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DECISÃO MONOCRÁTICADECISÃO MONOCRÁTICA
 

Cuida-se de Procedimento de Controle de Ato Administrativo, com pedido liminar,Cuida-se de Procedimento de Controle de Ato Administrativo, com pedido liminar,
protocolado por Marcelino Farias de Lavor, já qualificado nos autos, contra o ato do Presidente daprotocolado por Marcelino Farias de Lavor, já qualificado nos autos, contra o ato do Presidente da
Comissão do Concurso Público para outorga de delegação de serviço notariais e registrais do EstadoComissão do Concurso Público para outorga de delegação de serviço notariais e registrais do Estado
do Ceará (Edital do Ceará (Edital 0001/20180001/2018), no qual publicou nota esclarecimento e aditamento, no site da), no qual publicou nota esclarecimento e aditamento, no site da
organização do Concurso (IESES), informando que:organização do Concurso (IESES), informando que:

  
“não será autorizado o uso de Vade Mecum específico da área Notarial e Registral, de qualquer
editora, que contenha em seus artigos menção a outras leis, súmulas, provimentos, jurisprudência
e/ou comentários correlacionados ao texto, ou que contenham um índice sistemático, remissivo e
cronológico detalhado, de modo a trazer vantagem desproporcional em relação aos candidatos que
usarem o vade mecum convencional”.
 Relata que tal esclarecimento ocorreu na data de 26.07.2018, isto é, nos 10 (dez) dias que Relata que tal esclarecimento ocorreu na data de 26.07.2018, isto é, nos 10 (dez) dias que

antecedem a realização da prova escrita e prática, prevista para o dia 05 de agosto de 2018.antecedem a realização da prova escrita e prática, prevista para o dia 05 de agosto de 2018.
 Assevera, em síntese, que esse novo posicionamento adotado pelo Presidente da Assevera, em síntese, que esse novo posicionamento adotado pelo Presidente da

Comissão do Concurso, que alterou as regras da segunda fase do certame, violou o item 8.11.2 doComissão do Concurso, que alterou as regras da segunda fase do certame, violou o item 8.11.2 do
Edital 001/2018, que rege o certame em referência, bem ainda a Resolução CNJ nº 81/2009, queEdital 001/2018, que rege o certame em referência, bem ainda a Resolução CNJ nº 81/2009, que
dispõem o seguinte:dispõem o seguinte:

  
 “8.11 Para a realização da prova escrita e prática é admitida a consulta à legislação, desacompanhada
de qualquer comentário, anotação, jurisprudência ou súmula dos Tribunais, vedada a utilização de
qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obras publicadas. ”
 
“Resolução 81 - CNJ - 5.6.1. "Será permitida, na Prova Escrita e Prática, a consulta à legislação não
comentada ou anotada, vedada a utilização de obras que contenham formulários, modelos e
anotações pessoais, inclusive apostilas. ”
No entendimento do requerente, o edital de abertura do certame, bem como a ResoluçãoNo entendimento do requerente, o edital de abertura do certame, bem como a Resolução

CNJ nº 81/2009 não vedam o uso de qualquer CNJ nº 81/2009 não vedam o uso de qualquer vade mecumvade mecum ou consolidação de leis específicas que ou consolidação de leis específicas que
contenha remissões ou índice sistemático, remissivo e cronológico detalhado.contenha remissões ou índice sistemático, remissivo e cronológico detalhado.

Em razão de todos esses argumentos, o requerente apresenta os seguintes pedidos:Em razão de todos esses argumentos, o requerente apresenta os seguintes pedidos:

“1)Conceder medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão da Nota de esclarecimento anexa, emitida
pela comissão do concurso do TJCE, para que o referido certame tenha sua continuidade normal, sendo
permitido para a realização da prova escrita e prática a consulta à legislação, somente com a observação de
estar desacompanhada de qualquer comentário, anotação, jurisprudência ou súmula, de conformidade
com o item 8.11 do Edital 001/2018 e resolução 81-CNJ; e que não seja deste modo proibido a utilização de
quaisquer Vade Mecum específicos apenas por possuir menção a outras leis, súmulas, provimentos,
remissões, assim como índices remissivos, pois todo e quaisquer Vade mecum possuem estas mesmas
características, até mesmo as Leis disponíveis nos sítios do Planalto Federal;
OU
2) Em último caso, em não se atendendo as requisições acima, entendendo V. Excelência que a matéria
requer análise mais profunda por este Egrégio Conselho, que suspenda o referido certame até decisão de
mérito, com a finalidade de não causar prejuízo maior aos candidatos, o que não se acredita por todo o
acima exposto.”
 
