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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 8.223/2007 DA PARAÍBA. CRIAÇÃO LEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 5º DA LEI N. 82.231/2007 DA PARAÍBA): ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS. ATO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXONERAÇÃO DETERMINADA. AÇÃO ANULATÓRIA: ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ
PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 1. Atuação do órgão de controle
administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura nacional nos limites da respectiva competência, afastando a validade dos
atos administrativos e a aplicação de lei estadual na qual embasados e reputada pelo Conselho Nacional de Justiça contrária à
regra constitucional de ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência dos requisitos caracterizadores do cargo
comissionado. 2. Insere-se entre as competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de
afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando
aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento, por ato expresso e formal tomado pela maioria
absoluta dos membros dos Conselho. 3. Ausência de desrespeito ao contraditório: sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não
configurando punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se prescindível a atuação
de cada qual dos interessados no processo administrativo, notadamente pela ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo
órgão de controle do Poder Judiciário. 4. Além dos indícios de cometimento de ofensa ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.233/
PB, a leitura das atribuições conferidas ao cargo criado pelo art. 5º da Lei n. 8.223/2007, da Paraíba, evidencia burla ao comando constitucional
previsto no inc. V do art. 37 da Constituição da República: declaração incidental de inconstitucionalidade. 5. Mandado de segurança denegado.

(MS 28112, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG
31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)

Com estas considerações, acompanho o relator.

Fernando Cesar Baptista de Mattos

Brasília, 2017-09-22.
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EMENTA: RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIOS.
ALTERAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA.IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À NOTA FINAL. PRINCÍPIO DA MERITOCRACIA.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.

I. Recurso contra decisão que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, pela impossibilidade de limitação da nota final obtida
pelos candidatos.

II. O Tribunal, no âmbito de sua autonomia administrativa, publicou o edital inaugural do certame (01/2013) contendo expressamente, na
fórmula de apuração da nota final, que o seu denominador seria 8 (oito), mas não previu fossem desconsideradas as notas finais superiores a
10,00 (dez) pontos, consignando limite apenas para as fases da prova escrita e prática (P1), da prova oral (P2) e da prova de títulos (T).

III. A regra adotada pelo Tribunal prestigia diretamente o princípio da meritocracia, pois confere ao candidato a pontuação real obtida,
sem impor perda superficial.

IV. A pretensão de alteração da regra de cálculo para a apuração da nota final dos candidatos aprovados no certame, com a consequente
reclassificação final, na atual fase em que se encontra o referido concurso, ofende o instituto da preclusão administrativa.

V. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida
deve ser mantida.

VI. Recurso conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, no mérito, nega-se provimento.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 21 de setembro de 2017.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Aloysio Corrêa da Veiga, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos,
Rogério Nascimento, Norberto Campelo, André Godinho, Maria Tereza Uille e Henrique Ávila. Não votaram os Excelentíssimos Conselheiros
Presidente Cármen Lúcia, João Otávio de Noronha e, em razão das vacâncias dos cargos, os representantes do Tribunal Regional do Trabalho,
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público Estadual.
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Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TJES

Advogado:

DF37995 – RODRIGO BRANDÃO SÉ
DF18712 – SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA
DF18114 – PAULO MAURÍCIO BRAZ SIQUEIRA
RS53731 – LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS
PI2525 – MARCUS VINÍCIUS FURTADO COÊLHO
DF19264 – JANAINA LUSIER CAMELO DINIZ
DF41595 – EDUARDO BORGES ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Administrativo, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, interposto por Gabriella Cristina de Lima
Silva, em face de decisão monocrática final, que julgou improcedentes os pedidos, por entender estar caracterizada a preclusão administrativa
para impugnação dos termos do edital.

A Requerente informa que, como candidata regularmente inscrita, logrou aprovação em todas as fases do concurso público para
delegação de serventia extrajudicial organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ocupando a segunda colocação pelo
critério de ingresso por provimento. Diz, porém, que a sua pretensão não se funda na alteração do edital, mas na correta interpretação deste,
pois, afirma que possui limitação às notas dos candidatos.

