
 

 

 Maceió 22 de abril de 2015 

 

Ao Jornalista: 

Edvaldo  

Gazeta de Alagoas 

 

 

 

Assunto: Relatório Ação Civil 0030199-88.2011.8.2.0001, ARE 859397 

 

  

Senhor  Edvaldo,  

 

 

  A comissão da Reserva Técnica da PM-AL2006, edital 

nº003/2006/SERHP/PM, vem através deste fazer um breve relatório de toda 

situação ate o presente momento da Ação Civil 0030199-88.2011.8.02.0001 

movida pelo Ministério Público Estadual – MPE, atualmente tramitando no Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, sob o numero AREsp nº. 597102/AL (2014/0263409-0). 

No dia 21/06/2011 O Ministério Público Estadual impetrou 

originariamente Ação Civil Pública no juízo a quo objetivando a nomeação dos 

candidatos regulamente aprovados no cargo de Soldado Combatente na Polícia 

Militar do Estado de Alagoas no Concurso público regido pelo edital 

nº003/2006/SERHP/PM, uma vez que o Governo do Estado não fez as devidas 

nomeações durante a validade e prorrogação do certame, assim como desvio de 

poder ofensivo ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos, especialmente 

ao inciso IV artigo 37 da vigente Constituição Federal, bem como por ofensa ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da eficiência do serviço 



 

 

público previsto pelo art. 37 da Constituição Federal, além de materializar ofensa à 

Lei Estadual nº 6.420 de 15 de agosto de 2003 por violação de obrigação legal 

imposta pela alínea “a” inciso V, artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.420 de 15 de 

agosto de 2003. 

Tal Ação teve seu pedido original negado pelo Juiz da 17 Vara da fazenda 

Publica Estadual, em face da Sentença as fls. 197/204 a qual julgou improcedentes 

os pedidos da inicial, em razão da inexistência de direito à nomeação de 

candidatos aprovados fora das vagas oferecidas em edital, sem a existência de 

preterição ou contratação precária.  

Inconformado com o decisum o Ministério Público interpôs apelação 

reiterando os argumentos da inicial, e requerendo “que seja conhecido e provido o 

presente recurso para reformar a sentença, apelação esta que no julgamento do 

dia 08/08/2013 por unanimidade de votos no sentido de conhecer em parte da 

presente Apelação Cível, julgando prejudicado o pleito de realização de novo 

concurso público e, quanto ao pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade 

da omissão do Estado de Alagoas, dando-lhe provimento. 

Um dos principais argumentos do Julgado segue abaixo em grifo nosso:  

 

A Constituição Federal é expressa quanto ao 

dever do Estado de prestar a segurança pública, 

garantindo, com isso, a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio 

dos órgãos públicos, vejamos: 



 

 

Art.144. A segurança Pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos: 

I Polícia Federal; II Polícia Rodoviária Federal; III 

Polícia Ferroviária Federal; IV- Polícias Civis e, V Polícia 

Militares e Corpo de Bombeiro Militares. 

§ 1º. São responsáveis pela Segurança Pública, 

respeitada a competência da União: 

II- A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. 

§ 5º. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e 

a preservação da ordem pública; (...) 

 

Em consonância com a Carta Magna, não resta dúvida que a 

responsabilidade pelo funcionamento adequado da Polícia Militar é do Estado de 

Alagoas. 

Atente-se que a ineficiência da segurança pública vem se estendendo por 

um longo período, a ponto de se tornar alarmante o índice de criminalidade que 

acomete este Estado, sem que o Ente Público aja de forma efetiva para sanar tal 

omissão, o que contraria claramente os primados constitucionais, principalmente o 

princípio da segurança pública. 

Isso fica demonstrado pelos documentos acostados aos autos pelo 

apelante, de fl.37, onde ressalta que houve contratação de pessoal para prestação 



 

 

voluntária de serviço na área administrativa da corporação militar, denominado 

soldado temporário,no período de vigência do certame em análise, com o intuito 

de liberar os policiais para o exercício de sua atividade típica e diminuir os autos 

índices de criminalidade demonstrados pelo gráfico de fl.127 (mapa da violência). 

Além disso, várias são as notícias estampadas nos periódicos locais que 

evidenciam o aumento da insegurança no Estado de Alagoas e a carência de efetivo 

da PM, até mesmo, com a convocação de PMs da reserva para voltar a trabalhar na 

corporação (programa de redução da criminalidade). 

