(a) candidato(a) comparecesse pessoalmente ao
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF/MPBA), ou através de procurador
constituído, para a consulta dos espelhos individualizados, violando o princípio da isonomia
para aqueles que residem em outras unidades federativas;
2.3 – A demora de aproximadamente 06 (seis) horas para que os
funcionários do CEAF incumbidos da tarefa de apresentação dos espelhos individualizados
cumprissem tal tarefa;
3 – No que concerne à Prova Subjetiva inerente aos Grupos de Conteúdos
III, IV foram apresentadas considerações referentes a todas as questões que as compõem.
Em 17 de agosto de 2015, a Secretaria da Comissão do referido Concurso
remeteu, também em caráter eletrônico, a Petição Administrativa para os examinadores que a
integram e, em reunião havida aos 18 do corrente mês e ano, a Comissão decidiu, à
unanimidade:
Quanto à impugnação das normas constantes do Edital nº 146/2014 e da
Resolução nº 016/2014, ter decaído o direito dos recorrentes ao referido questionamento,
com base em reiteiradas decisões dos nossos tribunais, sendo matéria pacífica em virtude
dos inúmeros recursos de igual teor.
Ementa: AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE
CONCURSO
PÚBLICO
APÓS
REPROVAÇÃO
EM
EXAME
FÍSICO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O recorrente deveria ter impugnado os critérios para o exame
físico definidos no edital do concurso discutido, com a publicação do instrumento
convocatório, e não após sua reprovação no referido exame. 2. Consoante jurisprudência, o
fato do entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não autoriza a
reforma da decisão. 3. Agravo interno desprovido. TRF-2 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO AG 200902010089316 RJ 2009.02.01.008931-6 (TRF-2)
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ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE
SÃO PAULO. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DE LEI
ANTERIOR. EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR AO CERTAME SUSPENSA EM FACE DE
CONCESSÃO LIMINAR NA ADIN 12.227/06. ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃOPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em exame recurso ordinário interposto por Sérgio Vaicilius em face de acórdão assim
ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
PRATICADO PELO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA
MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEFERIMENTO DE
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO. NÃO SE APLICA A LEI NOVA EM
FACE DO CONTIDO NO ART. 6ºLICC. ATO JURÍDICO PERFEITO. EDITAL
PUBLICADO SOB VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR. DENEGARAM A ORDEM. A LEI
ESTADUAL N.º 12.227/06 ESTÁ COM A SUA EFICÁCIA SUSPENSA, EM RAZÃO DE
LIMINAR CONCEDIDA NA ADIN 134.113-0/9. O recorrente sustenta : a) há a
necessidade de concessão liminar para se obstar seja dada a posse aos aprovados no
concurso; b) tendo sido revogada a lei sob a égide da qual foi estabelecido o edital, este
deve ser cancelado ou retificado com aplicação da lei nova; c) o recorrente apresentou
impugnação ao edital antes da realização da primeira fase do concurso, e não apenas após
ter obtido a sua classificação, não podendo se aceitar o entendimento de ato jurídico
perfeito, pois o ato não havia ainda se consumado; d) o artigo 6º da LICC dispõe que a lei
em vigor terá efeito imediato e geral; e) a lei nova não prejudicou o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada, uma vez que a 1ª fase do concurso ainda não havia-se
realizado; f) embora a lei nova tenha tido seus efeitos suspensos por meio de liminar, essa
não era a realidade na época de impugnação do edital pelo recorrente.
2. Conforme diz o brocardo jurídico: "o edital é a lei do concurso". Destarte, tendo sido
publicada a lei superveniente 12.227/06, que revogou a Lei 10.340/99, após a publicação do
edital do concurso e a realização das inscrições, tem-se formado o ato jurídico perfeito
relativamente ao edital, devendo o concurso pautar-se pela lei vigente à época de sua
publicação. Ademais, a referida Lei 12.227/06 teve a sua eficácia suspensa em decorrência
de liminar concedida na ADI 134.113-0/9. 3. Recurso ordinário não-provido (Processo
RMS 24198 SP 2007/0109924-1, Min. José Delgado, 18.12.2007, T1- Primeira Turma, DJ
25.02.2008, p.1)

