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-

Macapá, AP, 04 de novembro de 2.005

Ao Exmo. Senhor
Procurador da República Paulo Roberto Olegário de Souza
Macapá - AP

Senhor Procurador.

O telefonema feito por V. Excia., ontem à tarde, acerca de
denúncia anônima quanto a realização do Concurso Público depois de já veiculado
na mídia, deixou-me bastante preocupado porque desconhecia as razões motivadoras daquele ato. Pela leitura dos documentos que me foram enviados, pude compreender a dimensão das inverdades ali postas, inclusive que já haviam sido ouvidas
algumas pessoas pela Procuradoria da República.
Os fatos são inverídicos, salvo o que diz respeito a matéria de noções arquivologia para o cargo de Técnico Administrativo, mas plenamente
justificável por não trazer nenhum prejuízo a quem quer que seja, merecendo, por
isso mesmo, algumas considerações.
Preparava esclarecimentos a serem encaminhados ao
Ministério Público Federal, mostrando os desacertos da denúncia e os acertos do
Tribunal Regional Eleitoral, não decorridas nem 24 horas do conhecimento dos fatos,
quando fui surpreendido às 17:32 hs. pelo protocolo do oficio de n. 113/2005
GAB/PROS/JR/PR/AP, firmado por Vossa Excelência a RECOMENDAÇÃO N.
006/2005, DE 04/11/05, fixando prazo de 48 horas (no meio sábado e domingo) para
algumas modificações no Edital do Concurso, dizendo que se trata, em tese, de crime de improbidade Administrativa.
Causa estranheza que V. Excia. sequer ensejou ao Tribunal a sua manifestação, esquecido do princípio constitucional do Devido ProcesPág 1
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so Legal e da ampla defesa assegurado constitucional em qualquer procedimento, mesmo os de natureza administrativa, ao qual todos estão submetidos, e
cuja omissão pode resultar em abuso de autoridade.
O Tribunal Regional Eleitoral reconhece apenas que houve omissão pela Fundação Carlos Chagas quanto as noções de arquivologia , mas
justifica a sua desnecessidade, sendo indevidas e infundadas as demais considerações.
Prontifica-se o TRE/AP em ordenar que o Edital seja retificado nessa parte, depois que o MPE examinar as presentes considerações, como
direito inalienável de qualquer um e em face ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, se, motivadamente, ainda sim a julgar necessária.
I
OS FATOS E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Vossa Excelência tem assento na Corte Eleitoral e, por
várias vezes, ouviu nas Sessões Administrativas as informações que eu prestava
acerca do Concurso, as dificuldades surgidas e superadas, que estava contratando
a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS de ilibada reputação e experiência especializada
na área de concurso, à qual foi entregue a execução do Concurso na sua parte de
segurança, aplicação de provas, bem como no conteúdo programático.
Assim, causou-me surpresa V. Exa. receber uma denuncia anônima, ouvir pessoas, extravasado o fato para mídia, sem ao menos procurar
saber deste Tribunal o que ocorria ou, no mínimo, ensejar o direito ao devido processo legal da ampla defesa.
Esses acontecimentos, fruto de denúncia anônima e inverídica, com conteúdos altamente caluniosos, certamente foi engendrado por pessoas
interessadas em facilidades na disputa do concurso, que não terão, somente levam
ao descrédito do Tribunal Regional Eleitoral, mesmo sendo inverídicas como se provará, porque não há como recompor depois o malefício criado.
O Ministério Público Federal, ao que parece, não compreendeu bem a dinâmica dos fatos e de que o EDITAL TRAZ NORMAS DIFERENCIPág
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ADAS PARA DOIS CONCURSOS, sem qualquer prejuízo para quem que seja, e
que assim são situados:

a) PRIMEIRO CONCURSO.
Este Concurso foi iniciado na Administração do Des. Gilberto Pinheiro e oferecia, provenientes de vacância de cargos no quadro do Tribunal, as seguintes vagas para provimento exclusivo na Secretaria do TRE/AP:
a.1- 04 (quatro) vagas para Analista Judiciário, área Administrativa.
a.2

11 (onze) vagas para Técnico Judiciário.