O presente expediente foi distribuído inicialmente ao Gabinete da E. Conselheira DaldiceO presente expediente foi distribuído inicialmente ao Gabinete da E. Conselheira Daldice

Santana que, por sua vez, determinou o encaminhamento deste procedimento a este ConselheiroSantana que, por sua vez, determinou o encaminhamento deste procedimento a este Conselheiro
para análise de eventual prevenção, em face do PP para análise de eventual prevenção, em face do PP 0004229-09.20180004229-09.2018, de minha relatoria., de minha relatoria.

 Ato contínuo, em virtude do requerimento liminar pendente, a E. Conselheira determinou Ato contínuo, em virtude do requerimento liminar pendente, a E. Conselheira determinou
que o TJCE, no prazo de 48 horas, já se manifestasse acerca dos fatos apontados na inicial (Idque o TJCE, no prazo de 48 horas, já se manifestasse acerca dos fatos apontados na inicial (Id
3172829).3172829).

 Na data de 30.07.2018, por meio dos Ofícios nºs 97/2018 e 638/2018, o TJCE prestou as Na data de 30.07.2018, por meio dos Ofícios nºs 97/2018 e 638/2018, o TJCE prestou as
informações solicitadas.informações solicitadas.

 É o relatório. Decido. É o relatório. Decido.
Inicialmente, passo a análise da consulta acerca de possível prevenção encaminhada pelaInicialmente, passo a análise da consulta acerca de possível prevenção encaminhada pela

E. Conselheira Daldice Santana, em razão da existência do PP 0004229-03.2018.02.0000,E. Conselheira Daldice Santana, em razão da existência do PP 0004229-03.2018.02.0000,
anteriormente distribuído a minha relatoria.anteriormente distribuído a minha relatoria.

 O § 5º do artigo 44 do Regimento do Conselho Nacional de Justiça traz as hipóteses O § 5º do artigo 44 do Regimento do Conselho Nacional de Justiça traz as hipóteses
configuradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de umconfiguradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de um
Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “mesmo ato normativo, edital demesmo ato normativo, edital de
concurso ou matériaconcurso ou matéria”.”.

 No caso em tela, o PP 0004229-03.2018.02.0000, que tem por objeto o mesmo edital de No caso em tela, o PP 0004229-03.2018.02.0000, que tem por objeto o mesmo edital de
concurso, que dispõe sobre o concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais econcurso, que dispõe sobre o concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e
registrais realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará (Edital 001/2018), sendo, então, de seregistrais realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará (Edital 001/2018), sendo, então, de se
reconhecer a prevenção deste expediente.reconhecer a prevenção deste expediente.  

 Portanto, reconheço a prevenção suscitada no despacho de Id 3172829. Portanto, reconheço a prevenção suscitada no despacho de Id 3172829.
 Em sede de cognição sumária, a concessão de medida de urgência deve guardar Em sede de cognição sumária, a concessão de medida de urgência deve guardar

compatibilidade com a verossimilhança das alegações (convencimento da boa aparência do direitocompatibilidade com a verossimilhança das alegações (convencimento da boa aparência do direito
alegado), bem como com o possível receio de dano irreparável ao direito invocado (periculum inalegado), bem como com o possível receio de dano irreparável ao direito invocado (periculum in
mora). Na essência, tem a função de preservar a eficácia de um provimento cognitivo ou executivomora). Na essência, tem a função de preservar a eficácia de um provimento cognitivo ou executivo
futuro.futuro.

 No presente procedimento o requerente questiona a nota de esclarecimento e seu No presente procedimento o requerente questiona a nota de esclarecimento e seu
aditamento expedidas pelo Presidente da Comissão do Concurso que não autoriza o uso, pelosaditamento expedidas pelo Presidente da Comissão do Concurso que não autoriza o uso, pelos
candidatos, de vcandidatos, de vade mecumade mecum específico da área Notarial e Registral, de qualquer editora, que específico da área Notarial e Registral, de qualquer editora, que
contenha em seus artigos menção a outras leis, súmulas, provimentos, jurisprudência e/oucontenha em seus artigos menção a outras leis, súmulas, provimentos, jurisprudência e/ou
comentários correlacionados ao texto, ou que contenham um índice sistemático, remissivo ecomentários correlacionados ao texto, ou que contenham um índice sistemático, remissivo e
cronológico detalhado, de modo a trazer vantagem desproporcional em relação aos candidatos quecronológico detalhado, de modo a trazer vantagem desproporcional em relação aos candidatos que
usarem o usarem o vade mecumvade mecum convencional. convencional.