Consoante se verifica dos julgados acima transcritos, a irresignação
apresentada pelos candidatos peticionantes se faz em momento intempestivo. No momento
em que se inscreveram ao certame em curso, tiveram pleno acesso e conhecimento das
normas do Regulamento previstas na Resolução nº 016/2014, inclusive quanto à forma de
divulgação e correção das provas discursivas a que seriam submetidos, caso ultrapassassem a
fase da prova objetiva.
No entanto, nenhum questionamento foi efetuado por qualquer candidato
relativo a essa matéria, quer no momento da inscrição, quer em momento imediatamente
posterior. Ademais, não conseguem os candidatos apontar qualquer ilegalidade ou
irregularidade substancial na forma como disponibilizada a vista da correção individual de
cada prova dos candidatos, insurgindo-se, apenas, pela ausência de disponibilização na forma
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digital, diretamente pela internet, o que, deveras, não pode proceder. Nesse sentido, o julgado
a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PARA PROFESSOR DE LIBRAS - UNIVERSIDADE PÚBLICA
FEDERAL - EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA OU
PEDAGOGIA OU LETRAS - RAZOABILIDADE - AUTONOMIA DIDÁTICOCIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES - EDITAL DO CONCURSO - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO INOPORTUNA.
1. (...). 3. Cabe, em concurso público, observar a obrigatoriedade de vinculação ao edital do
certame, nos casos de inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. A parte
Impetrante, no momento da inscrição, não questionou os critérios adotados no edital do
certame em questão. Esta eg. Segunda Turma deste Sodalício vem reiteradamente decidindo
que "no caso de discordância de norma editalícia, cabe ao candidato interessado impugnar,
à época da inscrição, o edital do concurso, caso julgue ilegal ou inconstitucional algum item,
de maneira a possibilitar a Administração Pública e/ou o Poder Judiciário
providenciar/determinar a devida correção ou injustiça". (TRF-5ª R. - AC 451890/PE - 2ª T.
- Rel. Des. Francisco Wildo Lacerda Dantas - Dje 28.05.2010). 5. Apelação não provida.
(AC 517439. Relator: Desembargador Manuel Maia. Segunda Turma. Decisão unânime.
DJE 07/04/2011)”.

O que restou consignado no §2º do art. 34 da Resolução nº 016/2014 foi a
determinação de que o espelho da prova ficaria à disposição dos candidatos no site do
concurso. E, de fato, esse espelho encontra-se disponibilizado para consulta por cada
candidato.
Não houve a normatização pelo Conselho Superior do Ministério Público do
Estado da Bahia de que seria disponibilizado o pretendido barema individual de correção de
cada prova do candidato em formato digital e no site. Portanto, não poderá ser exigido o
cumprimento de algo inexistente no competente Regulamento.

DA DIVULGAÇÃO DOS BAREMAS E DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº
016/2014

Dispõe o art. 34, § 2º, da Resolução nº 016/2014, que estabelece o
Regulamento e Programa que rege o presente concurso, que “O espelho da prova ficará à
disposição dos candidatos no site do concurso, possibilitando a consulta individual”. Ora,
dúvidas não pairam que, em nenhum momento, o certame assegurou para os candidatos a
divulgação eletrônica individualizada dos baremas específicos de cada candidato.
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Nessa senda, o Edital 139/2015, divulgado no Diário de Justiça eletrônico,
no dia 12 de agosto de 2015, estabelecendo que os candidatos teriam acesso aos seus
respectivos baremas através da formulação de pleito formal de modo pessoal ou por meio de
instrumento procuratório, denota-se regular, não confrontando com a Resolução 16/2014.
Frisa-se que o Ministério Público do Estado não prevê que o espelho individualizado seja
disponibilizado via Internet, não assistindo razões aos requerentes.
A exigência

de

que

o(a)

candidato(a)

interessado(a)