Este concurso seria elaborado pelo próprio Tribunal, segundo o interesse da Administração anterior.
Contudo um cidadão, motivado por questões sindicais,
porque advogado do Sindicato, entendeu por bem ajuizar Ação Popular, dizendo, em
síntese, existirem nulidades no edital, cuja liminar foi deferida pelo Juiz Federal José
Magno Linhares Moraes, paralisando o concurso, mas que, posteriormente, veio de
ser revogada por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Insatisfeito com a decisão, com pedido favorável do Ministério Público Federal, Processo 2.004.31.00.000384-8, o Juiz houve por bem julgar
procedente a ação.
Através de Recurso do TRE/AP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, julgando a Apelação Cível n.2004.31.00.000384AP, em v. acórdão relatado pelo Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, à unanimidade da 6ª turma, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, transitando livremente em julgado.
Esse acórdão foi datado de 30/maio/2005, a partir de
quando o processo de elaboração do concurso pode prosseguir, porque estava paralisado, criando prejuízos a toda a comunidade de mais de dois mil inscritos, e ao
TRE/AP que se vê privado de funcionários indispensáveis ao seu funcionamento.
No tempo que levou para a solução judicial, foi publicada
a Lei Federal n. 10.842, de 20 de fevereiro de 2.004, que criou mais onze (11) carPág
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gos de analistas judiciário e onze (11) de técnicos, lei essa que será objeto de análise em destaque.
Com a decisão do TRF-1, a nova Presidência estaria livre
para fazer o concurso como idealizado pela Administração anterior.
Contudo, por questão de coerência com os meus princípios morais, sem desmerecer ninguém, entendi em realizar simultaneamente os dois
concursos, através da Fundação Carlos Chagas diante das dificuldades que surgiriam para os aspecto de remoção daqueles que fossem para as Zonas Eleitorais e,
sobretudo, porque as vagas tinham destinações diferentes

as do primeiro concur-

so, destinavam-se à Secretaria do TRE/AP e as do segundo, as Zonas Eleitorais, o
que foi objeto de elogio em plenário pelo Juiz Federal Anselmo Gonçalves, que à
época compunha a Corte.

b) O SEGUNDO CONCURSO

É o criado pela citada Lei 10.842/04, que foi objeto de
Regulamentação do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL através da RESOLUÇÃO
N. 21.832, que no § 2º do art. 1º, assim dispôs:
§ 2º- Os Tribunais Regionais Eleitorais, por meio de
resolução, deverão definir-se pela exclusividade da Área Judiciária
ou da Área Administrativa ou, ainda, pelo estabelecimento de proporcionalidade de vagas para cada área de atividade .
Destarte, cumprindo o caput e os parágrafos do art. 3º da
Resolução criei uma Comissão composta do Juiz de Direito Marconi Marinho Pimenta e composta dos servidores efetivos deste Regional FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA LIMA, MARIA ILMA BRITO DOS SANTOS, ALEXSANDRO ACIOLI DE MATOS e, como Secretária, MARA RUTH VENTURA BAPTISTA SHARIF, do quadro
efetivo do TRE-PA, através da Portaria n. 135 de 25/4/05, publicada no D.O.U de
2/5/05, p. 287.
A seguir levou-se a questão ao Pleno Administrativo que,
à unanimidade, inclusive com o parecer favorável do MPE, acatou o pedido da Presidência e aprovou a RESOLUÇÃO N. 252, de 26-7-05 onde os novos cargos de
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analistas, criado pela Lei 10.842/04, seriam exclusivos para a área Judiciária. (doc.1
anexo).
Começaram, a partir de então, definidos os provimentos,
as tratativas com a CESPE/UNB para a realização do concurso, entendimentos esses que ficaram encerrados por causa dos Inquéritos abertos pelo MPF em Brasília,
DF, de conhecimento público.
Consultou-se a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação
Carlos Chagas, optando-se pela segunda, diante da inexistência de custo para o erário, porquanto haveria um contrato de risco, terceirizado.
Iniciados os entendimentos com a Fundação Carlos Chagas, surgiu uma questão de ordem administrativa em face da Súmula 214, do Tribunal de Contas da União, o que me fez dirigir àquele Tribunal, onde mantive contato
como Senhor Ministro Lincoln Magalhães da Rocha e com Diretores de área.
Na oportunidade constatou-se que a referida Súmula, de
1982, se destinava a concursos realizados pelo próprio Tribunal, o que não era o caso, porque terceirizado sem ônus para o erário, bem como não mais existia a chamada Conta C do Banco do Brasil, onde aconteceriam os depósitos das taxas de
inscrição.
Deixei formulada uma consulta, até hoje sem resposta.
Assumi, diante da necessidade de ser realizar o concurso,
por não haver custo para o erário e diante da determinação de que até 31 de dezembro todos os servidores requisitados deveriam ser devolvidos aos seus órgãos
de origem, determinei a continuidade dos entendimentos, que se consolidaram na
assinatura do contrato em 1º de setembro de 2005, devidamente publicado no D.O.U
de 28 de setembro de 2005, p. 95.