Em seguida houve uma interposição de Embargo de Declaração feito pelo 

Governo do estado ao qual teve seu Julgamento por Unanimidade Conhecido e 

Rejeitado conforme grifo nosso: 

 

ACÓRDÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 

DE OMISSÃO. 

PORMENORIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO 

ACÓRDÃO ATACADO. NOMEAÇÃO DOS 

INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DO 

CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO 

QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

ALAGOAS A 2.620 COLOCAÇÃO. EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO 

UNÂNIME. 

 

Posterior decisum o Ministério Publico Estadual Ingressou com um 

Embargo Declaração para sanar o equívoco material quanto à limitação do número 

de classificação indicada a 2.620 dos candidatos da reserva técnica, retificando 

para a 3.301 classificação, bem como o pronunciamento acerca dessa matéria, 

para fins de prequestionamentos, onde no dia 20 de março de 2014 por 

unanimidade, foi dado provimento, conforme grifo nosso.  



 

 
 

 

 

ACÓRDÃO 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO MATERIAL NO 

JULGADO IMPUGNADO. ACOLHIDA. 

PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO VERIFICADA. 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS 

INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DO 

CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO 

QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DE ALAGOAS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

 

 

Diante de toda a situação mais uma vez o Governo do Estado interpôs 

através dos Recursos Especial e Extraordinário com fulcro nos artigos 105, inciso 

III, alíneas a e c, e 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal e 541 e 

seguintes do Código de Processo Civil, o qual se insurge contra Acórdãos da 2ª 

Câmara Cível desta Corte, Recursos estes analisados e negados em 31/07/2014 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, conforme alguns 

trechos da decisão abaixo: 

Do Juízo de Admissibilidade do Recurso Especial: 

A interposição do Especial impõe que a questão federal retratada, como 

meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido objeto de análise no 

Acórdão recorrido, sob pena de o recurso padecer do prequestionamento, 

requisito essencial à sua admissão. 

Destarte, a questão federal suscitada no Recurso Especial fundado na 



 

 

alínea a do artigo 105, do inciso III, da Constituição Federal, deverá ter 

sido 

examinada e averiguada no Acórdão recorrido, sendo pressuposto para a 

sua admissibilidade. 

Acerca da matéria, manifesta-se Gleydson Kleber Lopes de Oliveira: 

(...) o prequestionamento é requisito específico de 

admissibilidade do recurso especial, que se traduz na 

exigência de haver o tribunal a quo emitido 

pronunciamento acerca de matéria regulada por legislação 

federal, sendo irrelevante a investigação de a parte tê-la, 

ou não, suscitado previamente. (Recurso Especial. Revista 

dos Tribunais: São Paulo, 2002, p. 252). 

 

O Supremo Tribunal Federal, tratando de Recurso Extraordinário, mas com 

a mesma aplicação no Especial, já sumulou: 

 

Súmula 282. É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, 

a questão federal suscitada. 

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o 

qual não foram opostos embargos de declaratórios, não 

pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o 

requisito do prequestionamento. 

 



 

 

No caso em análise, conforme já mencionado, o recurso foi interposto 

com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a e c, da Constituição Federal, tendo 

alegado o Recorrente que os Acórdãos atacados violaram o disposto nos artigos 

471, 473 e 535 do Código de Processo Civil, 1º, §1, 18, 19 e 23 da Lei 

Complementar n.º 101/2000. 

Verifica-se, de fato, que este Tribunal não analisou a matéria inserta 

nestes artigos, não tendo havido, na decisão combatida, debate prévio em torno 

da matéria alí exposta, o que caracteriza a ausência de prequestionamento. 

Assim, não restaram prequestionadas as matérias insertas nos artigos 

acima referidos. 

Quanto ao artigo 535 do Código de Processo Civil, o referido dispositivo 

prevê a possibilidade de oposição de Embargos de Declaração contra julgados 

omissos, contraditórios ou obscuros. A despeito das razões sustentadas pelo ora 

Recorrente nos aclaratórios outrora opostos, este Tribunal negou-lhes provimento. 