Aduz que a Comissão Examinadora estabeleceu incorretamente critérios diversos para aferição na nota final dos candidatos, pois, teria
fixado o denominador 8 (oito), ao tempo que a Resolução CNJ nº 81/2009, o 10 (dez). Sustenta ainda que a fixação do denominador 8 (oito) só
poderia ocorrer, caso o edital previsse que eventuais pontuações finais excedentes a 10,00 deveriam ser desconsideradas, o que não ocorreu.

Colaciona precedentes do CNJ que supostamente vedaram a obtenção da nota final superior a 10 (dez) pontos e alega que a manutenção
desse critério em editais violaria os princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da proteção à confiança.

Afirma que não se impugnou o edital no prazo de 15 dias, pois, no seu entender, estaria clara a proibição de notas finais superiores a
10 (dez) pontos.

Pede que se retifique o Edital TJES nº 75/2016, para desconsiderar as pontuações acima de 10 (dez) e alterar a classificação final,
considerando-se como critérios de desempate os estabelecidos no Edital TJES nº 01/2013.

Instado a se manifestar o Tribunal informou que este Conselho não permite a reapreciação das notas atribuídas a candidatos aprovados
em certames públicos, sob pena de se tornar instância revisora de provas.

Argumenta que não há norma na Resolução CNJ nº 81/2009 e no Edital TJES nº 01/2013 que tenha estabelecido a pontuação máxima
final de cada candidato.

Destaca ainda que os julgados citados pela recorrente não se referem ao concurso objeto deste expediente e que sequer foram ventiladas
as suas teses jurídicas, tendo sido apenas como mero obter dicta.

Consigna ainda que a recorrente em momento algum pleiteou a suspensão ou adiamento da Sessão Pública de Proclamação e Escolha
designada ocorrida no dia 02/12/2016 e que parcela do foro extrajudicial do Estado do Espírito Santo encontra-se há mais de 06 meses sendo
administrada por particulares não concursados, sendo que a pretensão da recorrente diz respeito apenas à ordem de classificação da primeira
e da segunda posições na modalidade de provimento.

É o breve relatório.
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VOTO

O recurso é tempestivo e próprio, razão pela qual dele conheço, nos termos do artigo 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Justiça.

Examinando os autos, verifica-se que a parte recorrente não trouxe em sede recursal qualquer elemento novo ou razão jurídica capaz de
alterar o entendimento sobre a causa, razão pela qual mantenho a decisão por seus jurídicos fundamentos abaixo transcritos, os quais submeto
ao crivo deste Colegiado:

“Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto por Gabriella Cristina de Lima Silva, devidamente qualificada na inicial,
contra o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, no qual se insurge contra decisão da comissão examinadora do Concurso
Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro, regido pelo Edital n.º 01/2013.
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A Requerente informa que, como candidata regularmente inscrita, logrou aprovação em todas as fases do certame, ocupando a segunda
colocação pelo critério de ingresso por provimento. Questiona, porém, a forma de definição da nota final dos candidatos, ao argumento de não
adequação à orientação constante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nos precedentes deste Conselho.

Após apresentar breve histórico acerca da edição da Resolução n.º 81/2009 do CNJ, em especial ao disposto no item 9.1 da minuta
de edital proposta (anexo), que dispõe sobre a fórmula de cálculo para obtenção da nota final dos candidatos, sustenta que a fase de títulos
do certame não deve possuir caráter eliminatório, conforme decisão do próprio STF nos autos do MS n.º 31.176/DF (proposto em face do 7º
concurso para o extrajudicial, organizado pelo TJSP). Relata que, objetivando seguir a decisão da Suprema Corte, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP), quando do seu 8º certame, alterou o divisor final das notas de 10 para 08, com a finalidade de evitar a eliminação de
candidatos em razão da fase de títulos.