c) OS CONCURSOS EM REALIZAÇÃO

São dois os concursos, amparados por legislações diversas, objetivando provimentos de cargos diversos, e que a separação tem de ser
compreendida para se demonstrar as calúnias assacadas.
Pág
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As regras da Resolução n. 21.899- TSE

se referem a-

penas aos provimentos dos cargos do segundo concurso, ou sejam, para os analistas judiciários e aos técnicos para as Zonas Eleitorais, não se aplicando, portanto,
ao primeiro concurso, cujas vagas e provimentos são outros que são Analista
Judiciário da área administrativa e Técnico Judiciário área administrativa, todos para a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral.
Os denunciantes, maliciosamente não souberam ler nem
compreender as legislações, fazendo acusações inverídicas.

II
A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.

II- A) EXAME DA DENÚNCIA ANÔNIMA .

A denúncia anônima, recebida pelo MPE, revela lamentavelmente que o Brasil vive uma era de denuncismo irresponsável, onde interesses
menores justificam calúnias e difamações para quem faz alguma coisa de útil e
construtiva, mas que será objeto de representação para que o MPF apure a verdade
dos fatos, que assim podem ser respondidos após a análise e separação de cada
um dos concursos:
a) não se retardou a divulgação de nenhum edital. As dificuldades foram criadas pelo advogado do sindicato, pela ação popular, pelos acolhimentos da ação com parecer favorável do MPF, até que fosse julgada pelo TRF
da 1ª Região em maio deste ano.
Os desenvolvimentos já foram mencionados para os dois
concursos.
b) é calúnia a afirmação de que somente amigos e parentes de juízes tinham conhecimento do edital, que somente veio de ser publicado em
final do mês de setembro deste ano;
c) Por outro lado, se concurseiros estão estudando, devem as pessoa ouvidas pelo MPF também assim o fazer, porque afirma que não tem
Pág
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passado nos concursos que realizou, e os conteúdos programáticos de vários concursos de TRE s podem ser acessados pela Internet.
d) que o edital não está em desacordo com a Resolução
n. 21.899, do TSE, e que será analisado em destaque;
e) que o critério de desempate para quem presta ou prestou serviço à Justiça Eleitoral está previsto no art. 21, II, da referida Resolução, portanto criado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
O que precisa ir com urgência, não é para o CNJ, mas para a cadeia as pessoas irresponsáveis que fazem denúncia anônima desta natureza.

II-b

ASPECTOS MENCIONADOS PELAS PESSOAS

OUVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Afirmam as pessoas de Cibele de Lemos Guimarães Barbosa, Araci Pacheco Barros, Keila Simone Siqueira Gonçalves, Helessandra de Fátima Campos dos Santos e Delzira Amanajás de Almeida, em síntese, que foram suprimidos conteúdos programáticos mínimos e critério de desempate favorece pessoas que prestam ou prestaram serviços à Justiça Eleitoral.
Vejamos:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A RESOLUÇÃO 21.899, TSE, é restrita e exclusiva para
os cargos criados pela Lei 10.842-04, assim dispondo:
Estabelece normas gerais para a realização de concurso público para o provimento dos cargos efetivos criados pela lei n.10.842, de 20 de fevereiro de 2004, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais .

Qualquer acadêmico de direito ou candidato têm de saber
a delimitação do campo de incidência, porque de natureza restritiva.
Assim, SOMENTE TEM APLICAÇÃO PARA AS VAGAS
DO SEGUNDO CONCURSO, não atingindo as vagas do PRIMEIRO CONCURSO.

Pág
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Com efeito, o conteúdo programático para o cargo de Analista Judiciário

