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C 6 P I A 

DO PARECER 

DO PROFESSOR DOUTOR JOS~ CRETELLA JrtNIOR. 

TENDO EM VISTA RECURSOS INTERPOSTOS 

POR CANDIDATOS REPROVADOS NO CONC~ 

SO PARA JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. 



.. 
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C O N S U L T A 

CANDIDATOS APROVAPOS no Concurso para Provimento de Ca~ 

go de Juiz Substituto do Trabalho da 2a. Região, com séde em São Paulo, des~ 

jam "ad oautelam" ouvir-me s8bre a consistência de"denÚncia" apresentadas 

por CANPIDATOS REPROVAPOS, no mesmo Concurso. 

Tais "denÚncias", se aceitas pelos senhores julgado -

res, poderiam acarretar demora nas nomeações dos aprovados, que dêsse modo 

seriam prejudicados, materialmente. 

. , 
Por isso, indagam os APROVADOS; qual o fundamento JUr1-

dico das razões apresentadas pelos recorrentes? As razões apresentadas envol 

vem d i r e i t o s ou meros i n t e r ª s s e s dos inconformados? 
, 

OS FATOS 

a) No primeiro semestre de 1963, o Senhor Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho, usando de suas atribuições legais, manda pu -

blicar e dar ciência aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho as 

"NOVAS INSTRUÇOES que regulamentam o concurso para provimento dos cargos de 

Juiz do Trabalho Substituto e Juiz do Trabalho - Presidente de Junta" (Rio -

de Janeiro, 25 de junho de 1963, Diário Oficial do Estado da Guanabara, Par

te III, Poder Judiciário, fls. (9 009 a 9 011), num total de 30 artigos. 

b) Inscreveram-se para o Concurso 528 candidatos, ten

do-se realizado as provas na segunda quinzena do corrente ano (1964), provas 

escritas, e estendendo-se até a metade do ano (provas orais). 

c) Terminado o con~urso, reuniram-se os senhores julga-

dores e, interpretando as instruções, no tocante ao critério de julgamento -

das provas, selecionaram os candidatos, declarando aprovados os que obtive -

ram notas superiores a 5,955 e reprovados os demais. No Órgão oficial, aos 

16 de julho de 1964, foi publicada a relação dos candidatos aprovados. 
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d) O fato não teve maiores consequências, visto que, 

tendo os "reprovadosn, em tempo hábil interposto recurso, a comissão julgad.2, 

ra, retificou seu critério de julgamento, reconhecendo que o artigo 24 das 

Instruç~es é que deveria prevalecer ("Somente será habilitado o candidato 

çuja soma das notas de cada examinador, no conjunto das provas, seja igual -

ou superior a 150"). 

e) Assim, aos 20 de agôsto de 1964, foi publicada a LI~ 

TA GERAL dos aprovados, em nQ de 61 (sessenta e um), ou seja, de 

WEBER MARTINS Batista (1~ lugar, média 7,071) 

a 

BENEDICTO SILVEIRA (61~ lugar, média 5 1 011). 

f) Inconformados com a reprovação, alguns dos candida -

tos, que obtiveram média inferior a 5,000, apresentaram recursos, alegando , 

em recurso, o seguinte: 

1. que as notas dos senhores examinadores são coincidell 

tes, não ha.vend~' nenhuma divergência entre elas; 

2. que é mau o critério da apreciação dos t{tulos; 

3· que a média de 4,976 seja arredondada para 5; 

4· que as instruções que regeram o concurso são obscu -

ras, que o critério de julgamento não foi acertado. 

MATERIAL 

Instruções do Concurso 

art. 2~. O CONCURSO CONSTARÁ DA APRESENTAÇÃO DE TtTULOS 

E DA PRESTAÇXO DE PROVAS, NA FORMA ESTABELECIDA NESTAS INSTRUÇOES. 

art. 14. A~M DO JULGAMENTO DE TtTULOS, O CONCURSO CON~ 

TARÁ DE MAIS CINCO PROVAS, SENDO QUATRO ESCRITAS E UMA ORAL. 

art. 14. 2Q. PARA O EFEITO DE NOTAS, OS TtTULOS SERÃO -

HAVIDOS COMO UMA PROVA. 