A Requerente argumenta que, a despeito da intenção de evitar o indevido caráter eliminatório da fase de títulos, a substituição do
denominador acabou por trazer um novo paradigma, pois “os candidatos que obtivessem as notas máximas ou próximas do máximo em todas
as fases, alcançariam nota final superior a dez pontos, que, obviamente, era o limite de pontuação”.

Diante do fato mencionado, informa que o CNJ estabeleceu, quando do julgamento do PCA n.º 000379-14.2013.2.00.0000 relativo ao
concurso organizado para delegação de serventias extrajudiciais do Estado de São Paulo (7º Concurso), que os pontos que excedessem de DEZ
na média final deveriam ser desconsiderados, aplicando-se os critérios de desempate previstos no próprio edital, para aqueles candidatos que
terminassem com a nota máxima igual a dez. A Requerente informa que igual orientação foi aplicada pelo Plenário deste Conselho quando do
julgamento do PCA 000387-54.2014.2.00.0000, referente ao Estado da Bahia, para se desprezar o excedente à nota máxima (10,00).

A candidata relata que, apesar do instrumento editalício que deflagrou o concurso público organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo ter estabelecido o denominador (divisor) como sendo OITO, na intenção de evitar a indesejada eliminação por títulos, a Comissão
Organizadora do certame ora em análise (Edital n.º 01/2013) publicou a classificação final dos candidatos aprovados, “(...) considerando as
notas superiores à nota máxima – 10,00, e convocando os candidatos para a sessão de escolha das serventias, que ocorrerá no dia 2 de dezembro
de 2016 próximo” (Edital n.º 75-TJES, de 31 de outubro de 2016).

Argumenta que a definição de notas superiores a 10,00 não deve ser admitida, porquanto esta é a nota máxima que se pode atribuir aos
candidatos. De acordo com a Requerente, “(...) é inadmissível que se considere notas finais superiores à nota máxima (10,00), mormente quando
houve alteração do denominador (de 10 para 8) com o fito exclusivo de não se eliminar candidatos em razão da fase de títulos”.

Nesse contexto, considerando ter o edital do concurso estabelecido a nota máxima de 10,00 para as demais fases do concurso (prova
escrita, prova oral e de títulos), e apesar deste limite não ter sido estabelecido para nota final, a Requerente defende a tese de que as três
primeiras candidatas aprovadas na modalidade de ingresso por provimento devem figurar com a nota final 10,00, para posteriormente serem
submetidas aos critérios de desempate previstos no regulamento.

Diante do exposto, pretende a retificação do Edital n.º 75/2016 do concurso de cartórios do TJES, inclusive em caráter liminar, para limitar
a nota final dos candidatos aprovados no concurso regido pelo Edital n.º 01/2013 ao patamar de 10,00 pontos, com a consequente alteração da
classificação final, observados os critérios de desempate inicialmente estabelecidos.

O presente feito foi distribuído ao e. Conselheiro Lélio Bentes. Porém, posteriormente redistribuído em razão de prevenção (Certidão
Id n.º 2060459).

Em sua manifestação de defesa (Id n.º 2063295), o Tribunal de Justiça requerido informa que a Banca Examinadora adotou procedimento
uniforme para todos os candidatos, sem qualquer distinção. Por esta razão, e por considerar que falece competência ao Conselho Nacional
de Justiça para reapreciar a nota atribuída aos candidatos em concurso público, sendo esta medida excepcionalíssima, pleiteia o não
conhecimento do pedido formulado na inicial, a teor dos precedentes já assentados pelo Plenário (PCA n.º 0002548-76.2010.2.00.0000; PCA
n.º 000981-78.2008.2.00.0000 e outros).

O TJES informa que não há no Edital Padrão que acompanha a Resolução CNJ n.º 81/2009, tampouco no edital de abertura do certame
(Edital TJES n.º 01/2013), norma objetiva que ampare a tese apresentada na inicial. Entende que, apesar do edital ter estabelecido em 5,00 (cinco)
o piso para a nota final apurada, não definiu limite para a pontuação máxima (teto). Por esta razão, considera que a alteração “a posteriori” das
regras do edital, mesmo que para incluir novo regramento, constitui medida que colide frontalmente com o princípio da vinculação do instrumento
convocatório. Sustenta, ainda, que a pretensão formulada na inicial visa atender pretensão de cunho meramente individual.