compareça

pessoalmente para acessar o barema devidamente preenchido não transgride o princípio
constitucional da isonomia. Isso porque aqueles indivíduos que residem fora do Estado da
Bahia inscreveram-se no certame e assumiram os riscos e ônus do deslocamento para
acessarem os documentos considerados pertinentes para a defesa dos seus interesses, bem
como para a concretização das avaliações.
Conforme aduz Celso Antônio Bandeira de Mello, haverá desrespeito ao
princípio da isonomia quando situações idênticas venham a ser tratadas de forma distinta no
plano concreto – o que não se verifica in casu, visto que a Comissão do presente Concurso
Público estabeleceu regras idênticas tanto para os candidatos que se encontram domiciliados
em Salvador-BA quanto para aqueles que estejam localizados em outras unidades federativas1.
Não poderia o certame fixar regras distintas mais benéficas para aqueles cujos domicílios não
estejam fixados em Salvador-BA.
Questionam ainda, de forma despropositada e infundada, a ocorrência de
lapsus temporis extensus para que tivessem acesso aos baremas individualizados. Contudo,
além de tal situação não ter ocorrido no plano concreto, a mencionada Resolução não fixa
quantidade de minutos ou de horas para que os candidatos tivessem contato com as correções
individualizadas das provas. Todos tiveram o acesso pleno e sem quaisquer obstáculos aos
baremas devidamente preenchidos pelos examinadores, inocorrendo qualquer irregularidade
no cumprimento de tal atividade.
Quanto ao espelho padrão apresentado na página eletrônica do concurso,
atende completamente ao quanto disposto pela Resolução sub examine, competindo ao
candidato(a) comparecer in loco para verificar o barema específico, para fins de recurso. Não

1

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo:
Malheiros, 2011, p. 34.
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se vislumbra, pois, qualquer violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de
1988, restando devidamente respeitados os princípios da ampla defesa e do contrário.
O princípio da ampla defesa, segundo José Joaquim Gomes Canotilho 2 ,
consiste na imprescindível possibilidade de o cidadão valer-se de todos os meios possíveis e
admissíveis para prover a apresentação dos argumentos em prol da sua situação fática. No
caso concreto, observa-se que a Comissão do certame não gerou qualquer empecilho para que
todos tivessem acesso aos baremas individualizados, podendo interpor os recursos cabíveis.
Outrossim, Jorge Miranda3, ao discorrer acerca do princípio do contraditório,
aduz que deve ser dada a necessária oportunidade para que todos os cidadãos se manifestem
em procedimentos extrajudiciais e/ou judiciais trazendo à tona os aspectos concretos e
jurídicos que reverberam nos direitos alegados. Todos os interessados tiveram a possibilidade
garantida de solicitarem a apresentação das suas provas, consultando-as e questionando, em
grau recursal, o que considerarem pertinentes.
Por outro lado, as regras somente agora impugnadas pelos candidatos
peticionantes, preservam a intimidade e a privacidade do candidato não disponibilizando para
quaisquer outras pessoas sem sua autorização expressa o resultado de seus erros e acertos nas
provas dissertativas. Sobre as referidas garantias constitucionais vale a lição de Andréa Neves
Gonzaga Marques (2010):
Direito à intimidade é aquele que preserva-nos do conhecimento alheio, reserva-nos a
nossa própria vivência.
Para denominar esse direito, juristas ofertaram-lhe terminologias diversas, conforme nos
lembra Edilsom Pereira de Farias: Nos E.U.A. é denominado de right of privacy; na
França, droit a la priveé e droit a la intimité; na Itália, diritto allá riservatezza. Na
Alemanha, a Corte Constitucional, com base na Lei Fundamental daquele país, reconheceu
a existência de um direito fundamental à autodeterminação sobre as informações de caráter
pessoal - Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
2