 O TJCE ao prestar as informações solicitadas, esclareceu, em síntese, que a vedação ao O TJCE ao prestar as informações solicitadas, esclareceu, em síntese, que a vedação ao
uso de uso de vade mecumvade mecum específico da área notarial e registral, se dá porque seu conteúdo é específico da área notarial e registral, se dá porque seu conteúdo é
completamente diferente de um completamente diferente de um vade mecumvade mecum convencional, pois segundo o Tribunal há “remissões convencional, pois segundo o Tribunal há “remissões
no corpo da legislação, bem como possui índice sistemático, remissivo e cronológico detalhado”, deno corpo da legislação, bem como possui índice sistemático, remissivo e cronológico detalhado”, de
modo a trazer vantagem desproporcional em relação aos candidatos que o utilizassem.modo a trazer vantagem desproporcional em relação aos candidatos que o utilizassem.

 Estabelecido o contraditório e oportunizada a defesa, entendo assistir razão a pretensão Estabelecido o contraditório e oportunizada a defesa, entendo assistir razão a pretensão
do requerente.do requerente.

 Da análise dos autos, evidencia-se que, ao não permitir a utilização de  Da análise dos autos, evidencia-se que, ao não permitir a utilização de vade mecumvade mecum
específico da área notarial e registral, a Comissão do Concurso das Serventias Extrajudiciais do TJCEespecífico da área notarial e registral, a Comissão do Concurso das Serventias Extrajudiciais do TJCE
violou o princípio da legalidade inerente ao instrumento editalício, cuja vinculação norteia todoviolou o princípio da legalidade inerente ao instrumento editalício, cuja vinculação norteia todo
certame.certame.

 O Edital nº 001/2018, que rege o concurso público para a outorga de delegação de O Edital nº 001/2018, que rege o concurso público para a outorga de delegação de
serviços notariais e registrais do Poder Judiciário do Ceará admite consulta serviços notariais e registrais do Poder Judiciário do Ceará admite consulta à LEGISLAÇÃOà LEGISLAÇÃO,,
desacompanhada de qualquer comentário, anotação, jurisprudência ou súmula dos Tribunais,desacompanhada de qualquer comentário, anotação, jurisprudência ou súmula dos Tribunais,
vedada a utilização de qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obrasvedada a utilização de qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obras
publicadas[publicadas[[1]].].

  Ora, não resta dúvida que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto aOra, não resta dúvida que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a
administração quanto os candidatos; logo, se o edital em questão permite “consulta à Legislação”, noadministração quanto os candidatos; logo, se o edital em questão permite “consulta à Legislação”, no
poderia a Comissão do Concurso Público dos Cartórios do TJCE, nos 10 (dez) dias que antecedem apoderia a Comissão do Concurso Público dos Cartórios do TJCE, nos 10 (dez) dias que antecedem a
realização da segunda etapa do certame, alterar as regras da prova prática e escrita do concurso,realização da segunda etapa do certame, alterar as regras da prova prática e escrita do concurso,
impedindo o uso legislação específica para o concurso de cartórios.                      Nesse sentido, citoimpedindo o uso legislação específica para o concurso de cartórios.                      Nesse sentido, cito
precedentes do STF:precedentes do STF:

  
CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS –  EDITAL. O concurso é regido pelo edital, a lei do certame,
publicado.
(STF – MS 32.941/DF - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 18/08/2015 - grifei).
 