art. 16. O JULGAMENTO FAR-SE-Á, ATRIBUINDO CADA MEMBRO 
\ 

DA COMISSlO UMA NOTA AOS TtTULOS, CONSIDERADOS EM SEU CONJUNTO, E OUTRA, A 

CADA UMA DAS DEMAIS PROVAS. 

art. 24, S~MENTE SERÁ HABILITADO O CANDIDATO CUJA SOMA 

DAS NOTAS DE CADA EXAMINADOR, NO CONJUNTO DAS PROVAS, SEJA IGUAL OU SUPERIOR 

A CENTO E CINQUENTA (150), 

art. 26. A QUALQUER DOS CANDIDATOS ~ ASSEGURADO, MEDIAN -
TE D~CIA, DEMANDAR A NULIDADE DO CONCURSO, DESDE QUE PROVADA VIOLAÇ!O DE 

SUAS NORMAS, E QUE DO AT.O RESULTE PREJUtZO DE SEUS DIREITOS •. 

1'~. A DElmNCIA SERÁ FORMULADA EM PETIÇ!O FUND.ll.MENTADA , 

AT~ O QUINTO DIA -~IL, CONTADO DA PUBLICAÇ!O DA LISTA DOS CANDIDATOS CLASSI~ 

FICADOS ••• 

1964 

Ata. n.86-64 
• da Sessão Extraordinária realizada a 17 de a.gôsto 

(extrato) 

de 

11 ••• A Comissão de Concurso, em reunião realizada a 11 ~ 

do corrente, deliberou atender ao pedido de reconsideração do critério de 

a.prova9ãc dos candidatos a Juiz Substituto. Como f6ra. ponderado anteriormen

te, a Comissão, frente à. redação do artigo do regulamento do Concurso, enten. 

deu que seria possível a cada examinador dar 150 opontos aos candidatos. 

Frente, no entanto, à argumentação dos requerentes, inclusive com juntada de 

pareceres de matemátiocs, resolveu a Comissão dar outro entendimento àquele 

artigo. Tal deliberação pràtioamente se resume no aprovar os candidatos que 

tiveram média igual ou superior a 5 (cinco) e não a 6 (sois), como resolvido 

anteriormente. Em í'aoe dessa resolução, são os seguintes (em anexo), os can-

didatos aprovados". 

Denúncias: 

Posto isso, passemos ao 



... 

P A R E C E R 

Estudo demorado das razões apresentadas nas ''denÚncias" 

·. análise objetiva dos .. fatos, seguida de comparação com os textos invocados, 

constantes das INSTRUÇOES, demonstram que razão alguma assiste aos recorren• 

tes, visto que o concurso decorreu normalmente, não tendo sido arguÍda a 

mais leve irregularidade, quer quanto ao processamento das provas, quer qu~ 

to à idoneidade e conduta dos ilustres membros componentes da Banca Examina-

dora, nomes acatados e respeitados por seu saber a ilibada reputação. 

Publicado o resultado, surgiram alguns recur~os ou, pa~ 

ra usar o t~rmo empregado no edital; denúncias, por parte dos reprovados, ia 
conformados com sua situação, 

Nossas denÚncias, os recorrentes argumentam com inter~s 

~feridos, . j~ais com direitos, não havendo um s~ exemplo de que a Ba.noa 

Examinadora tenha procedido de molde a configurar a aplicação do art. 26,que 

reza textualmentet 

A QUALQUER DOS CANDIDATOS t ASSEGURADO, MEDIANTE DEN~N-
.. 

CIA, DEMANDAR A NULIDADE DO CONCURSO, DESDE QUE PROVADA 

VIOLAÇ!O DE SUAS NORMAS, E QUE DO ATO RESUllrE PREJU1ZO 

DE SEUS DIREITOS. 

Ora, não houve VIOLAÇ!O DE NORMAS e não houve PREJU1ZO 

DE DIREITOS a quem quer que fôsse. 

"Distingue-se direito de inter§sse; como esp~cie do ga .. 

nero. 

Todo direito é interêsse1 mas nem todo inter~sse é di -

rei to. 

SÓ é direito o interêsse protegido pela norma jurÍdica. 