Quando da análise inicial, diante da ausência dos requisitos autorizadores, a medida cautelar requerida foi indeferida (Decisão Id n.º
2065712). Na oportunidade, foi observado que a regra pretendida pela candidata ora requerente não constou no edital de abertura do certame.

Regularmente notificado, o Tribunal de Justiça requerido apresentou manifestação complementar de defesa por meio do Ofício GP n.º
48/2017 (Id n.º 2098435). Após reiterar os argumentos anteriormente expostos, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O candidato ora requerente apresentou nova manifestação, na qual reitera seus iniciais argumentos (Id n.º 2111118).

É o relatório.

Decido.

O objeto do presente procedimento versa sobre a regra de cálculo adotada para apuração da NOTA FINAL dos candidatos aprovados
em concurso público para delegação de serventia extrajudicial organizado pelo TJES, constante do Edital n.º 01/2013; bem ainda, na avaliação
da respectiva ordem de classificação final dos candidatos aprovados pelo critério de provimento, constante do Edital n.º 75/2016, publicado em
31.10.2016.

Em inicial apontamento, relevante destacar que a Resolução CNJ n.º 81/2009 estabeleceu, na minuta de edital que apresenta, fórmula
de cálculo para obtenção da ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso público para delegação de serventia extrajudicial
vaga, pela qual a nota individualizada é extraída pela média ponderada das provas (escrita e prática) e dos pontos dos títulos, a saber:

NF = [(P1x4) + (P2 x4) + (Tx2)] / 10

(NF – nota final; P1 – prova escrita e prática; P2 – prova oral e T – títulos)

Ocorre que, conforme restou posteriormente observado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando do julgamento do MS n.º 31.176/
DF, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, a referida fórmula incorreu em erro material ao afirmar, por um lado, que o Exame de Títulos terá caráter
apenas classificatório; enquanto, por outro, consagrou fórmula matemática que permite a eliminação de candidato que não pontue na fase de
títulos.
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No mencionado writ, objetivando sanar a incongruência apontada, o STF reconheceu a nulidade da reprovação do respectivo impetrante e
afastou o caráter eliminatório. Apesar da análise volver elementos da pontuação de piso, o Supremo não analisou peculiar situação da pontuação
máxima a ser auferida.

No caso dos autos, e de acordo com a escorreita análise realizada quando do exame da medida de urgência requerida (Decisão - Id n.º
2067060), coube ao Tribunal,no âmbito de sua autonomia administrativa (art. 96, I, “a” e “b”, c/c o art. 99, caput, CF/88),a legítima escolha da
regra editalícia que evitasse a eliminação de candidatos exclusivamente em função da nota obtida na prova de títulos.

Assim, ciente da orientação constante do MS n.º 31.176/DF (Decisão Monocrática - DJE nº 113, em 11/06/2012) e seguindo exemplo
de outros editais, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo publicou o Edital nº 001/2013 (regulamento inicial do certame), consignando
expressa fórmula de cálculo para obtenção da nota final de cada candidato e reconhecendo que a avaliação final seria alcançada com média
ponderada das notas obtidas nas provas escrita e prática (P1), oral (P2) e de títulos (T), com aplicação do divisor “OITO”.

O edital de abertura do certame consignou a seguinte fórmula:

NF= [(P1x4) + (P2x4) + (Tx2)] / 08.

(NF – nota final; P1 – prova escrita e prática; P2 – prova oral; T – Títulos)

Apesar da fórmula estabelecida afastar o equívoco apontado nas experiências anteriores (caráter eliminatório da fase de títulos), ao definir
o divisor “OITO” para cálculo da esperada média ponderada da nota final, quando da publicação do Edital n.º 75/2016, o Tribunal considerou a
integralidade das notas finais alcançadas por cada candidato, mesmo quando acima de 10,00 pontos, nota estabelecida como teto apenas para
as fases anteriores do certame, a dizer, da prova escrita e prática (P1), da prova oral (P2) e de títulos (T).

