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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de 

direito público com legitimação para defesa de suas atribuições e prerrogativas 

institucionais, inscrita no CNPJ sob o nº 34.808.220/0001-68, com sede nesta capital, 

na Praça do Centro Cívico, nº 202, Bairro Centro, CEP 69301-380, por sua 

Procuradoria Geral1, vem, respeitosamente, prestar INFORMAÇÕES, conforme 

exposição fática e jurídica a seguir delineadas.  

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 Esta Casa Legislativa foi intimada no dia 28/02/2019 para apresentar 

manifestação, no prazo de 10 dias, acerca dos autos do processo supracitado, 

encerrando-se, portanto, o prazo no dia 19/03/2019. 

 

2. DO CASO DOS AUTOS 

 Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Daniel Maximo Garcia e outros, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo 

Exmo. Sr. Jalser Renier Padilha, presidente desta Casa Legislativa, relativo à não 

convocação dos impetrantes no concurso público realizado pela FUNRIO para 

                                                      
1 Constituição Estadual - Art. 45. À Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa compete exercer a 

representação judicial e o assessoramento técnico-jurídico ao Poder Legislativo. 
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provimento de vagas em cargos de nível médio e superior, conforme Edital de 

Concurso Público nº 001/2018. 

Os impetrantes alegam que participaram do certame público realizado no ano 

de 2018, para concorrerem aos cargos de Assistente Legislativo e Assessor Técnico 

Legislativo, sendo que foram disponibilizadas 23 (vinte e três) vagas e 02 (duas) 

vagas imediatas. Relatam que, foram nomeados mais de dois mil servidores em cargos 

em comissão (nomeados em janeiro), sendo 2.004 (dois mil e quatro) servidores aos 

diversos cargos em comissão, dentre eles 299 (duzentos e noventa e nove) servidores 

ao cargo de Assessor Parlamentar Administrativo, com atribuições similares às do 

cargo de provimento efetivo denominado Assistente Legislativo e 07 (sete) 

nomeações aos cargos de Consultor Técnico da Mesa Diretora, cujas atribuições são 

similares às do cargo de provimento efetivo denominado Assessor Técnico 

Legislativo. 

Ato contínuo, argumentam que é patente a preterição, ante excessivo, 

desmedido e desproporcional número de cargos comissionados, para desempenho de 

atribuições idênticas destinadas aos cargos em comento. Aduzem os impetrantes, que 

o resultado foi homologado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima no dia 27 de dezembro de 2018. Assim, ante a, suposta, violação do direito 

líquido e certo, requerem ao Poder Judiciário a concessão da segurança, sustentando 

que, de acordo com o art. 37, inc. II da CF/88 e do art. 14 e parágrafo único da Lei 

Estadual nº 1.160 de 2016, o candidato aprovado em concurso público tem direito 

subjetivo de ser nomeado, de acordo com a ordem de classificação. Assim, uma vez 

determinado o número de vagas previstas no edital, a aprovação do candidato dentro 

do número de vagas previstas no certame e com a homologação do concurso, o ato de 

nomeação que antes era discricionário torna-se em ato vinculado. 

 A liminar foi indeferida (EP. 8.1). 

Vieram os autos para apresentar Informações. 

É o breve relato. 

 

3. DO DIREITO 

3.1. DA VALIDADE DO CONCURSO E DOS CARGOS QUESTIONADOS. CARGOS EM 

COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO AOS DEPUTADOS.  

 Conforme se verifica no Edital n.º 01/2018, item 16.6, o prazo de validade do 

concurso é de 02 (dois) anos, contado a partir da data da publicação de sua 
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homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da 

Administração, observa-se: 

16.6 O prazo de validade deste Concurso será de 02 (dois) 

anos, contado a partir da data da publicação de sua 

homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por 

igual período, a critério da Administração. 

Com efeito, tem-se que a homologação final do certame ocorreu em 27 de 

dezembro de 2018, com publicação no Diário da ALE/RR ED. N.º 2899-A. Desta 

forma, o prazo final para o esgotamento da validade do concurso seria apenas em 

dezembro de 2020, podendo ainda ser prorrogado após o término do prazo bianual, 

nos termos do disposto no artigo 37, inciso III da Constituição. 

Nesse sentido Excelência, não há que se falar em desídia dolosa quanto a 

nomeação dos candidatos, haja vista que não se exauriu o prazo de validade do 

concurso. 

Outrossim, cabe destaque uma acurada comparação quanto aos cargos 

questionados, com fulcro na Resolução n.º017/17 e Lei Estadual n.º 1.160/16, que 

dispõe: 

 

QUADRO 1 CARGO EM COMISSÃO CARGO EFETIVO 

CARGO Assessor Parlamentar 

Administrativo II (CAA-6). 

