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SENTENÇA TIPO B
CLASSE         : 2100 – Mandado de Segurança Individual
PROCESSO   : 43500-82.2013.4.01.3400
IMPTES         : FABIANE DA ROSA CAVALCANTI E OUTROS

                            IMPTDOS      : PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E OUTRO

Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  por 

FABIANE DA ROSA CAVALCANTE E OUTROS contra ato dito praticado pelo PRESIDENTE 

DA OAB E OUTRO, objetivando:

 1)  Suspensão  do  andamento  do  procedimento  de  novo  Exame  de  Ordem  (XI),  já  iniciado, 
promovido e organizado pela Fundação Getúlio Vargas em convênio com a OAB, até o julgamento 
do mérito do presente Mandamus,  devendo ser reabertas as inscrições para todos que pretendam 
participar do novo certame, com a mesma operadora ou com eventual sucessora.

2) Suspensão dos efeitos da publicação do resultado final do X EXAME DE ORDEM (disponível 
em http://imq-oab.fqv.br/303/20130723054700-COMUNICADO XExame.pdf até o julgamento do 
mérito deste mandamus, e, em sendo procedente, com a inclusão de todos os beneficiados com seu 
resultado na lista final dos aprovados, que deverão receber o mesmo tratamento dos demais.

3)  Determinar á  FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  e a  ORDEM  DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL que, para fins de transparência e melhor exame do mérito, efetue a divulgação dos nomes 
e qualificações dos integrantes da contestada "BANCA", pelos fundamentos acima expostos, em 
razão da transparência indispensável nos concursos públicos.

No mérito, requerem:

seja, finalmente, concedida a segurança,  para anular a questão prática de penal,  por todos os 
fundamentos  expostos,  atribuindo  a  pontuação  correspondente  (cinco  pontos)  a  todos  os 
examinandos que se submeteram a essa prova, na segunda fase. 

seja determinada a republicação do resultado final, considerando a nova pontuação dos candidatos 
beneficiados com a anulação da refenda questão, em observância aos princípios de legalidade,  
moralidade e razoabilidade,
segundo garantias asseguradas em nossa Carta magna.

lhes seja assegurado, por fím, o direito à inscrição no próximo exame aqueles que, a despeito do 
provimento do mérito, não venham a atingir a nota necessária para a aprovação.

alternativamente, em não sendo concedida a segurança, assegurar a todos os impetrantes o direito 
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de se inscreverem no XI EXAME DE ORDEM.

É o relatório. Decido.

A questão aqui posta em debate vem merecendo destaque na mídia especializada, de 

modo que, em 15 de julho passado, veio a ser publicado um artigo intitulado “OAB erra na formulação 

de  questão  do  Exame  de  Ordem”,  de  autoria  do  Ilustre  Advogado  e  Professor  Cezar  Roberto 

Bittencourt  (http://www.conjur.com.br/2013-jul-15/cezar-bittencourt-oab-erra-formulacao-

questao-pratica-exame-ordem), que, inclusive, subscreve a peça exordial.

Em seguida, passados onze dias, o mesmo sítio de notícias publicou uma matéria, 

assinada por Tadeu Rover, em que se evidenciava o confronto de ideias: “Questão de Exame de Ordem 

é  alvo  de  divergência”  (http://www.conjur.com.br/2013-jul-26/questao-exame-ordem-gera-

divergencia-entre-especialistas). São apresentados o gabarito oficial da prova aplicada pela OAB, o 

entendimento do criminalista Guilherme Nucci – que conclui pelo acerto da orientação adotada pela 

OAB  –  e,  por  fim,  apresenta  divergência  ao  posicionamento  defendido  pelo  Professor  Cezar 

Bittencourt, que, aliás, em todas as manifestações que fez, tanto perante este magistrado, quanto no 

pronunciamento  perante  o  Conselho  Federal  da  OAB,  deixa  transparecer  profundo  respeito  pela 

formação e competência doutrinária do colega. 