Vejamos:

Edital n.º 01/2013 do TJES

“9 SEGUNDA ETAPA – DA PROVA ESCRITA E PRÁTICA

9.1 A prova escrita e pratica, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos e consistira da elaboração de uma dissertação,
com até 120 linhas; da elaboração de uma peça pratica, com até 120 linhas e da elaboração de 2 questões discursivas, de até 30 linhas cada,
a partir de tema proposto pela banca examinadora acerca dos objetos de avaliação de conhecimentos específicos dispostos no item 19 deste
edital.” (Grifou-se).

(...)

“12.2 A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos e versara sobre o conhecimento técnico, abrangendo os
temas referentes as áreas de conhecimento relacionados no quadro de provas constante do subitem 7.1 deste edital.” (Grifou-se).

(...)

“13 DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

13.1 A avaliação de títulos valera, no máximo, 10,00 pontos, observado o seguinte:” (Grifou-se).

Como se observa, em que pese o edital ter estabelecido expressamente nota máxima para as avaliações realizadas nas fases iniciais do
certame (prova escrita e prática; prova oral e prova de títulos), não consignou qualquer limite para a apuração da nota final, que é extraída
de acordo com fórmula acima apresentada e não como elemento de pontuação conferido por um avaliador.

O item 14 do regulamento do certame (Edital nº 01/2013) que trata da nota final, além de estabelecer a fórmula para obtenção desta,
definiu também que os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso (item 14.2), e ainda
consignou, expressamente, que “todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para
o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco” (item 14.5).

Cite-se:

Edital n.º 01/2013 do TJES

“14 DA NOTA FINAL NO CONCURSO

14.1 A nota final no concurso será a média ponderada das notas na prova escrita e prática, da nota na prova oral e dos pontos dos títulos,
de acordo com a seguinte fórmula, conforme MS do STF nº 31.176 MC/DF, de 6 de junho de 2012:

NF = [(P2x4) +(P3x4) + (Tx2) / 8)], em que:

NF= Nota final

P2= Prova escrita e prática

P3= Prova oral

T= Avaliação de títulos

14.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, considerando aprovado o
candidato que alcançar a média igual ou superior a 5,00 pontos, observados os critérios de desempate deste edital.

14.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pessoas com deficiência, se não eliminados no concurso e considerados
pessoas com de deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.

14.4 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado.

14.5 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número
imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal foi igual ou superior a cinco.

14.5.1 Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam
do respectivo edital, para provimento ou remoção”.
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Pelo que se denota, a Comissão Examinadora do concurso organizado pelo TJES, para delegação das serventias extrajudiciais
vagas, seguiu pontualmente os termos do seu edital de regência (Edital n.º 01/2013), com a observação de que não se estabeleceu limite
para cálculo da nota final dos candidatos.

A despeito dos argumentos apresentados na inicial, não poderia a comissão impor novo regramento já no decorrer do certame, como
pretende o requerente. É evidente que, se assim procedesse, sua ação caracterizaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da
vinculação ao instrumento convocatório, conforme já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal no exame de regularidade do mesmo
certame, relativo do TJES (MS n.º 32.941).

Cite-se:

“CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL. O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado”.

(MS 32941, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG
08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO
DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem
legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem
Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver
modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No
caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação
para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do
concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de
alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso
de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente
quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada”.

(MS 27160, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC
06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46)

É certo que este Conselho, assim como pontuou a Suprema Corte no julgamento do MS n.º 31.176/DF, reconhece a ocorrência de “erro
material” na fórmula de cálculo estabelecida no item 9.1 da Resolução CNJ n.º 81/2009, e vem engendrando esforços para alteração da resolução,
em especial na parte que toca à fórmula de cálculo da nota final dos candidatos (Processo Comissão nº 0003282-22.2013.2.00.0000).

