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CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA OUTORGA DE 
TABELIONATOS E DE REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – EDITAL N° 
1/2014/ 2ª RETIFICAÇÃO 

 

 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
REQUERENTE: MARCELO DE REZENDE CAMPOS MARINHO COUTO 

INSCRIÇÃO: Nº 374002867 

CRITÉRIO: REMOÇÃO 

   

 

  Referente ao requerimento, protocolo n. 0010831 – 29/06/2016, formulado pelo 

candidato Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto inscrito no Concurso em epígrafe, sob o 

nº 374002867, no critério de Remoção, a Comissão Examinadora defere o acesso ao material 

utilizado pela Banca Examinadora na prova oral exclusivamente ao aludido candidato, bem como a 

respectiva gravação de áudio e vídeo, em local e horário a ser informado oportunamente.  

 

 

Eis os fundamentos: 

 
a) O Edital do Concurso prevê em seu item XVII, nº  5.5 que “É irretratável em sede recursal a nota 

atribuída na Prova Oral”. 
b) O Edital do Concurso segue estritamente o disposto na Resolução 81/09 do Conselho Nacional de 

Justiça, e seu Anexo, que visa disciplinar e padronizar, em todo o País, essa específica modalidade 
de concurso público, de modo a torná-la minimamente previsível e racional. Criar regras novas 
quando já em andamento o concurso é mal feito que só contribui para eternizá-lo, beneficia 
interesses ocultos de interinos, em igual medida em que solapa o legítimo interesse da 
Administração Pública na outorga dessas delegações aos novos titulares aprovados em concurso 
público.   

c) O Edital do Concurso TJMG 1/2014 se submeteu, em específica fase preliminar, à impugnação de 
qualquer interessado, inclusive perante o CNJ, restando aprovado em todos os seus termos, sem 
qualquer mácula, seja na esfera administrativa, seja na judicial, exatamente por atender às regras e 
preceitos do ordenamento jurídico em vigor. 

d) Todo candidato a concurso público adere, no momento de sua inscrição, de modo incondicional, 
aos termos e regras que regem o certame, não sendo lícito questionamentos posteriores, por 
manifesta preclusão, sob pena, em acréscimo, de se convalidar postura incompatível com os 
princípios da boa-fé objetiva, de cooperação e colaboração, a nortear, em todas as suas fases, as 
condutas respectivas. Daí a premissa de que o Edital é a Lei do Concurso. 

e) O presente certame se orienta, desde seu início, e em todas as suas fases, pelos pressupostos 
constitucionais legitimadores da ação administrativa: publicidade, moralidade, razoabilidade, 
legalidade, bem como o da eficiência também. Tais marcos distintivos, são compartilhados e 
elogiados pela generalidade dos 741 candidatos convocados às provas orais e por toda a 
comunidade jurídica que o acompanha desde o seu nascedouro.   

f) Vigora no Direito Administrativo Brasileiro a presunção inicial de legalidade dos atos 
administrativos, que não podem ser colocados sob suspeição, ab ovo, por meras ilações ou 
conjecturas generalizadas, sem qualquer apoio em elementos fáticos concretos e individualizados, 
sob pena de grave inversão da ordem jurídica e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, 
razoabilidade e da eficiência. 

g) A possibilidade de acessar as gravações e notas conferidas a todos os demais candidatos nas provas 
orais do aludido certame equivale à institucionalização da denominada “impugnação cruzada”, e 
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(ou) de “benefício cruzado”, fatores, igualmente, de incremento de conflitos e litígios que resultam 
no indevido retardamento do concurso, de modo a atender objetivos outros, de índole pessoal, em 
viés contrário ao verdadeiro e autêntico interesse público. Situação, ademais, que não tem 
previsão no edital do concurso e tampouco na Resolução 81/09 do CNJ, de modo a caracterizar 
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pela boa-fé objetiva, dado 
que postado em desprestígio à tutela da confiança. 
 

 