Faço  esta  preliminar,  para  deixar  patente  que  a  questão  trazida  ao  debate  tem 

natureza eminentemente doutrinária, de sorte que a solução a ser conferida ao caso proposto pela banca 

examinadora do penúltimo exame da Ordem dos Advogados do Brasil na prova prática de direito penal 

admite posições as mais diversas, a depender da linha de pensamento a que se dê preeminência no 

âmbito acadêmico. Ao que se vê, a OAB se alinhou ao posicionamento defendido pelo professor 

Guilherme Nucci, tão respeitado em sua área quanto o nobre penalista que nos provoca com este 

mandamus, o que é bastante a revelar que não existe ilegalidade patente ou ofensa à Constituição 

Federal que legitime a anulação da questão do exame em debate. O que de fato se instalou foi uma 

discussão acadêmica, na qual não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir, sob pena de avocar a si a  
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prerrogativa de assentar uma vertente doutrinária num ou noutro sentido em sobreposição àquelas 

sustentadas por professores e estudiosos de escol, numa verdadeira demonstração de arbitrariedade e 

presunção intelectuais deste magistrado.

Em suma, o entendimento do Juízo sobre a posição doutrinária que melhor atenderia 

à solução da questão proposta não pode se sobrepor a qualquer outra, nem mesmo àquela prestigiada 

pela OAB, que está na companhia, repita-se, de doutrinador igualmente festejado no cenário jurídico 

brasileiro.     

Dito  isto,  para  equacionar  a  lide  seria  de  todo  necessário  que  este  magistrado 

substituísse a Banca Examinadora e fizesse a correção das provas adotando uma ou outra tese dentre as 

possíveis, como demonstrado.

O entendimento reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior  Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª  Região é  no sentido de não 

admitir que o Poder Judiciário atue em substituição à Banca Examinadora, analisando os critérios 

de formulação de questão e correção de provas.

Este Juízo firmou tal entendimento em diversos casos idênticos ao ora sob exame, 

pelo que tenho como forçosa a aplicação dos termos do art. 285-A do CPC, na espécie.

Transcrevo  os  fundamentos  declinados  no  julgamento  da  demanda  objeto  do 

processo 35199-54.2010.4.01.3400 e 2007.34.00.043597-1, em tudo similar ao feito sob exame:

“SENTENÇA TIPO “C” Nº_________/2008

PROCESSO :  Nº 2007.34.00.043597-1/DF/DF

CLASSE:  2100 – MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTE. :  EDILSON FREITAS DA SILVA

IMPDOS.   : PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ESTÁGIO  E EXAME DE ORDEM DA 

OAB/DF E OUTRO. 
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Cuida-se  de  mandado de  segurança,  com pedido de  liminar,  impetrado por EDILSON  
FREITAS DA SILVA contra ato do Sr.  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ESTÁGIO E  
EXAME DE ORDEM DA OAB-DF e do DIRETOR DO CENTRO DE SELEÇÃO E DE  
PROMOÇÃO  DE  EVENTOS  DA  UNIVERSIDADE  DE  BRASÍLIA  –  CESPE/UnB,  
pretendendo obter provimento jurisdicional que determine a correção das notas da prova  
prático-profissional e a inscrição provisória do Impetrante no quadro de advogados da  
OAB/DF. 

Alega  que  prestou  exame  para  ingresso  nos  quadros  da  OAB-DF,  executado  pelo  
CESPE/UNB e, diz ter havido erro no somatório das notas e na correção de sua prova  
prático-profissional do 2º Exame de Ordem de 2007, bem assim na análise do recurso  
contra  o  resultado  provisório  das  questões  de  números  3  e  5,  sustentando,  ainda,  
cerceamento de sua defesa no âmbito administrativo.

Decisão que indefere a liminar (fls. 100/102).

Pedido de reconsideração às fls. 106/111, que restou indeferido (fl. 112).

Cópia da minuta do Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento da liminar  
(fls.  113/143)  e  cópia  da  decisão  denegatória  da  antecipação  da  tutela  recursal  (fls.  
141/143). 

