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DECISÃO Nº 810/18 
ASSUNTO: CONSULTA - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO - ALTERAÇÃO DA LEI N° 

6.299/2013. 
CONSULENTE: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA NETO – SECRETÁRIO 
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REDATOR: CONS. SUBSTITUTO JACKSON NOBRE VERAS, POR TER SIDO O AUTOR DO PRIMEIRO 

VOTO VENCEDOR. 
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EMENTA: CONSULTA. CONCURSO PÚBLICO. 
VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.   
1.  A Administração Pública NÃO poderá declarar a 

suspensão ou prorrogação do prazo de validade 
do concurso na forma questionada pelo gestor, a 
menos que o art. 22, parágrafo único, inciso IV da 
LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o 
art. 37, inciso III, da Constituição Federal sejam 
declarados inconstitucionais. 
 

Sumário: Consulta. Conhecimento. Procedência. 
Apensamento. 

 

 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a informação da CRJ (peça nº 4), o parecer do 

Ministério Público de Contas (peça nº 8), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, à unanimidade, 

consoante o parecer ministerial, conhecer da presente Consulta, e no mérito, respondê-la, à unanimidade, 

em consonância com o parecer ministerial, conforme o voto da Relatora (peça nº 26), nos termos seguintes:  

1) A Administração Pública NÃO poderá realizar nomeação posterior ao prazo de validade do concurso com 

publicação no diário oficial com efeitos retroativos à época da validade desse certame, uma vez que a 

Constituição Federal estabelece, expressamente, em seu artigo 37, inciso III, que o prazo de validade do 

concurso público será de até dois anos, prorrogável uma única vez, por igual período;  

2) NÃO poderá ser nomeado candidato para reposição do cargo dentro do período acima do limite prudencial 

para a despesa de pessoal, mesmo em caso de saída de um servidor público mediante exoneração, a pedido, 

uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal, atingido o limite prudencial, veda o provimento de cargo 

público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;  

3) NÃO é válida a nomeação, até o último dia de validade do concurso, com base em projeção para o limite de 

despesa de pessoal segundo o Relatório de Gestão Fiscal, pois violaria de forma flagrante a vedação do art. 22 

da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

4) A Administração Pública NÃO poderá nomear candidato aprovado em concurso público, dentro da validade 

do certame, mas com efeito posterior à publicação do Relatório de Gestão Fiscal, uma vez que a exacerbação 

do limite prudencial mostra uma conjuntura indesejável, mas provisória, de modo que enquanto perdurar a 

situação fiscal em questão, não poderá ocorrer provimento, ressalvadas as carreiras de saúde, educação e 

segurança, nos termos do artigo 22, § único, inciso IV da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, por maioria, em 
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consonância com o parecer ministerial, divergindo do voto da Relatora (peça nº 26), nos termos e pelos 

fundamentos do voto do Cons. Substituto Jackson Nobre Veras (peça nº 28), no sentido de que:  

5) A Administração Pública NÃO poderá declarar a suspensão ou prorrogação do prazo de validade do 

concurso na forma questionada pelo gestor, a menos que o art. 22, parágrafo único, inciso IV da LC 101/00 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) e o art. 37, inciso III, da Constituição Federal sejam declarados 

inconstitucionais. Vencida, em parte, a Cons.ª Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, que votou 

no sentido de que “A Administração Pública poderá declarar a suspensão do prazo de validade do concurso 

quando, no curso de sua validade, o Poder Público tiver ultrapassado o limite prudencial especificado na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em situações excepcionais, visando atender aos princípios da eficiência e do 

interesse público”. 

 

Presentes: os Cons. Olavo Rebêlo de Carvalho Filho (Presidente), Abelardo Pio Vilanova e Silva, Joaquim 

Kennedy Nogueira Barros, Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Lilian de Almeida Veloso Nunes 

Martins e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh Lopes Campelo, em substituição ao Cons. Kleber Dantas 

Eulálio (em gozo de férias) e Jackson Nobre Veras, em substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos (em gozo 

de férias). 

 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral Leandro Maciel do Nascimento. 

 

Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se.  

Sessão Plenária Ordinária, em Teresina, 12 de julho de 2018. 
 
(assinado digitalmente) 
Conselheiro Substituto Jackson Nobre Veras                        Redator 
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