Assistente Legislativo 

ATRIBUIÇÕES I - prestar assessoramento na 

realização de serviços 

administrativos de menor 

complexidade que não exijam 

conhecimento técnico específico, 

compreendidos aqueles inerentes à 

rotina burocrática dos serviços 

administrativos, tais quais: 

recebimento, redação, digitação, 

arquivamento de documentos, 

leitura, classificação e 

arquivamento de diários oficiais; 

II - exercer outras atividades 

compatíveis com o desempenho do 

Executar tarefas e atividades 

relativas à anotação, redação, 

digitação e organização de 

documentos e arquivos diversos, 

procedendo de acordo com 

normas específicas para 

assegurar e facilitar o fluxo de 

trabalho da Superintendência 

Legislativa, das Comissões 

Permanentes, Especiais e 

Temporárias, liderança de 

partido, blocos partidários, Mesa 

Diretora e demais unidades 

organizacionais da ALE-RR ou 
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cargo. do interesse desta; executar 

outras tarefas de mesma natureza 

e nível de complexidade 

associadas ao ambiente 

organizacional. 

REMUNERAÇÃO R$ 1.075,00 R$ 3.065,24 

 

QUADRO 2 CARGO EM COMISSÃO CARGO EFETIVO 

CARGO Consultor Técnico da Mesa 

Diretora (CM-1). 

Assessor Técnico Legislativo 

ATRIBUIÇÕES I - prestar assessoramento e 

consultoria técnica à Mesa Diretora, 

às unidades de apoio da Assembleia 

Legislativa e aos Deputados, 

quando solicitado; 

II - redigir, digitar e revisar 

qualquer modalidade de ato ou 

manifestação administrativa, 

segundo as normas técnicas; 

III - elaborar minutas de 

proposições legislativas, 

pronunciamentos e análise de 

contratos administrativos, quando 

solicitado; 

IV - elaborar estudos técnicos, 

emitir informações e instruções 

sobre matérias de interesse da Mesa 

Diretora; 

V - prestar suporte técnico às 

atividades parlamentares de 

fiscalização e controle externo da 

administração pública; 

VI - integrar comissões 

Elaborar proposições em geral, 

emendas, relatórios e pareceres 

legislativos, estudos, textos e 

pesquisas; secretariar as 

Comissões Permanentes, 

Especiais e Temporárias, 

assessorar os deputados, os 

gabinetes, as lideranças de 

partido, os blocos partidários e 

as unidades da ALE-RR nos 

aspectos de mérito, técnica 

legislativa e outros pertinentes a 

sua área de atuação; executar 

outras tarefas de mesma natureza 

e nível de complexidade 

associadas ao ambiente 

organizacional. 
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administrativas; 

VII - auxiliar na elaboração e na 

aplicação de normas relativas à 

administração pública; 

VIII - examinar e instruir 

processos; 

IX - fornecer subsídios à atividade 

institucional; 

X - realizar outras tarefas 

administrativas e inerentes ao cargo 

ou que lhe forem atribuídas pela 

Mesa Diretora. 

REMUNERAÇÃO R$ 6.300,00 R$ 5.789,82 

 

Muito embora apresentem similitude em determinados aspectos, não se pode 

afirmar que se refere a cargos idênticos, haja vista que são, em sua constituição, 

diferentes. 

Quanto aos cargos em comissão e função de confiança, assim preceitua a 

Constituição Federal: 

Art. 37, V: as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 

serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

Verifica-se, pois, que os cargos em comissão representam posições no serviço 

público às quais as pessoas chegam através de livre nomeação e exoneração, com 

atribuições de chefia, direção ou assessoramento. 

Excelência, não guarda amparo as reinvindicações feitas pelos impetrantes 

acerca do quantitativo de cargos comissionados nomeados, uma vez que, as referidas 

nomeações, encontram-se dentro da legalidade, obedecendo os princípios inerentes a 

administração pública. 

Nesse sentido, observemos o disposto por Oliveira: 
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“Esse tipo de provimento é destinado aos cargos ditos de “confiança”, 

de livre nomeação e exoneração, por compreender funções que, em 

tese, necessitam de uma relação de franca fidúcia entre o servidor e o 

seu superior hierárquico. Nesse sentido, as especificidades do cargo, 

próprio de assessorias, chefias ou direção, dispensam o ingresso no 

serviço público através de concurso, bastando para tanto o 

entendimento discricionário do contratante de que aquele determinado 

profissional possui as qualidades necessárias para o desempenho da 

função”. (OLIVEIRA, 2011) 

As nomeações realizadas, bem como a Resolução n.º 017/17, estão em 

conformidade com o ordenamento jurídico, encontrando amparo constitucional. 