Informações prestadas pelo Diretor-Geral  do CESPE/UnB (fls.  149/156),  aduzindo,  em  
síntese, a impossibilidade de discussão dos critérios utilizados para aferição de pontuação  
na prova prático-profissional, face à necessidade de dilação probatória. No mérito, diz que  
não restou configurado qualquer erro quanto à correção da prova do impetrante e ainda,  
houve a inequívoca manifestação em resposta ao recurso administrativo, onde restaram  
esclarecidos os motivos que ensejaram tal pontuação. Colaciona os documentos de fls.  
157/226.

Informações do Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/DF (fls.  
227/233),  alegando  carência  de  ação  por:  i)  ilegitimidade  passiva  ad  causam;  ii)  
impossibilidade  jurídica  do  pedido;  e  iii)  inexistência  de  interesse  processual,  dada a  
impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, por utilização  
de via processual inadequada e inexistência de pressupostos para impetração de mandado  
de segurança. No mérito, rebate os argumentos deduzidos pelo impetrante e pugna pela  
denegação da segurança.

Parecer  do MPF, pela concessão parcial  da segurança unicamente para atribuição da  
pontuação integral ao conteúdo “3.1” do quesito “1” (fls. 237/239 e verso).
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É o relatório. 

DECIDO.

PRELIMINARMENTE.

Ao prestar as informações e discutir o mérito do mandado de segurança, a autoridade  
apontada coatora assume o ato administrativo combatido de tal sorte que defende sua  
legalidade. É o entendimento da jurisprudência sobre o assunto.

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

Quanto  às  preliminares  de  impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  falta  de  interesse  
processual, também não merecem prosperar.

MÉRITO.

Repito os argumentos da liminar indeferida, por esgotarem a matéria.

“Em exame superficial,  não  vislumbro,  em princípio,  a  existência  de  fumus  boni  iuris  
(plausibilidade jurídica da pretensão),  a exigir o deferimento da liminar ora requerida  
(art. 7º, II do CPC).

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, reconheço e aplico, ao presente caso,  
a  jurisprudência  predominante  do Supremo Tribunal  Federal,  do Superior  Tribunal  de  
Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no sentido de não admitir que o  
Judiciário  atue  em  substituição  à  Banca  Examinadora,  analisando  os  critérios  de  
formulação de questão e correção das provas. 

Nesse sentido, os precedentes abaixo:

“EMENTA: FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.  Os critérios  de  examinadores  de concursos,  
desde que não discriminem nem se afastem das disposições legais e regulamentares, não  
são suscetíveis de revisão judicial por meio de mandado de segurança.” (RMS 18.559-SP,  
rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO, DJ de 18.11.1968)  (destaquei)
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“EMENTA:  PROCESSO  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  
QUESTÕES OBJETIVAS. VIOLAÇÃO DA CF. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ANULAÇÃO.  
IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  À  BANCA  EXAMINADORA.  LIMITE  DE  
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Esta Corte não tem competência para apreciar a  
alegação de ofensa à Carta Magna, consoante o disposto no artigo 105, inciso III, alínea  
“a”.  Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  atuando  em  verdadeira  substituição  à  banca  
examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros,  
muito menos a pretexto de anular questões. Limite de atuação. Recurso provido. (REsp  
721.067/DF, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado  
em 19.05.2005, DJ 27.06.2005). (destaquei) 

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.   ADMINISTRATIVO.   CONCURSO  
PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO  
À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Ainda que 
a Corte a quo tenha concordado com a anulação de uma das questões apontadas, não  
socorre  à  recorrente  o  direito  de  que  o  Poder  Judiciário,  atuando  em  verdadeira  
substituição à banca examinadora, aprecie critérios na formulação de questões,  correção  
de  provas  e  outros,  muito  menos  a  pretexto  de  anular  questões. Precedentes.  Recurso  
desprovido. (RMS 15.666/RS, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 06.04.2004, DJ 10.05.2004 p. 306) (destaquei)

