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Exmo. Sr. Procurador-Geral 

 

 

Na data de 06 de maio de 2012 foi realizada, nesta Capital, a prova escrita 

da Fase Definitiva do 13º Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos na 

Classe Inicial da Carreira de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, compreendendo a 

elaboração de um trabalho jurídico, destinado a avaliar conhecimentos jurídicos e de Língua 

Portuguesa, conforme previsto no item 36 do Edital de Abertura. 

 

Mencionada prova consistiu na elaboração de peça processual para defesa 

do ente público em ação judicial, envolvendo matéria pertinente à disciplina de Direito Tributário e 

Processo Tributário, e para sua realização era permitido aos candidatos consultar legislação e 

súmulas, exclusivamente em edições nacionais, sem comentários, anotações, exposições de 

motivos, precedentes normativos, transcrições ou orientações jurisprudenciais, na forma do item 60 

do Edital de Abertura. 

 

Todavia, após a aplicação da prova, veio esta Comissão de Concurso ter 

ciência de que, dentre os materiais admitidos para consulta, algumas edições de legislação 

continham transcrição parcial da decisão do Supremo Tribunal Federal na apreciação da medida 

cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.389, transcrição esta relacionada 

especificamente a uma das alegações a ser enfrentada pelos candidatos na elaboração da peça 

processual. 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 
 

Desse modo, os candidatos que utilizaram legislação que continha 

referência a ponto específico de uma das alegações a serem enfrentadas acabaram por ter facilitada 

a resolução da questão e, portanto, lograram condição de vantagem em relação aos demais 

concorrentes, o que ocasiona quebra ao princípio da isonomia, um dos vetores fundamentais do 

concurso público. 

 

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, II, impõe a regra do 

concurso público para as contratações realizadas pela Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E essa 

exigência constitui um dos modos de dar concretude ao princípio republicano da igualdade ou da 

isonomia, como alerta Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“Nele se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos 
os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem 
favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades 
pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação 
administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de 
qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da 
igualdade ou isonomia (...) 

No texto constitucional há ainda algumas referências a aplicações 
concretas deste princípio, como ocorre no art. 37, II, ao exigir que o 
ingresso em cargo, função ou emprego público depende de concurso 
público, exatamente para que todos possam disputar-lhes o acesso em plena 
igualdade.” (in Curso de Direito Administrativo, 7ª Ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 68.) 
 

Logo, se o concurso público constitui instrumento de consagração do 

princípio da isonomia, situações fáticas que acarretem distinção entre os candidatos, especialmente 

em relação a aspectos intrínsecos da disputa (conteúdo das provas, critérios de aprovação, etc), 

configuram violação ao mencionado princípio, culminando na frustração do procedimento 

realizado pela Administração Pública para selecionar aqueles que integrarão seus quadros. 

 

Mas a Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37 

da CF), dispondo do poder de anular seus próprios atos de ofício, quando eivados de ilegalidade, 

em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia (Súmula 473/STF), como 
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reconhecido pela jurisprudência: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A 
"suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em 
julgado da decisão de mérito na ação principal" (Lei 8.437/92, art. 4º, § 9º). 
Em razão do preceito legal citado está correta a decisão agravada no sentido 
de que o pedido de liminar para suspensão do concurso público tornaria 
ineficaz a decisão proferida na Suspensão de Segurança. 2. A Administração 
Pública pode anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade (Lei nº 
9.784/1999, artigo 53 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal). Por isso 
pode o órgão administrativo anular questão de prova de concurso público - 
mesmo após a divulgação de gabarito ou de publicação de resultado 
provisório, diante da constatação de duplicidade de alternativas corretas. 
Inexistência, no caso, de violação aos princípios constitucionais da isonomia 
e da impessoalidade, porque o resultado produziu efeitos em relação a todos 
os candidatos e porque a decisão não teve intento de promover a revisão de 
nota de um ou mais candidatos identificados. 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (AGA 200901000552779, JUIZ FEDERAL RODRIGO 
NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 
DATA:14/12/2009 PAGINA:230.) 

 
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CIRURGIÃO DENTISTA DA REDE PÚBLICA. 
LAÇO DE CONSANGUINIDADE DE CANDIDATO COM MEMBRO 
DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, § 2o. DO 
DECRETO 21.688/00 DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO 
DESPROVIDO. 

1. A Administração atua sob a direção do princípio da legalidade 
(art. 37 da CF), que impõe a anulação de ato que, embora emanado da 
manifestação de vontade de um de seus agentes, contenha vício insanável, 
para o fim de restaurar a legalidade violada. 

2. A ilegalidade de ato que constituiu a banca examinadora 
inquina de nulidade todos os atos posteriores, dele decorrentes, como é o 
caso da realização de prova objetiva elaborada pelos membros da referida 
comissão; a decretação de nulidade de concurso é ato impessoal, que atinge 
todos os candidatos que dele participaram e não apenas aquele parente do 
examinador. 

3. Aplica-se, na espécie, o verbete da Súmula 473/STF, segundo 
o qual a Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos de 
ofício, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da 
moralidade, impessoalidade e isonomia. 

4. Recurso desprovido.” (RMS 24.979/DF, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 
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25/09/2008, DJe 20/10/2008) 
 
 
Desse modo, em face dos fatos narrados e no intuito de preservar a isonomia 

entre os candidatos, opina a Comissão de Concurso, com fundamento no artigo 14, inciso III, da 

Resolução PGE nº 44/11, pela anulação da prova escrita da Fase Definitiva do 13º Concurso 

Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira de Procurador 

do Estado do Rio Grande do Sul, realizada no dia 06 de maio de 2012, com a consequente 

realização de nova prova, em data a ser oportunamente divulgada. 

 
 
Porto Alegre, 15 de maio de 2012. 

 

 

Euzébio Fernando Ruschel,  
Presidente da Comissão de Concurso. 
 
 
Adriana Maria Neumann, 
Membro da Comissão de Concurso. 
 
 
Helena Beatriz Cesarino Mendes Coelho, 
Membro da Comissão de Concurso. 
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Expediente Administrativo nº 013995-10.00/12.0 
 

 
 
 

Acolho a manifestação da Comissão do 
13º Concurso Público de Provas e Títulos para 
Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira 
de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, para 
anular a prova escrita da Fase Definitiva, realizada 
no dia 06 de maio de 2012, com a consequente 
realização de nova prova, em data a ser 
oportunamente divulgada. 

 
 
Porto Alegre, 16 de maio de 2012. 
 
 
 
Carlos Henrique Kaipper, 
Procurador-Geral do Estado. 

 