EMENTA. Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público.
 Edital. Lei Complementar  nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério
Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade.
Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade.
Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.
Segurança concedida. 1. O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os
candidatos. 2. A interpretação de cláusula de edital não pode restringir direito previsto em lei. 3. A
competência de órgãos internos do MPCE se restringe ao controle de legalidade do concurso público,
ficando resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB,
para decidir quanto ao conteúdo da prova e ao mérito das questões. 4. A divulgação de resultado
para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os
candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados
no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o
processo avaliativo. 5. Concessão da ordem.
(STF – MS 32.176/DF - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 18/03/2014 - grifei).
 De igual maneira entende o Conselho Nacional de Justiça:De igual maneira entende o Conselho Nacional de Justiça:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE
MÉDICO DO TRABALHO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA INVESTIDURA NO CARGO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO DE
ESPECIALISTA. REGISTRO DO CERTIFICADO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. EXIGÊNCIA NÃO
PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. GARANTIA DOS ADMINISTRADOS. 
1. Para investidura no cargo, o edital do certame exigiu graduação em medicina por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; registro no Conselho Regional de Medicina; residência
médica na especialidade medicina do trabalho ou obtenção do título de especialista.
2. Os pressupostos estabelecidos pelo Tribunal goiano para validade do título de especialista estão
em consonância com a Resolução n.º 1/2007 do Conselho Nacional de Educação, NR 4 do Ministério
do Trabalho e Emprego e Lei n.º 3.268/57, não havendo que se falar em ilegalidade no ato que
nomeou o candidato aprovado no concurso público.
 3. A questão suscitada nos autos deve ser dirimida pela análise das disposições do edital que regulou
o concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo em vista que a
Administração está vinculada à legislação de regência e aos termos preestabelecidos no instrumento
convocatório. 
4. Tanto o edital quanto as normas de regência não reclamam o registro do certificado de conclusão
do curso de especialização no Conselho Regional de Medicina para validade do título, logo, é defeso à
Administração inovar e impor tal exigência a posteriori, sob pena malferir garantia dos
administrados. 
5. Pedido julgado improcedente. 
 (CNJ - PCA - 0003541-17.2013.2.00.0000 - Rel. Gisela Gondin Ramos- 179ª Sessão - j. 12/11/2013 -
grifei).

 Além disso, da leitura do que dispõe a norma editalícia, entendo que o termo “consulta à Além disso, da leitura do que dispõe a norma editalícia, entendo que o termo “consulta à
Legislação” não veda o uso de consolidação das leis específicas para concurso de cartórios,Legislação” não veda o uso de consolidação das leis específicas para concurso de cartórios,
observadas as ressalvas descritas na referida norma.observadas as ressalvas descritas na referida norma.

 Com efeito, o que a regra geral não permite (Edital 001/2018 e Resolução 81/2009), são as Com efeito, o que a regra geral não permite (Edital 001/2018 e Resolução 81/2009), são as
consultas as legislações comentadas ou anotadas, jurisprudência ou súmula dos tribunais, bemconsultas as legislações comentadas ou anotadas, jurisprudência ou súmula dos tribunais, bem
como a utilização de qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obrascomo a utilização de qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obras
publicadas.publicadas.

 Cabe ressaltar, outrossim, que a decisão da Comissão do Concurso está em Cabe ressaltar, outrossim, que a decisão da Comissão do Concurso está em
desconformidade com o disposto no Item 5.6.1. da Resolução CNJ nº 81/2009, que permite a consultadesconformidade com o disposto no Item 5.6.1. da Resolução CNJ nº 81/2009, que permite a consulta
à LEGISLAÇÃO não comentada ou anotada, sendo vedada a utilização de obras que contenhamà LEGISLAÇÃO não comentada ou anotada, sendo vedada a utilização de obras que contenham
formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas.formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas.

 E, o argumento utilizado pelo TJCE sucumbe na medida que, em rápida pesquisa a  E, o argumento utilizado pelo TJCE sucumbe na medida que, em rápida pesquisa a vadevade
mecummecum convencional e específico[ convencional e específico[[2]], verifica-se que ambos trazem remissões no corpo da], verifica-se que ambos trazem remissões no corpo da
legislação, índice remissivo e cronológico, e que, ao meu sentir, não enseja vantagemlegislação, índice remissivo e cronológico, e que, ao meu sentir, não enseja vantagem
desproporcional em relação aos que candidatos que também poderão usar qualquer desproporcional em relação aos que candidatos que também poderão usar qualquer vade mecumvade mecum
com idêntico teor. Também, é fato que, quase todos os com idêntico teor. Também, é fato que, quase todos os vade mecumvade mecum atuais, das editoras mais atuais, das editoras mais
conhecidas, contém algum tipo de remissão a outras leis e com índice remissivo ou cronológico.conhecidas, contém algum tipo de remissão a outras leis e com índice remissivo ou cronológico.