Não obstante, no caso em exame, diante da sua autonomia administrativa e objetivando sanar a falha apontada no MS n.º 31.176/DF,
coube ao Tribunal a legítima escolha da regra editalícia para cálculo da nota final dos candidatos, e esta não apontou qualquer limite para a
pontuação máxima de cada candidato.

Descabe, assim, imposição, por parte deste Conselho, de regra não prevista no edital de abertura do certame, notadamente quando já
em fase final.

Destaque-se que fato diverso (da aqui pretendida limitação da nota final dos candidatos) ocorreu na análise do caso apontado no PCA
n.º 000379-14.2013.2.00.0000, objeto da fundamentação inicial. No referido feito, proposto em face do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e relativo ao 7º Concurso Público de Provas e Títulos (julgado improcedente), apesar de apresentar elementos relativos à “nota final’, foi
observado que somente “(...) umnovo modelo de edital a ser proposto deverá prever uma cláusula que obrigue a desprezar o montante
de pontos que exceda a dez na média final” (grifo no original).

E ainda, apesar do julgamento do mencionado PCA n.º 379-14.2013 também apresentar apontamentos relativos ao 8º Concurso Público
de Provas e Títulos do mesmo Estado, imperioso observar que o mencionado concurso, além de inaugurar a fórmula NF= [(P1x4) + (P2x4) +
(Tx2)] / 08 (com utilização do divisor OITO) registrou expressamente em seu edital que a nota final alcançaria no máximo 10,00 pontos,
com desprezo da pontuação possivelmente excedente, o que não ocorreu no caso em exame.

No julgamento do PCA n.º 000387-54.2014.2.00.0000, que tratou do concurso organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e julgado prejudicado em razão da perda de objeto, foi assentada apenas a tese de que a fórmula para obtenção da nota final não poderia deter
caráter eliminatório na fase de títulos, conforme se extrai da respectiva fundamentação. Cite-se: “De toda sorte, seja qual for a solução alvitrada
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para solução do caso, o certo é que deve adotar norma editalícia que evite a eliminação de
candidatos exclusivamente em função da nota obtida na prova de títulos, razão pela qual, neste ponto, julgo procedente o pedido veiculado
nos PCAs nº 7302-56 e 1704-87”.

Semelhante orientação constou no julgamento do PCA n.º 0005457-86.2013.2.00.0000, também citada na fundamentação posta pela
Requerente.

Por fim, mas igualmente relevante, importa registrar que o próprio edital do concurso ora em comento apontou expressa orientação de
que qualquer impugnação aos seus termos deveria ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias da sua publicação, sob pena de preclusão
(Edital n.º 01/2013 – “item 18.1.1”). Porém, somente agora, quando já homologado o resultado final (Edital n.º 75/2016) e sendo conhecedor da
classificação final de cada candidato aprovado, apresenta seu inconformismo contra os termos do edital.

Para o caso, cediço que a preclusãoconfigura um dos alicerces da boa marcha dos atos administrativos concernentes à organização
do concurso público, seja para preservar a duração razoável do procedimento, seja para proteger a segurança jurídica e a boa-fé de todos os
concorrentes, além de assegurar a intangibilidade do resultado do procedimento, na medida em que traça prévias diretrizes para todas as suas
fases.

Caracterizada, assim, a preclusão administrativa para impugnação aos termos do edital (CNJ - Recurso Administrativo em Pedido de
Providências - 0001726-77.2016.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL CAMPELO - 17ª Sessão Virtual - j. 12/08/2016).

Diante todo o exposto, e com fundamento no artigo 25, X, do RICNJ, julgo improcedentes os pedidos constantes do presente
procedimento e determino o arquivamento dos autos.

Ciência às partes. Cópia da presente decisão servirá de ofício.

À Secretaria para as providências.
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Brasília/DF, 28 de março de 2017.

Conselheiro CARLOS LEVENHAGEN

Relator”

Diante da inexistência de fato novo, impositiva a manutenção da decisão ora recorrida.