Ora, o dano que a ação administrativa cause aos indiv!-

duos, tanto lhes pode ferir um direito, como um simples 

interêsse. Qunado fere um intorôsse, não é poss!vel ao 
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seu titular invocar a proteção da lei, pois não tem • 

ação quem não tem direito. SÓ lhe resta pedir, à autori 

dade administrativa, que o restauro do dano sofrido, ou 

conceda a vantagem solicitada. Isto em nome da equida

de, ou sob outro qualquer pretexto" (Mário Ma.sagãa. !E, 

fa.~e ~a Constituição Federal, nã~ existe, no Brasil, o 

Contencioso Administr~tivo, página. 13)• 

P~a demonstrar que não houve direitos feridos, porque 

não houve violação de normas, analisemos minuciosamente os têrmos em que as · 

denÚncias são vazados, procedendo-se, para mais fácil entendimento, pelo mé-

todo de perguntas e respostas, 

Assim, 11 é verdade que a nota Única decorre de um exami-

nador apenas haver analisado a prova, ao passo que os demais subscreveram a 

nota do primeiro"? 

De maneira alguma. ~ êsse o primeiro fundamento da pri-

meira denÚncia.. 

Afirmar que não houve discrepância de nu~a é uma coisa; 

asseverar que os demais examinadores subscreveram "a mesma nota sem analisar 

a prova" (Processo 3·391), é outra coisa. 

A "concessão de nota Única "mostra uniformidade de vis-

ta dos senhores examinadores. Se tivesse havido divergências sensÍveis (1 e 

BJ O e 10; 4 e 9, eto.), posslvelmente tais diverg~ncias serian motivo para 

recurso dos mesmos reclamantes, que se batem para a anulação do concurso. 

Aliás, os prÓprios recorrentes reconheceo que a identi-

dade de nota não autorizaria, nem mesmo a revisão, ou seja, textualmente& 

"Porque cinco examinadores teriam dado individualmente suas notas em cada 

prova escrita, não seria admiss:Cvel, realmente a revisão". 

Outro argunento, oferecido na denÚncia impressiona ape

nas à primeira vista, mas não subsiste a uma análise mais aprofundada. 



Dizem os recorrentes, referindo-se à outorga da nota de 

t:!tulosa "a outorga da nota 11 211 , ao título de bacharel .em direito, quando , 

por ser essencial à participação no concurso" é irregular, porque se o oand1 

dato "estava obrigado a obter nas demais provas notas superiores a. "5", quan 

do, oom essa nota deveria ser declarado aprovado", oomo principiar oom seme-

lhdnte desvantagem? 

Algumas consideraçÕes precisam ser feitas, antes de moA 
·• 

trar-se o fundamento que determinou tal outorga de notas, na prova. de t!tu -

los. 

Que é um concurso? 
, 

Processo normal de provimento da maioria dos cargos pu-

blieos, no Brasil, o ooneurso pode ser definido como A StRIE COMPLEXA DE 

PROCEDIMENTOS PARA APURAR AS APTIDÕES PESSOAIS APRESENTADAS POR UM OU VÁRIOS 

CANDIDATOS QUE SE EMPENHAM NA OBTENÇlO DE UM CARGO E QUE SUBMETEM VOLUNTÀRI! 

MENTE SEUS TRABALHOS AO JULGAMENTO DE UMA COMISslO EXAMINADORA. 

Lato sensu, é um fenômeno cultural, um composto de atos 

diversos, segundo a substância, forma e finalidade. 

Tais atos se desenvolvem, sucessivamente, como atos ins 

:t,umenta.is ou preparatÓrios de outros (publicação de editais, inscrição, • 

constituição da Banca., avisos). Os atos de execução e os atos de julgamento 

são os outros dois estágios do concurso, consistindo os primeiros na prestap 

9ão das provas pelos candidatos inscritos e os segundos em manifestações vo-

litivas e intelectuais da ~anca Examinadora. 
, , , 

Um concurso pode sera se de t~tulos; so de provas; e de 

títulos e provas, aimultâneamente. 

A prova de títulos é uma das fases do concurso de t!t~ 

los e provas. 

Consiste a prova de títulos na apresentação pelo candi

dato e apreciação pela ~anca de todos os documentos que se relacionem oom a 

natureza do eargo a desempenhar e que demonstrem atividades reàis do indiVÍ-
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duoa diplomas, trabalhos, cursos, livros, a~G~gos. 