Vale destaque ao voto da Ministra Eliana Calmon, no MS 17.886/DF, a qual 

considerou que: 

[...] o autor em classificação, além do número de vagas previstas 

no edital, conclui-se não fazer ele jus ao direito subjetivo à 

nomeação somente com base na afirmação de que surgira em 

quantitativo suficiente para alcançar sua colocação,” na medida 

em que seria detentor de mera expectativa de direito, 

condicionada sempre à conveniência e oportunidade da 

Administração para o preenchimento dos cargos. 

Ou seja, não devem prosperar os pleitos dos impetrantes somente por 

afirmarem que possuem direito subjetivo a nomeação, haja vista que possuem tão 

somente mera expectativa de direitos. 

 De qualquer sorte, ocorre que a proporcionalidade invocada não pode ser 

analisada de maneira fidedigna como explanado na inicial, pois a questão versa sobre 

o Poder Legislativo, ou seja, número de servidores efetivos em comparação com os 

comissionados. 

 Essa diferenciação ao Poder Legislativo decorre em razão dos cargos de 

assessoramento aos Deputados Estaduais, em conformidade com o art. 37, V, da 

CF/88.  

 Portanto, não há qualquer absurdo, vez que, além do assessoramento aos 

deputados, o Poder Legislativo ainda dispõe de grande quantidade de comissões 

temáticas, podendo ainda surgir temporárias.  

As Comissões Permanentes podem ser constatadas na primeira Página dos 

Diários Legislativos onde se contabilizam 20 (vinte) comissões Permanentes (podendo 

ainda surgir temporárias e CPI’s) com variados temas de grande importância e muitos 
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de grande complexidade, consoante ser verifica no art. 36 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, in verbis: 

 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA 

Art. 31. A Assembleia Legislativa constituirá Comissões 

Permanentes e Temporárias, constituídas na forma do Regimento 

Interno e com as atribuições nele previstas, conforme os termos do 

ato de sua criação. 

 

REGIMENTO INTERNO DA ALE-RR 

Art. 20. À Mesa Diretora compete, além das atribuições consignadas 

neste Regimento, ou dele implicitamente resultantes: 

(...) 

XVII - oferecer parecer a todas as proposições em tramitação, no 

início de cada legislatura, enquanto não se instalarem as Comissões 

Permanentes; 

(...) 

Art. 23. São atribuições do Presidente além de outras expressas ou 

implícitas neste Regimento ou que decorram de suas funções e 

prerrogativas: 

I - quanto às Sessões da Assembleia: 

(...) 

m) nomear, na forma regimental, as Comissões Permanentes e 

Temporárias 

(...) 

II - quanto às proposições: 

a) proceder à distribuição de matéria às Comissões Permanentes ou 

Temporárias, no prazo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento das 

proposições. 

(...) 

III - quanto às Comissões: 

a) designar seus membros mediante comunicação dos Líderes, ou 

independente desta, se expirado o prazo regimental; 

b) declarar a perda de lugar, por motivo de falta; 

c) assegurar os meios e as condições necessários ao seu pleno 

funcionamento; 

d) convocar as Comissões Permanentes para a eleição dos respectivos 

Presidentes e Vice-Presidentes; 
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e) julgar recurso contra decisão de Presidente de Comissão em 

questão de ordem; e 

f) constituir e presidir, com direito a voto, a Comissão de 

Representação. 

 

Art. 25. Compete ao 1º Secretário: 

(...) 

VII - formalizar, em despacho, a distribuição de matérias às 

Comissões; 

(...) 

 

Art. 35. O Diário da Assembleia, do Poder Legislativo, publicará 

semanalmente a relação das Comissões Permanentes, com a 

designação de local, dia e hora das reuniões. 