Na presente hipótese, a pretensão recursal cinge-se à alteração da regra de cálculo para apuração da nota final dos candidatos
aprovados no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Espírito Santo,
prevista no Edital TJES nº 01/2013, com a consequente reclassificação final pelo critério do provimento constante do Edital TJES nº 75/2016.

Sem razão a recorrente.

O Tribunal, no âmbito de sua autonomia administrativa, publicou o edital inaugural do referido certame (01/2013) contendo expressamente
na fórmula[1] que o seu denominador seria 8 (oito), em atendimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS nº 31.176/DF,
com o intuito de afastar o caráter eliminatório da fase de títulos.

Ocorre que o recorrido, ao publicar o Edital 75/2016 não desconsiderou as notas finais superiores a 10,00 (dez) pontos, consignando
limite apenas para as fases da prova escrita e prática (P1), da prova oral (P2) e da prova de títulos (T). De fato, o Edital TJES nº 01/2013 não
estabeleceu qualquer teto para o cálculo na nota final, que é extraída da fórmula supramencionada. Neste sentido o item 14 deste edital, que se
refere exclusivamente à nota final do concurso, objeto deste procedimento:

“14 DA NOTA FINAL NO CONCURSO

14.1 A nota final no concurso será a média ponderada das notas na prova escrita e prática, da nota na prova oral e dos pontos dos títulos,
de acordo com a seguinte fórmula, conforme MS do STF nº 31.176 MC/DF, de 6 de junho de 2012:

NF = [(P2x4) +(P3x4) + (Tx2) / 8)], em que:

NF= Nota final

P2= Prova escrita e prática

P3= Prova oral

T= Avaliação de títulos”

14.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, considerando aprovado o
candidato que alcançar a média igual ou superior a 5,00 pontos, observados os critérios de desempate deste edital.

14.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pessoas com deficiência, se não eliminados no concurso e considerados
pessoas com de deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.

14.4 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado.

14.5 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número
imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal foi igual ou superior a cinco.

14.5.1 Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam
do respectivo edital, para provimento ou remoção”.

Extrai-se da leitura deste item não ter havido qualquer limitação quanto ao teto das notas finais, cabendo à Comissão Examinadora
apenas aplicar a fórmula diante dos pontos obtidos pelos candidatos nas fases de da prova escrita e prática (P1), da prova oral (P2) e da prova
de títulos (T).

Sobremaneira, a regra adotada pelo Tribunal prestigia diretamente o princípio da meritocracia, pois aplica e confere a pontuação real
obtida por cada candidato.

Além disso, é sabido que os candidatos, ao se inscreverem nos certames públicos devem obediência estrita às regras pré-estabelecidas,
não podendo delas se afastarem, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação do instrumento convocatório.

No caso do referido concurso, os critérios de cálculo das notas finais já foram definidos previamente em seu edital de abertura, de forma
que a requerente deveria tê-lo impugnado no prazo de 15 dias da sua publicação, de acordo com o item 18.1.1, e não na atual fase em que se
encontra o referido certame, inclusive após a ciência das notas obtidas por cada candidato.

Some-se que, quando da autuação deste expediente, já havia edital publicado com o resultado final do concurso público, com a designação
da sessão pública de proclamação e escolha (Edital TJES nº 75/2016), caracterizando, assim, a preclusão administrativa.

O Plenário deste Conselho, ao julgar o PCA 4791-80, assentou que “a impugnação dos termos do edital deve ser feita no momento
da sua publicação, como decorrência lógica da aplicação do princípio da boa-fé nas relações jurídicas” e que “entender de modo diverso seria
compactuar com o venire contra factum proprium (teoria da vedação ao comportamento contraditório). O requerente, ao não impugnar o edital
em momento oportuno, assentiu ao tratamento dado pelo TJMG quando da avaliação da prova oral e da prova de títulos, cuja publicação tinha
ocorrido em momento anterior. Deve-se, portanto, proteger a parte adversa (demais candidatos) contra aquele que deseja exercer um status
jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.” (Id nº 2152232 do PCA nº 4791-80)

Conforme informações do Tribunal, não houve qualquer impugnação por parte da recorrente nesse aspecto, não lhe sendo dado extrair
da sua própria torpeza qualquer benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, uma vez que tempestivo, mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Brasília, 06 de junho de 2017.