Compulsando os autos, vê-se que, de fato, a suposta violação ao artigo 

535, caput, do CPC, ventilada em sede de Recurso Especial não foi préquestionada, 

razão pela qual o pleito recursal não deve ser admitido. Com efeito, se muito, 

poderia ter havido violação aos dispositivos erigidos no bojo das razões dos 

aclaratórios, o que não se confunde com o enunciado do artigo 535 em si. 

O Superior Tribunal de Justiça, no enunciado n.º 211 de sua Súmula, já 

cristalizou o entendimento de que "inadmissível recurso especial quanto à questão 

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

tribunal 'a quo'". 



 

 

Assim, não tendo sido, a suposta ofensa ao artigo 535, caput, do CPC, 

suscitada e apreciada perante este Tribunal, não caberia, ao Recorrente, inovar e 

pretender sua discussão em sede de Recurso Especial, razão pela qual o mesmo há 

de ser inadmitido neste mister. 

Com relação ao dissídio jurisprudencial, o Recorrente não satisfez os 

requisitos do artigo 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 

artigo 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que não procedeu 

ao cotejo analítico dos casos em evidência, deixando de mencionar as 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, de modo 

que o Recurso Especial há de ser inadmitido. 

Do Juizo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário: 

Através da análise dos Acórdãos, percebe-se que quanto à alegação de 

ofensa aos artigos 2º, 37, incisos II, III e IV, 169, todos da Constituição Federal, 

referentes a tripartição dos poderes, a obediência da Administração Pública aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a 

imposição de limites de despesas a serem estabelecidos por lei complementar, as 

teses não foram analisadas em sede de apelação e nem mesmo quando do 

julgamento dos embargos aclaratórios, portanto, trata-se de matéria não 

prequestionada. 

Interessante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, tratando de 

Recurso Extraordinário, já sumulou o entendimento de ser imprescindível o pré-

questionamento da matéria para haver juízo de admissibilidade positivo ao 

recurso. 

Segue o que dispõe a Súmula 282, in verbis: 



 

 

STF Súmula n.º 282. Admissibilidade – Recurso 

Extraordinário - Questão Federal Suscitada 

É inadmissível o recurso extraordinário, quando 

não ventilada, na decisão recorrida, a questão 

federal suscitada. 

 

Vale salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal “no julgamento 

do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de 

que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número 

de vagas previstas no edital de concurso público”. “O direito à nomeação também 

se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na 

hipótese em que surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso. 

Precedentes” (STF - ARE 790897 AgR / RJ - Relator Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI - Segunda Turma - Publicação: DJe de 07/03/2014). 

Sobre o assunto quanto a falta de Pré questionamento nos Recursos 

Extraordinário o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, intérprete maior da nossa 

Constituição, em casos análogos, consoante se observa de forma sintetizada nos 

ementários dos seguintes enunciados jurisprudenciais (com destaques para 

chamar à atenção): 

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário 

com agravo. Administrativo. Concurso público. 

Prequestionamento. 

Ausência. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. 



 

 

Possibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa 

reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. 

Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o 

recurso extraordinário quando os dispositivos 

constitucionais que nele se alega violados não estão 

devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas 

nºs 282 e 356/STF. 2. Não viola o princípio da 

separação dos poderes o controle de legalidade 

exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos 

administrativos, incluídos aqueles praticados durante a 

realização de concurso público. 3. 

Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da 

legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas 

do instrumento convocatório do concurso público, assim 

como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das 

Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não 

provido” (STF - ARE 779241 AgR / RJ - Relator Ministro 

DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - Publicação: DJe de 

13/12/2013). 

 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

DO ART. 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. TESTE DE 

APTIDÃO FÍSICA. LEI ESTADUAL 5.346/1992. ÓBICE 



 

 
DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

ÓBICE NA SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE 

JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS 

E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de 

prequestionamento da questão constitucional suscitada. 

Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não 

opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é 

inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 

Precedentes. II - Para dissentir da conclusão adotada 

pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do 

conjunto fático probatório dos autos e de cláusulas 

editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 

454 do STF, bem como seria imprescindível a 

interpretação da legislação infraconstitucional local 

aplicável à espécie (Lei Estadual 5.346/1992), o que 

inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do 

STF. Precedentes. III - O Tribunal entende não ser 

cabível a interposição de RE por contrariedade ao 

princípio da legalidade quando a verificação da ofensa 

envolva a reapreciação de interpretação dada a normas 

infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do 



 

 

STF). Precedentes. IV - Esta Corte possui entendimento 

no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato 

administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o 

princípio da separação dos poderes. Precedentes. 