 

Art. 36. As Comissões Permanentes são: 

  

I – de Constituição, Justiça e Redação Final. (Redação dada pela 

Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

II – de Administração, Serviços Públicos e Previdência; (Redação 

dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

III – de Defesa Social, Segurança Pública e Sistema Penitenciário; 

(Redação dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

IV – de Educação, Desportos e Lazer; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

V – Cultura e Juventude; (Redação dada pela Resolução Legislativa 

nº 004, de 2017) 

VI – de Saúde e Saneamento; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

VII – Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e 

Controle; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

VIII – de Tomada de Contas; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

IX – de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; (Redação dada pela 

Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

X – de Agricultura, Pecuária e Política Rural; (Redação dada pela 

Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

XI – de Terras, Colonização e Zoneamento Territorial; (Redação dada 

pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 
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XII – de Políticas Indigenistas; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

XIII – de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; (Redação 

dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

XIV – de Indústria, Empreendedorismo, Comércio, Turismo e 

Serviços; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

XV – de Relações Fronteiriças, MERCOSUL, de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

XVI – de Viação, Transportes e Obras; (Redação dada pela 

Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

XVII – de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, da Criança, do 

Adolescente e de Ação Social; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

XVIII – de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação 

Participativa; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 

2017) 

XIX – de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso; 

(Redação dada pela Resolução Legislativa nº 004, de 2017) 

XX – de Ética Parlamentar. (Redação dada pela Resolução 

Legislativa nº 004, de 2017) 

 Deve ser levado em consideração que o Poder Legislativo Estadual se faz 

necessário em sua estrutura administrativa básica contar com um número diminuto de 

servidores em comparação com a estrutura necessária para assessoramento 

parlamentar. 

 É como preconizado na Constituição Federal, os cargos de confiança devem ser 

preenchidos para as funções de chefia, direção e assessoramento, regra que está 

devidamente obedecida. 

 Imperioso destacar que não há qualquer desproporção, até mesmo porque o 

Senado Federal possui 4.050 cargos comissionados para 81 senadores. 

 O modelo estadual está em consonância com o preceituado pelo Congresso 

Nacional pois grande parte dos cargos comissionados prestam serviços diretamente 

aos Deputados. 

 Portanto, como estamos diante de cargos comissionados que se caracterizam 

como função de confiança para auxilio direto de Deputados, os quais auxiliarão os 

Legisladores na elaboração de projetos de Lei, por isso a necessidade de aqueles 

poderem ser exonerados ad nutum. Logo, não há que se em preterição da nomeação 

dos aprovados no último concurso dessa Casa Legislativa, uma vez que estes 
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desempenham funções diversas dos cargos em comissão que prestam assessoramento 

diretamente aos deputados. 

 

3.2 DA DISCRICIONARIEDADE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA EM NOMEAR APROVADOS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO.  

De acordo com o magistério de Knoplock (2017), o poder discricionário da 

Administração Pública é um mérito administrativo em que o agente dele incumbido 

tem a possibilidade e a liberdade de escolher se e quando praticar um determinado ato, 

de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade para o melhor atendimento 

do interesse público. Esta prerrogativa é inerente ao detentor do poder de escolha, 

independendo de aprovações externas ou do controle prévio e concomitante do 

judiciário. 

Desta forma, tem-se que a discricionariedade é uma construção jurídico-

administrativa que tem por intuito conferir maior efetividade à administração pública 

diante de fatos do cotidiano em que ela tem que intervir. Se toda atuação 

administrativa fosse regida pelo estrito cumprimento da letra da lei, poderia se tornar 

uma estrutura por demasiada engessada, ainda mais lenta e onerosa. A 

discricionariedade possui fonte na própria lei, visto que, até mesmo onde há o poder 

discricionário, é por força de previsão legal e não da absoluta liberalidade do 

administrador. Vale ressaltar a máxima de que ao particular tudo é livre, desde que a 

lei não proíba (KNOPLOCK 2017). 

Assim, temos que por meio do poder discricionário o administrador tem 

liberdade para atuar de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade, de tal 

forma que, havendo alternativas, o administrador pode optar por aquele que, no seu 

entendimento, preserve melhor o interesse público. 

Diante das alegações dos impetrantes, é preciso ter em mente os requisitos 

objetivos para nomeação do candidato aprovado no concurso público: a) aprovação; b) 

cargo ou emprego vago; c) disponibilidade orçamentária para nomeação e c) prazo de 

validade do concurso. 

Como bem observado na Decisão que indeferiu a liminar constante no EP. 

8.1, a presente Casa Legislativa possui um vasto período para a nomeação dos 

candidatos, observa-se: 

“(...)De acordo com o item 16.6 do Edital nº 01/2018, o prazo de 

validade do concurso é de 02 (dois) anos, contado a partir da data 

da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma 

única vez por igual período, a critério da Administração. Como a 
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homologação final do certame ocorreu em 27 de dezembro de 2018 

(EP 1.16), o prazo final para o esgotamento da validade do 

concurso seria apenas em dezembro de 2020, podendo ainda ser 

prorrogado após o término do prazo bianual. Portanto, a ALE/RR 

teria tempo hábil para promover as nomeações dos aprovados no 

concurso público.(...)” 