Consultar as seguintes obras do autor: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 5 ed. Coimbra: Almedina, 2002. ______. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador.
Contributo para a Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2001. ______. Estudos de Direitos Constitucionais. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora; São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008. ______. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. ______. Civilização
do direito constitucional ou constitucionalização do direito civil? - A eficácia dos direitos fundamentais na ordem
jurídico-civil no contexto do direito pós-moderno. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis S. (orgs.).
Direito Constitucional – Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001. ______;
MOREIRA, Vital. Constituição da República portuguesa anotada. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, v. 01.
______; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1993.
3

MIRANDA, Jorge. Constituição e Cidadania. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 124. ______. Manual de
Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, tomos I a III.
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Entre nós, há os que preferem falar em direito à Vida Privada (René A. Dotti) e direito à
Privacidade (José Afonso da Silva)
Segundo Celso Ribeiro Bastos, o inciso X, do artigo 5º da Constituição Federal "oferece
guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da vida privada. Consiste ainda
na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida
privada e familiar, assim como de impedir-lhe o acesso a informações sobre a privacidade
de cada um, e também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da
manifestação existencial do ser humano". Esta seria a finalidade da adoção da regra contida
naquele
inciso.
René Ariel Dotii assevera que a Intimidade está inserida na Vida Privada como se fossem
dois círculos - teoria dos círculos concêntricos: a Intimidade seria um círculo concêntrico e
de menor raio que a Vida Privada. Quanto maior for a proximidade das informações a
revelar das esferas de intimidade e segredo, maior peso terão que assumir as razões para a
sua revelação, do ponto de vista do interesse público. No mesmo sentido assegura Darcy
Arruda Miranda ao propor que devem ser considerados como pertencentes à Vida Privada
da pessoa, "não só os fatos da vida íntima, como todos aqueles em que seja nenhum o
interesse da sociedade de que faz parte". Dessa forma, a intimidade seria uma espécie do
gênero Privacidade.

Quanto ao mérito dos argumentos expendidos em torno das questões
dos grupos III e IV, entendeu a comissão que somente devem ser apreciados nos recursos
indivilizados para dar eficácia aos princípios da isomomia e segurança jurídica, vez que,
qualquer decisão coletiva, viola a esfera patrimonial e moral dos candidatos aprovados
no certame.
No entanto, cumpre ressaltar, de logo, o artigo 35,§2º, da Resolução16/2014,
que informa que "Não serão admitidos pedidos de reconsideração que questionarem os
critérios de correção eventualmente utilizados pelos examinadores".

Finalmente, em relação ao argumento trazido pelos candidatos acerca do
exíguo prazo para elaboração dos recursos às notas, pela necessidade de comparecimento
pessoal ou por procurador para ter acesso à correção individual das provas, cumpre ressaltar o
que se segue.
Embora a Comissão, como salientado anteriormente, entenda ter o
candidato previamente conhecimento de todas as regras editalícias às quais se submeteu no
certame, e ter se consumado a decadência quanto a este questionamento, decidiu, para o bom
andamento do concurso, evitando que qualquer futura e rasa alegação possa ser levantada
acerca da dificuldade de acesso à prova e de suposta violação à defesa e ao contraditório, e em
homenagem ao princípio da lisura que tem norteado o presente concurso, em prorrogar o
prazo por mais três dias úteis, a ser contado a partir da publicação do edital que torna pública
essa decisão.
COMISSÃO CONCURSO PROVAS E TÍTULOS PARA CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF

DA CONCLUSÃO

Considerando que não se dera qualquer cerceamento aos princípios da
ampla defesa e do contraditório quanto à divulgação dos espelhos das Provas Subjetivas e à
disponibilização dos baremas individualizados, cumprindo-se integralmente a Resolução nº
016/2014.
Considerando razoável o requerimento de ampliação do prazo para
oferecimento de recurso às notas das provas discursivas, os membros integrantes da Comissão
de Concurso decidiram, à unanimidade, acolher parcialmente o pleito para ampliar o prazo
recursal de que trata o art. 35 da Resolução nº 016/2014, por mais três dias úteis, a contar da
publicação do competente Edital, negando provimento aos demais pedidos.

Cidade de Salvador, Estado da Bahia, Ano 2015, 18 de agosto.
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