“EMENTA: CONSTITUTICIONAL. ADMINISTRATIVO.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
CONCURSO  PÚBLICO.  ANALISTA  DE  CONTROLE  EXTERNO.  TCU.  PROVA 
OBJETIVA. CRÍTÉRIO DE ELABORAÇÃO DA PROVA NÃO DISTOANTE DO EDITAL. 1.  
Não sendo o conteúdo da questão impugnada inequivocamente estranho ao âmbito das  
disciplinas previstas no edital, não cabe a sua anulação a título de antecipação de tutela  
em benefício apenas do candidato autor, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre  
os  candidatos.  Controle  judicial  restrito  ao  aspecto  da  legalidade,  sem  atingir  o  
discernimento da Banca na elaboração e correção das provas. Precedentes desta Corte, do  
STJ e  do  STF.  2.  Agravo de  instrumento  provido.”  (AG 2004.01.00.031002-8/DF,  Rel.  
Desembargadora  Federal  Maria  Isabel  Gallotti  Rodrigues,  Sexta  Turma,  DJ  de  
21/11/2005, p.141)  (destaquei)

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.

Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.

Publique-se. Registre-se.

Notifiquem-se, para informações.

Depois, ao Ministério Público.

Brasília, 17 de dezembro de 2007.
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JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA
Juiz Federal Substituto na titularidade da 3ª Vara.”

Ante o exposto, RATIFICO A DECISÃO LIMINAR E DENEGO A SEGURANÇA. 

Custas, ex lege. Sem honorários.

Publicar. Registrar. 

Brasília, 29 de março de 2008.

PABLO ZUNIGA DOURADO
Juiz Federal Substituto da 3ª Vara.”

“SENTENÇA TIPO B Nº __________/2011-B

PROCESSO :  Nº 35199-54.2010.4.01.3400

CLASSE:  2100 – MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTE. :  RITA DE CASSIA VILLA NOVA DE SOUSA

IMPDOS.  : PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS  
DO BRASIL

Cuida-se  de  mandado  de  segurança,  com pedido  de  liminar,  impetrado  por  RITA DE 
CASSIA VILLA NOVA DE  SOUSA contra  ato  do  PRESIDENTE  DO  CONSELHO 
FEDERAL  DA  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL,  pretendendo  obter 
provimento jurisdicional no sentido de possa fazer a segunda fase do 1º Exame de Ordem  
2010 da OAB, ficando sub judice até a prolação da sentença definitiva. 
Alega  que  prestou  exame  para  ingresso  nos  quadros  da  OAB  e,  segundo  o  gabarito 
preliminar  divulgado,  pelo  CESP/UNB.  alcançou  47  pontos  nas  provas  objetivas, 
necessitando alcançar 50 pontos para participar da segunda fase do certame; que no dia 
09/07/2010 a OAB divulgou o gabarito oficial.
Aduz  que,  embora  tenha  interposto  recurso  em relação  a  mais  06  questões,  as  quais  
discute, uma a uma, na exordial, não obteve resposta favorável da comissão de concurso.

Pede os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da art. 4° da Lei 1.060/50.

Documentos digitalizados.

Decisão que indefere a liminar (fls.78/81).

Informações  prestadas  pela  OAB  (fls.89/100),  onde  há  argüição  da  preliminar  de  
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inadequação da via eleita e de ausência de prova pré-constituída. Requer a extinção do  
feito (art.267, IV, CPC). Sobre o mérito, refuta os argumentos expendidos na inicial, ao  
argumento central de inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente  
mandamus. 

Parecer do MPF, pela denegação da ordem (fls.107/109).

É o sucinto relatório. 

DECIDO.

As preliminares argüidas pela autoridade impetrada serão analisadas junto ao mérito da  
causa, porque com este se confundem.

Como dito alhures, a situação de fato apresentada pela impetrante é que, mesmo após a  
análise dos recursos interpostos, não foi aprovada. 
Quanto a possibilidade de analisar os critérios de correção de provas, máxime em provas  
objetivas,  como  é  o  caso  dos  autos,  em  atenção  ao  princípio  da  segurança  jurídica, 
reconheço e aplico, ao presente caso, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 
sentido  de  não  admitir que  o  Judiciário  atue  em  substituição  à  Banca  Examinadora, 
analisando os critérios de formulação de questão e correção das provas. 
Nesse sentido, os precedentes abaixo.