área Judiciária

observou todos os itens previstos na citada

Resolução, compreendendo as matérias de Direito Constitucional, Direito Eleitoral,
Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito
Processual Penal, normas aplicáveis aos servidores públicos federais, Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Conhecimentos específicos sobre
o Amapá.
Para provimento das vagas do PRIMEIRO CONCURSO, essa regra não tem aplicação, razão pela qual não estava a Fundação Carlos
Chagas obrigada a colocar as matérias de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, porque:
a) trata-se de analista Judiciário de área administrativa,
que pode ser provida por qualquer cidadão que tenha curso superior, não
necessariamente de advogado ou bacharel;
b) Em compensação, foram inseridas outras matérias, tais
como Administração Pública, Administração Financeira e Orçamentária,
não exigidas para o cargo de analista da área judiciária, ou seja, do 2º
Concurso.
Compatibilizou-se, assim, as matérias programáticas, levando-se em consideração as áreas específicas como é natural e até mesmo salutar, porque o analista da área administrativa não tem que manusear processos judiciais, cujas atribuições estão delimitadas e expressamente descritas no capítulo IV,
item 1, do Edital.
Aliás, em inúmeros outros Concursos dos TRE's, tal como de Minas Gerais, as matérias programáticas observavam a especificidade do
provimento do cargo.
O que deixa transparecer que as pessoas ouvidas foram
mal intencionadas, ou no mínimo irresponsáveis, ao fazerem afirmações de que no
chamado Primeiro Concurso teria sido impugnado em janeiro de 2004, ESQUECIDAS OU IGNORANDO, por malícia ou má-fé, que o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, EXAMINANDO O RECURSO DO TRIBUNAL JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO INEXISTIREM IRREGULARIDADES,
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ACOLHIDO O PARECER DO MPF DE SEGUNDO GRAU, acórdão esse que transitou livremente em julgado.
Trazer a discussão como forma caluniosa esses fatos, é
faltar com a verdade.
Araci Pacheco Barros incide no mesmo erro, bem como
as demais que subscreveram suas aleivosias.
Dizer que o edital estava há mais de seis meses em poder de pessoas, é faltar com a verdade, porque o contrato com a Fundação Carlos
Chagas somente foi assinado em final de setembro deste ano e, logo em seguida,
publicado para conhecimento de todos, nacionalmente.
Além do mais, conteúdos programáticos podem ser buscados em inúmeros sites de Internet, não gerando nem direito nem prejuízo para nenhum candidato.
A única questão que a Fundação Carlos Chagas não
cumpriu, diz respeito a matéria de noções de arquivologia para o programa de técnico judiciário, e mesmo assim porque houve dois concursos
Entretanto, há que se ressaltar a peculiaridade deste certame, vez que o TRE/AP pretende preencher, além dos onze cargos criados pela Lei
nº 10.842/2004, para os cartórios eleitorais, também as onze vagas existentes na
Sede do Tribunal, que foram objeto do concurso aberto em 2004.
Assim, os candidatos que efetivaram suas inscrições em
janeiro de 2004, já penalizados com a demora na realização do concurso, que já vinham se preparando ao longo desse tempo, seriam ainda mais cruelmente penalizados com o acréscimo de mais disciplinas no conteúdo programático. O ponto crucial a ser perquirido, in casu, é a questão do prejuízo aos candidatos. Se a supressão da disciplina questionada a todos aproveita, já que a prova é única para ambos
os locais de lotação (Sede/Cartórios Eleitorais), não há que se alegar prejuízo a
quem quer que seja. Além do mais, registre-se, o TRE/MG recentemente realizou
concurso público, através da Fundação Carlos Chagas, e também não contemplou
em seu conteúdo programático, para o mesmo cargo, a disciplina em comento.
Nunca é demais destacar a regra Constitucional (art. 96, I,
b ) da autonomia administrativa dos Tribunais, e recepcionada pelo Código Eleitoral
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(art. 30, II), que lhe confere autonomia para organizar suas Secretarias, seus serviços auxiliares e os juízos que lhe forem vinculados. Somado à regra constitucional
está o princípio consagrado no Direito Administrativo do poder discricionário do administrador, a quem compete adequar os atos administrativos às situações emergentes da administração, segundo sua conveniência e oportunidade, tal qual foi emanado o edital impugnado.
Assim, ao se decidir pela inclusão, ou não, de uma disciplina em um edital de concurso, para prover vagas de suas secretaria e serventias
eleitorais, nada mais está fazendo do que usar das prerrogativas conferidas pela
Carta Magna e pelo Direito Administrativo, cujo ato, assim emanado, sequer fere direitos dos candidatos; ao contrário, resguarda a igualdade de competição entre eles
e, mais, escoima o tratamento desigual àqueles que já tinham a expectativa de realizar o certame dentro de regras previamente estabelecidas.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Fundação Carlos Chagas na matéria NOÇÕES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AS INSERIU NO CONTEÚDO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, como se pode ler na redação dos seguintes textos inseridos no Edital:
A) ANALISTA ÁREA ADMINISTRATIVA.

ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA .

O conteúdo do Edital na matéria, inserida para o cargo de
Analista Judiciário, área administrativa, assim dispôs, in verbis
Administração Pública. Estrutura Administrativa: Entidades políticas e Administrativas; órgãos e agentes públicos. Atividade administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos;
poderes e deveres do administrador público; o uso e o abuso de poder. Poderes administrativos: vinculado; discricionário; hierárquico;
disciplinar; regulamentar; e o de polícia .
Na matéria programática de Analista Judiciário- área Judiciária -, a Fundação Carlos Chagas, assim definiu o programa:
Pág 10

Justiça Eleitoral do Amapá
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
Administração Pública. Estrutura Administrativa: Entidades políticas e Administrativas; órgãos e agentes públicos. Atividade administrativa: conceito; natureza e fins; princípios básicos;
poderes e deveres do administrador público; o uso e o abuso de poder. Poderes administrativos: vinculado; discricionário; hierárquico;
disciplinar; regulamentar; e o de polícia . E MAIS: Atos administrativos: conceito; requisitos; atributos. Licitação: princípios; dispensa,
inexigibilidade, modalidades e tipos, contratos administrativos: conceito; características. Inexecução do contrato: causas justificadoras,
conseqüências. Responsabilidade civil do estado: responsabilidade
objetiva; reparação do dano. Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) .
CONTATA-SE, PORTANTO, QUE SOB O TÍTULO DIREITO ADMINISTRATIVO, JÁ ESTÃO INSERIDAS AS NOÇÕES DE DIREITO
PÚBLICO , NÃO JUSTIFICANDO, SOB NENHUM ARGUMENTO, A REPETIÇÃO
DESNECESSÁRIA.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
As denúncias acerca dos critérios utilizados para desempate são totalmente insubsistentes. A mesma Resolução TSE nº 21.899/04, utilizada
pelos denunciantes para fundamentarem sua irresignação, em seu art. 21, inciso II,
contempla tal critério, portanto, não se pode imputar ao TRE/AP sua autoria, muito
menos a pretensão de beneficiar eventuais servidores de sua Secretaria que venham a participar do certame.

INCLUSÃO DE DISCIPLINA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Também são improcedentes as denúncias acerca da inclusão de disciplina sobre conhecimentos específicos sobre o Estado do Amapá. As
informações que abordam a distribuição geográfica das Zonas Eleitorais (quantas e
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quais); população e quantidade de eleitores; segundo turno em eleições municipais;
representatividade no Congresso Nacional e na Assembléia Legislativa, são de fácil
acesso, irrestritamente, a todos os candidatos, quer na página do TRE/AP, no IBGE
(informação acerca da população), nas Constituições Federal e Estadual, e na legislação eleitoral.
Portanto, não há que se falar em pretenso beneficiamento
de candidato de qualquer natureza seja ele do quadro do TRE, ou de outros órgãos,
ou de nenhum. Ademais, a Resolução TSE nº 21.899/04, ao estipular de maneira
genérica o conteúdo programático, o faz considerando como requisitos mínimos a
serem avaliados, como é de se ver no art. 19, o que se permite deduzir que compete
aos Tribunais Regionais, supletivamente, inserir tantas disciplinas quantas sejam
necessárias à avaliação dos candidatos segundo a conveniência e a necessidade da
Administração.

PREJUÍZO ALEGADO PELOS DENUNCIANTES:

Não encontram guarida as alegativas dos denunciantes
sobre possíveis prejuízos sofridos, ao pautarem seus estudos seguindo o conteúdo
programático previsto na Resolução TSE nº 21.899, como já descrito, tal conteúdo é
o recomendado, dito mínimo, competindo a administração do TRE/AP a, até mesmo, complementá-lo. Além do que, ali apenas se faz menção genérica às disciplinas,
não abordando sequer o conteúdo de cada uma delas.
Portanto, é mera presunção e receio infundados de dano
sofrido por parte dos denunciantes.
Com efeito, pode-se afirmar, com a maior tranqüilidade,
que a matéria noções de arquivologia para o técnico Judiciário, omitida pela Fundação Carlos Chagas, pode ser complementada por meio de retificação do Edital,
mas que, no meu entendimento, não se faz necessário, porque não resulta qualquer
espécie de prejuízo a nenhum candidato, diante das razões expendidas.
Assim, espera que o Ministério Público Federal haja com
a correção necessária na compreensão da questão, segundo os ditames da lei, de
que não se trata de apenas realizar uma simples retificação em um Edital, mas de
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rejeitar denúncias anônimas, não permitir o desvirtuamento do direito nem abalar a
credibilidade de um Tribunal Regional Eleitoral, sem motivo ou razão plausível ou
argumentações caluniosas.
Como salientado no início desta manifestação, o Tribunal
Regional do Amapá, através da sua Presidência, não terá nenhuma dúvida em ordenar a retificação do Edital no que concerne as noções de arquivologia , se após
examinadas essas considerações, no exercício da ampla defesa e do contraditório
assegurados constitucionalmente, o MPF entender como necessário, ainda assim, motivadamente, como deve ser qualquer espécie de decisão.
Enviem-se cópias destes esclarecimentos ao Exmo. Senhor Procurador Geral da República, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Des. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
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