No oaso especial de Concurso que estamos analisando, o 

artigo aa das INSTRUÇÕES é exaustivo, enumerando o que, para efeito do eon -
, N • # , 

ourso, deve ser considerado como t~tnlo e o gue nao constitui t~tulo, 

Há uma nota para os títulos. Com que critério? 

Nos concursos, em geral, é praxe, não h~ uma tabela pri· 

~a para computar os ~Ítulos, avaliando-os, 
' 

Logo, é deixado à · lCUldade DISCRICIONÁRIA da Banca Exã 

minadora o poder de valorar os documen tos apresentados. 

Nêste concurso, com efeito, o u~ploma de bacharel é con 

dição sine gua non para inscrição. Logo, quem sÓ apresenta diploma de bacha

~ est~ reprovado na prova de títulos, Se a Banca atribui nota 2 (doi&), iã 

to é, deu 2 (dois) pontos pelo Diploma, antes favoreceu do que prejudicou os 

reolamantest pois que êstes não apresentaram NENHUM outro título. São advogâ 

dos e não provaram, por exemplo, que exe~cem a_ advocacia, pelo menos. Jamais 

eee.reveram um artigo, um estudo. Nunca deram um parecer. Nenhum título de. 

monstrativo de cultura geral. 

Isso, in genere, apenas para argumentar com candidatos 

que tiveram 2 (dois) pontos e que atribuam tais pontos ao diploma de baoha ~ 

Ao beneplácito de dar dois pontos, os reoo~rentes oh~-

mam de "irregularidade". 

APRECIAÇÃO DE TtTULOS, repetimos, é aspecto ABSOLUTAME! 

TE INCRITICÁVEL de qualquer Banca Examinadora, porque faculdade discricioná

ria, que envolve um juÍzo de valôr, opinativo, axiolÓgioo, insuscetível de 

apre•iação por quem quer que seja, a não ser pela prÓpria autoridade que o 

prati~ôu. 

Por outro lado, insistem os recorrentes - cada um no -

seu ~aeo particular - reclamando um que o cÔmputo do exercÍcio do cargo de 

Procurador do Estado não foi levado em conta, argumentando outro que diver -
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sos títulos de Extensão Universit~ria ou de Caráter Univêrsitário deixaram -

de ser apreciados, arguindo também que prêmios e publicação de trabalhos fo~ 

"' ram inapreciados, reclamando, finalmente, outro que nao apresentou "diploma 

de contador", porque fÔra informado errôneamentê de quê não seria tal diplo-

ma levado em consideração. 

Dizem os doutrinadores que 11 o bom senso manda. que os 11,Í 

tulos se refiram especialmente ao objeto do concurso, afastados, por intem -

pestivos, aquêles, que, ainda que denotando outro gênero de capacidade, 
... 

na. o 

entendam com a capacidade especÍfica exigida" (Guimarães Menegale, Direito -

ArlmiPástrativo e Ciência da Administração, 3a. ed., Rio, 1957, p.l42). 

No oa.so presente, e~tretanto, as INSTRUÇÕES permitem 

que sejam apresehtadoa "quaisquer outros trabalhos ou tftulos demonstrativos 

de cultura geral" (Art. eo, III). 

Mas, o pêso, o valÔr de cada t!tulo apresentado s6 pode 

ser determinado pela Banca, por mais ninguém. 

O ju!zo discricionário mede, avalia A OPORTUNIDADE E A 

CONVENI~NCIA da medida tomada, nêste caso traduzido pela NOTA. Fica a juÍzo 

da Banca dar nota por um artigo e não dar nota a outro artigo, considerar -

como título idÔneo um diploma e rejeitar a apreciação de outro, computar co~ 

mo excelente um curso de extensão universitária e pÔr de lado outro. Porque 

hâ "artigos" e artigos, "diplomas" e diplomas, "cursos 11 e cursos, "exerc:C· • -

cios" e exerc!cios. 

Não colhe igualmente ~ arguição de que uma informação • · 

errônea prejudicou a determinado candidato. Os candidatos são todos advoga 

dos, leram as InstruçÕes e o artigo ao, III, já citado, não deixa dÚvidas 

quanto ao que devia ser apresentado. 