ConselheiroCarlos Levenhagen
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Relator

[1] NF = [(P1x4) + (P2x4) + Tx2)]/8, onde NF – nota final; P1 – prova escrita e prática; P2  - prova oral; T – títulos.

Brasília, 2017-09-22.

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0002755-31.2017.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – TJPB
Advogado: PB10705 – JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO

EMENTA:

RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMARCAS
INTEGRADAS. AUTONOMIA DO TRIBUNAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS DE DESLOCAMENTO. NECESSIDADE DE
ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA. NÃO PROVIMENTO.

1. Recurso contra decisão que determinou a atualização do Sistema de Emissão de Guias para pagamento de custas de deslocamento
dos Oficiais de Justiça.

2. Em conformidade com a Resolução CNJ n. 153/2012, cabe aos Tribunais adotarem os procedimentos necessários para garantir a
antecipação dos custos e despesas das diligências dos Oficiais de Justiça, inclusive nas ações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, o
Ministério Público e os beneficiários da assistência judiciária gratuita, ressalvadas as medidas de urgência

3. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida
deve ser mantida

4. Recurso conhecido, mas que, no mérito, nega-se provimento.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 21 de setembro de 2017.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros João Otávio de Noronha, Aloysio Corrêa da Veiga, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Bruno
Ronchetti, Fernando Mattos, Rogério Nascimento, Norberto Campelo, André Godinho, Maria Tereza Uille e Henrique Ávila. Não votaram a
Excelentíssima Conselheira Presidente Cármen Lúcia e, em razão das vacâncias dos cargos, os representantes do Tribunal Regional do Trabalho,
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público Estadual.

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0002755-31.2017.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – TJPB
Advogado: PB10705 – JOÃO ALBERTO DA CUNHA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB, objetivando a reforma da Decisão
Monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado da Paraíba – SINDOJUS,
para determinar ao tribunal que providenciasse a atualização do sistema de emissão de guias para pagamento das diligências a serem cumpridas
pelos Oficiais de Justiça.

O SINDOJUS propôs o presente procedimento objetivando questionar os termos da Resolução n.º 002/2017, editada pelo TJPB em
25.01.2017, que efetivou a integralização de algumas de suas unidades judiciárias. Aduziu que a norma impugnada não observou os requisitos
impostos na Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba (LOJE/PB), que assevera requisitos como: (i) ocorrer em comarcas com sedes
próximas; (ii) com fáceis vias de comunicação, e (iii) com intensa movimentação populacional entre elas.

Em sua petição inicial, o Requerente informou que foram consideradas integradas comarcas que distam mais de 60km (sessenta
quilômetros) uma da outra, a exemplo das Comarcas de Princesa Isabel/PB e Teixeira/PB, que distam aproximadamente 112km; Monteiro/PB
e São José do Cariri, distantes aproximadamente 94km; Campina Grande/PB e Cabaceiras/PB, distantes 71km; Monteiro/PB e Serra Branca/
PB, distantes 69km; dentre outras.

O Sindicato argumentou que o Tribunal, no ato de integralização das citadas unidades, deixou de avaliar a situação dos Oficiais de
Justiça, que cumprem os mandados e as diligências em veículo próprio. Informou que entre as comarcas citadas não existem vias adequadas
de acesso e comunicação, bem como a movimentação populacional entre elas não se reputa intensa. Considera, assim, não existir relação de
contiguidade entre as comarcas envolvidas na resolução questionada.

Em paralela argumentação, sustentou que a Resolução n.º 153 do Conselho Nacional de Justiça preconiza o pagamento antecipado das
diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça nos pedidos formulados pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência
judiciária gratuita. Assevera que a Lei Estadual n.º 5.672/92 declina os valores e a forma de pagamento das diligências realizadas pelos Oficiais