  OutrossimOutrossim, não se justifica o argumento do TJCE de que a utilização do , não se justifica o argumento do TJCE de que a utilização do vade mecumvade mecum
específico traria vantagem desproporcional em relação aos candidatos que usarem o específico traria vantagem desproporcional em relação aos candidatos que usarem o vade mecumvade mecum
convencional, pois, a norma editalícia e a Resolução do CNJ, não vedam o uso da legislação específicaconvencional, pois, a norma editalícia e a Resolução do CNJ, não vedam o uso da legislação específica
por ocasião da prova prática e escrita do concurso, de modo que qualquer candidato habilitado parapor ocasião da prova prática e escrita do concurso, de modo que qualquer candidato habilitado para
a segunda etapa do certame poderá adquirir um a segunda etapa do certame poderá adquirir um vade mecumvade mecum da área notarial e registral. da área notarial e registral.

Ressalte-se, conforme destacado pelo requerente, que a organizadora do certame atual, aRessalte-se, conforme destacado pelo requerente, que a organizadora do certame atual, a
IESES, já realizou vários outros certames de outros estados na área notarial e registral, inclusive doIESES, já realizou vários outros certames de outros estados na área notarial e registral, inclusive do
próprio TJCE, no ano de 2010. E, em consulta ao site da organizadora[próprio TJCE, no ano de 2010. E, em consulta ao site da organizadora[[3]], constatei que, diversos], constatei que, diversos
editais, retificações ou avisos, estão de acordo com o que proclama a resolução CNJ nº 81/2009, oueditais, retificações ou avisos, estão de acordo com o que proclama a resolução CNJ nº 81/2009, ou
seja,seja, não vedando expressamente uso de consolidação das leis específicas para concurso denão vedando expressamente uso de consolidação das leis específicas para concurso de
cartórios, desde que observadas as ressalvas descritas na referida norma.cartórios, desde que observadas as ressalvas descritas na referida norma.

 Conclui-se, então, que a nota de esclarecimento e seu aditamento, vão de encontro ao Conclui-se, então, que a nota de esclarecimento e seu aditamento, vão de encontro ao
que proclama o Edital 001/2018 do TJCE, bem como a Resolução CNJ nº 81/2009, que não vedam oque proclama o Edital 001/2018 do TJCE, bem como a Resolução CNJ nº 81/2009, que não vedam o
uso de qualquer uso de qualquer vade mecumvade mecum ou legislação específica que contenha remissões a artigos de lei, índice ou legislação específica que contenha remissões a artigos de lei, índice
sistemático, remissivo e cronológico e detalhado, observadas as ressalvas descritas nas referidassistemático, remissivo e cronológico e detalhado, observadas as ressalvas descritas nas referidas
normas.normas.

 Por tais razões, presentes os requisitos autorizados para a concessão da medida liminar, Por tais razões, presentes os requisitos autorizados para a concessão da medida liminar,
DEFIRO a medida cautelar pretendida para determinar a imediata suspensão da Nota deDEFIRO a medida cautelar pretendida para determinar a imediata suspensão da Nota de
esclarecimento e seu aditamentoesclarecimento e seu aditamento, expedidas pelo Presidente da Comissão concurso público para a, expedidas pelo Presidente da Comissão concurso público para a
outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Editaloutorga de delegação de serviços notariais e registrais do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Edital
001/2018), 001/2018), mantendo a realização da prova prática e escrita, marcada para o próximo domingo,mantendo a realização da prova prática e escrita, marcada para o próximo domingo,
sendo permitida a consulta à LEGISLAÇÃO (específica ou convencional), observadas as ressalvassendo permitida a consulta à LEGISLAÇÃO (específica ou convencional), observadas as ressalvas
previstas no Edital 001/2018 e na Resolução CNJ nº 81/2009, que vedam consultas as legislaçõesprevistas no Edital 001/2018 e na Resolução CNJ nº 81/2009, que vedam consultas as legislações
comentadas ou anotadas, jurisprudência ou súmula dos Tribunais, bem como a utilização decomentadas ou anotadas, jurisprudência ou súmula dos Tribunais, bem como a utilização de
qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obras publicadas.qualquer tipo cópias xerográficas, especialmente de livros e/ou de obras publicadas.

  
Intimem-se, com urgência, servindo a presente como cópia.Intimem-se, com urgência, servindo a presente como cópia.
  
Redistribua-se o feito a minha relatoria.Redistribua-se o feito a minha relatoria.
  
Brasília, Brasília, data registrada no sistemadata registrada no sistema..
  
  

ARNALDO HOSSEPIAN JUNIORARNALDO HOSSEPIAN JUNIOR

CONSELHEIROCONSELHEIRO 

[1] Item 8.11 do Edital 001/2018.

[2] https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/46f0c0d26d3ad7681140eb7a3b5e6599.pdf

 

[3] http://www.concursos.ieses.org/
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