A palavra mais empregada no recurso é IRREGULARt IRREG~ 

LARIDADE, como se houvesse um intuito deliberado de prejudicar, de reprovar, 

o que, evidentemente, não houve. 

Basta o nome, a lisura, o porte de cada um dos examina~ 

dores, acima de quaisquer cr!ticas dessa natQ~eza, 
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Não tem cabimento, também, ó pedido de um dos recorren-

tes para que sua prova seja éotejada com a de determinado concorrente, numa 

flagrante inversão de hierarquià. O candidato inscrito indica à Banca como -

deve proceder para julgar as provas,' apontando, depois, inclusive, o crité -

rio da comparação ••• 

No Processo 3.394/64, o candidato pede que sua "nota f!, 

nal 11 (aliás, média) seja arredondada para 5 (cinco), se bem que d faça de ~ 

neira confusa, interpretando a atribuição de nota (que deve, realmente, ser 

dada em números redondos), com média aritmética, que para quase todos os oa~ 

didatos é, via de regra, quadrada, fracionária. 

Em todo caso, tal recurso é escrito de maneira polida , 

impressionando pelos têrmos comedidos em que é vazada. 

Finalmente, o Processo n. 3.395, tenta demonstrar, num 

português de não fácil intelecção, que a Banca Examinadora interpretou mal -

as InstruçÕes, batendo a todo instante na tecla seguintec que a Banca racio-

na com média e não com pontos, como dizem as InstruçÕes. 

Ora, na realidade, tanto faz falar em média, como em 

t S '· ~"' , d, pon os. e uma prova, med1a e sinonimo de ponto, tratando-se, e claro, e m~ 

dia aritm~tioa; se há duas provas, média é a metade dos pontos; se três pr~ 

vas, a média é a terça parte dos pontos, e assim por diante. O quadro abaixo 

demonstra irrefutàvelmente o critério que deve ser seguido o que foi, aliás, 

o seguidoa 

PROVAS Notas 
, 

m1nimas nQ de Examinadores Produto por prova 

CiT.Ll e 
Proo. 5 5 25 
Trab. e 
Prof'. 5 5 25 
Const.e 
Adm. 5 5 25 
Prátif'a 5 5 25 
Oral 5 5 25 
T:Ítulos 5 5 25 
~DIA 5 Total dos Pontos 

(m!nimo para aprov.) 150 
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Eis a Única interpretação correta do art. 24, essa a in 
terpretação dada pela egrégia Banca Examinadora. 

C O N C L U S Ã O 

De tudo o que se disse, forçoso 
, 
e concluir que nenhuma 

das 11 denÚncias 11 é procedente: 

1º por que a Banca Examinadora sempre se houve com exat,! 

dão, precisão e honesto propÓsito de acertar, tendo voltado atr~s por oca 

siÔ:o de um dos recursos, quando se convenceu do cri téri.o que deveria presi -

dir à apuração dos resultados; 

2º porque as decisÕes da Banca Examinadora feriram ape~ 

nas simples interêsses, jamais direitos dos recorrentes; 

3º porque não ficou provado que os examinadores apenas 

subscreveram as notas do primeiro examinador, sem haver lido as provas; 

4º porque é perfeitamente possível, num concurso uma -

coincidência geral de notas, apÓs julgamento por parte de vários juÍzes; 

5º porque a apreciação dos títulos, desde que não fixa~ 

da, anteriormente, por minuciosa e exaustiva tabela, quase imposs!vel de or .. 

ganizar-se, é do critério exclusivo da Banca, a quem são conferidos poderes 

discricionários, insuscetíveis de apreciação; 

6º porque as InstruçÕes foram rigorosamente seguidas p~ 

los Senhores Professôres Membros da Banca Examinadora, os quais, em instante 

algum, se afastaram dos esp!rito: e da letra que presidiu aos Concursos. 

Assim, inconsistentes as 11 demíncias", porque fundament,ã 

das em meros interêsses e não direitos, cabe-nos arrematar, a final, procla

mando o perfei tamento . processame_nto do concurso e a precisa atitude cient:Ífi 

ca de seus julgadores. 

~ste é o meu parecer, 

s.m.j, 

SÃO PAULO, 12 de SETEMBRO de 1.964. 

(ass.)Prof. José Cretella Júnior.-

da FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO PARA!BA. 