EMENTA:  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS.  Os  critérios  de  examinadores  de  concursos,  
desde que não discriminem nem se afastem das disposições legais e regulamentares, não  
são suscetíveis de revisão judicial por meio de mandado de segurança.
(RMS 18.559-SP, rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO, DJ de 18.11.1968)  (destaquei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES  
OBJETIVAS.  VIOLAÇÃO  DA  CF.  INCOMPETÊNCIA  DO  STJ.  ANULAÇÃO.  
IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  À  BANCA  EXAMINADORA.  LIMITE  DE  
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Esta Corte não tem competência para apreciar a  
alegação de ofensa à Carta Magna, consoante o disposto no artigo 105, inciso III, alínea  
“a”.  Não  compete  ao  Poder  Judiciário,  atuando  em  verdadeira  substituição  à  banca  
examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros,  
muito menos a pretexto de anular questões. Limite de atuação. Recurso provido. (
REsp 721.067/DF, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 19.05.2005, DJ 27.06.2005). (destaquei) 

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.   ADMINISTRATIVO.   CONCURSO  
PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO  
À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Ainda que 
a Corte a quo tenha concordado com a anulação de uma das questões apontadas, não  
socorre  à  recorrente  o  direito  de  que  o  Poder  Judiciário,  atuando  em  verdadeira  
substituição à banca examinadora, aprecie critérios na formulação de questões,  correção  
de  provas  e  outros,  muito  menos  a  pretexto  de  anular  questões. Precedentes.  Recurso  
desprovido.
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(RMS 15.666/RS, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 06.04.2004, DJ 10.05.2004 p. 306) (destaquei)

EMENTA:  CONSTITUTICIONAL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
CONCURSO  PÚBLICO.  ANALISTA  DE  CONTROLE  EXTERNO.  TCU.  PROVA 
OBJETIVA. CRÍTÉRIO DE ELABORAÇÃO DA PROVA NÃO DISTOANTE DO EDITAL. 1.  
Não sendo o conteúdo da questão impugnada inequivocamente estranho ao âmbito das  
disciplinas previstas no edital, não cabe a sua anulação a título de antecipação de tutela  
em benefício apenas do candidato autor, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre  
os  candidatos.  Controle  judicial  restrito  ao  aspecto  da  legalidade,  sem  atingir  o  
discernimento da Banca na elaboração e correção das provas. Precedentes desta Corte, do  
STJ e do STF. 2. Agravo de instrumento provido. 
(AG  2004.01.00.031002-8/DF,  Rel.  Desembargadora  Federal  Maria  Isabel  Gallotti 
Rodrigues, Sexta Turma, DJ de 21/11/2005, p.141)  (destaquei)

Colho das informações prestadas pela OAB (fls.89/100), que a impetrante obteve quarenta 
e sete (47) pontos, mesmo depois de computada a pontuação decorrente da anulação das 
questões 2, 11, 24, 31 e 33 pela Banca Examinadora. Daí o fato de ter sido reprovada no  
aludido exame.

A impetrante não logrou demonstrar o alegado erro material  inicialmente alegado,  nem 
duas respostas corretas para cada questão impugnada, não restando caracterizada qualquer 
violação  aos  termos  do  edital.  Como  não  cabe  dilação  probatória  no  estreito  rito  do  
mandado de segurança, tenho como forçosa a denegação da ordem.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas.

Sem honorários (art.25 da Lei 12.016/2009).

Publicar. Registrar. Intimar.

Sem recurso, ARQUIVAR.

Brasília,     de maio de 2011.

PABLO ZUNIGA DOURADO
 Juiz Federal Substituto da 3ª Vara/DF.” 

Ante  o  exposto,  denego  a  segurança,  com  fundamento  no  art.  285-A,  do 

Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito (art. 269, I, CPC).
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Custas pelo impetrante. Sem honorários.

Intime-se. Publique-se. Registre-se.

Oportunamente, arquivem-se. 

Brasília-DF, 9 de agosto de 2013.

BRUNO CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO

Juiz Federal Substituto da 3ª Vara, na titularidade
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