Neste passo, vale ressaltar que, durante o período de validade do certame, o 

momento da nomeação dos candidatos aprovados compete à Administração, de acordo 

com a sua conveniência e oportunidade, qual seja, o preenchimento de cargos vagos 

que foram ofertados no certame público para a escolha dos servidores públicos que 

preencham as atribuições necessárias ao preenchimento do cargo público oferecido. 

Nesse sentido, encontram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que até expirar o prazo 

de validade do concurso, a Administração tem o poder-dever de 

convocar os candidatos aprovados no limite das vagas veiculadas 

o edital, em observância da ordem classificatória. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.(AgRg no RMS 27.022/RS, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

01/04/2014, DJe 10/04/2014) (destacou-se). 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO 

TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE. 1. Possui 

expectativa de direito à nomeação o aprovado dentro do número 

de vagas enquanto não expirado o prazo de validade do concurso, 

período dentro do qual possui a Administração Pública 

discricionariedade em relação ao momento da nomeação. 2. "(...) 

como o certame ainda está dentro de seu prazo de validade, as 

efetivas nomeação e posse devem guardar observância aos 

critérios de conveniência e oportunidade da Administração 

Pública." (RMS nº 32.660/RN, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, in DJe 12/11/2010). 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1235844/MG, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/04/2011). (destacou-

se). 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE 
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PRORROGADO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Durante o prazo de validade 

do concurso, a Administração possui discricionariedade quanto 

ao momento da nomeação do candidato aprovado, inexistindo, 

nesse período, direito líquido e certo. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça STJ. 2. A prorrogação do prazo de validade 

do certame por mais dois anos possui autorização expressa no art. 

37, III, da CF e também reside no poder discricionário da 

Administração, sendo defeso ao Judiciário analisar os critérios de 

oportunidade e conveniência que a norteiam. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no RMS 33.951/PA, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/9/2011). 

(destacou-se) 

Excelência, a jurisprudência vem mostrando tendência ao fortalecimento do 

entendimento de que compete à Administração, com relação aos cargos que surjam 

durante o período de validade do certame, decidir sobre a forma de gestão, podendo, 

inclusive, extingui-las conforme juízo de conveniência e oportunidade. 

Destaca-se que, não está a se negar a existência do direito a nomeação, 

entretanto, deve-se reconhecer que enquanto não expirado o prazo de validade do 

concurso, período dentro do qual possui a Administração Pública discricionariedade 

em relação ao momento da nomeação, verifica-se tão somente uma expectativa de 

direitos por parte dos impetrantes. 

Ressalta-se que a obrigação imposta à Administração se estende apenas 

àquelas expressamente previstas no edital do concurso. 

Quanto a suposta transmutabilidade do ato discricionário em ato vinculado, 

observemos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que corrobora com o 

disposto acima: 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas 

não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o 

edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa 

forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o 

edital do concurso com número específico de vagas, o ato da 

Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria 

um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um 

direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse 

número de vagas. [RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-

2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.] 
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Excelência, entende-se que o concurso público trata-se de uma garantia 

constitucional prevista no art. 37, II, visando precipuamente proteger os princípios da 

Administração Pública, principalmente à proteção do princípio da impessoalidade e da 

eficiência, este último com a contratação dos melhores candidatos selecionados via 

certame público. 

Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito 

subjetivo do candidato aprovado dentro das vagas ofertados no concurso público, 

fundamentado na obediência ao princípio da segurança jurídica e da força normativa 

do concurso não se transforma em ato vinculativo, destacando-se que o momento da 

nomeação encontra-se no âmbito do poder discricionário da Administração a ser 

exercido dentro do prazo de validade do concurso. 

Isto posto, não merece prosperar os pleitos dos impetrantes, em respeito aos 

ditames constitucionais, sabendo-se que, esta Casa Legislativa, agirá sempre pautada 

pelos critérios de melhor conveniência e melhor oportunidade, observando os 

princípios que regem a administração pública e todos os aspectos de legalidade 

pertinentes. 

 

4. DOS PEDIDOS  

 Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência que seja o processo seja 

julgado totalmente improcedente. 

 

 

Nestes termos, 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Boa Vista/RR, 13 de março de 2019. 

 

Ronnie Brito Bezerra 

Chefe de Procuradoria - Contencioso2 

Mat. 22325 / OAB-RR 1154 

                                                      
2 Resolução nº 1363/2019- SGP de 23 de janeiro de 2019. 
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Bruna Sabrina Reis da Silva 

Assessora de Procuradoria 

Mat. 19832/ OAB-RR 1551 