V - Agravo regimental improvido” (STF - RE 650860 AgR 

/ AL – Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - 

Segunda Turma - Publicação: DJe de 14/11/2013). 

 

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESTABELECIDOS EM EDITAL. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA 

NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO 

CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

31.8.2011. Tendo a Corte Regional examinado questão 

referente ao preenchimento dos requisitos estabelecidos 

em edital de concurso público, obter decisão em sentido 

diverso demandaria a análise de matéria 

infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa 

eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário, considerada a 



 

 

disposição do art. 102, III, da Lei Maior. O controle de 

legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário 

não ofende o princípio da separação dos Poderes. 

Precedentes. Agravo regimental conhecido e não 

provido” (STF - ARE 711560 AgR / RJ - Relatora Ministra 

ROSA WEBER - Primeira Turma - Publicação: DJe de 

10/09/2013). 

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE APROVADOS. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MOLDURA FÁTICA 

DELINEADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 20.10.2010. O 

entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge 

da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de que os candidatos 

aprovados em concurso público têm direito subjetivo à 

nomeação para os cargos vagos existentes. Divergir do 

entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de 

direito líquido e certo à nomeação dos agravados, 

demandaria a reelaboração da moldura fática delineada 

no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa 

eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o 

conhecimento do recurso extraordinário. O Supremo 

Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos 

atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o 

princípio da separação de Poderes. Agravo regimental 

conhecido e não provido” (STF - ARE 759888 AgR / BA - 

Relatora Ministra ROSA WEBER - Primeira Turma - 

Publicação: DJe de 04/06/2014). 

 



 

 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Não foi 

observado, na espécie, o requisito do questionamento 

prévio, o qual exige que no acórdão recorrido a quaestio 

juris submetida a esta Corte tenha sido discutida e 

decidida fundamentadamente. 2. Obter dictum, 

consagrou-se, nesta Corte, o entendimento de que os 

limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF)- mormente os relacionados às despesas com 

pessoal de ente público - não são aptos a justificar o 

descumprimento dos direitos subjetivos do servidor 

público. A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 86.640/PI, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 09/03/2012; 

AgRg no RMS 30.359/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJe 11/10/2012. 3. Agravo regimental não 

provido. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00


 

 

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE 

ESCOLARIDADE MÍNIMA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. 

VIOLAÇÃO AO 535, I E II, DO CPC. ALEGAÇÕES 

GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO: STJ : Ag 1329699  

  

 No ultimo dia 01/12/2014 o Superior Tribunal de Justiça – STJ, julgou 

improcedente a ARESP 597102, movida pelo Estado de Alagoas, considerando a falta de 

Pré-questionamento, tal decisão transitou em julgado no dia 16/12/2014. 

 

 Atualmente o processo encontra-se aguardando a decisão do STF, sob o 

argumento feito pela PGE/AL de que a ação foi impetrada depois da validade do 

concurso, porém já há uma decisão recente do dia 06/03/2015do Presidente do STF 

Ricardo Lewandowisk, sobre assunto idêntico de um candidato do DF, na SS499/DF, 

conforme grifo nosso abaixo: 

 
“37. Como se vê, não há como negar, à luz da jurisprudência 

acima citada, que os impetrantes têm direito subjetivo à 
nomeação, visto que as vagas relacionadas na inicial 
surgiram ainda dentro do prazo de validade do certame, pelo 
que caberia à Administração Pública, seguindo o dever de 
boa fé, prover os cargos imediatamente com os candidatos 
que haviam sido aprovados no concurso em destaque, ainda 
válido.  

 
39. O argumento da autoridade impetrada de que o mandamus 
foi impetrado posteriormente ao término do prazo de validade 
do concurso não tem relevância. O que define o surgimento do 
direito do candidato à nomeação é a abertura de vaga dentro 
do prazo de validade, e não a propositura da ação nesse prazo. 

 

  O presidente do STF explicou que o Tribunal, ao analisar Recurso Extraordinário (RE 

598099) com repercussão geral, julgou tema relativo ao direito de nomeação de 

candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas previstas no edital. Segundo o 



 

 

ministro Lewandowski, a decisão de mérito proferida naquele processo “serve de norte 

para situações posteriores assemelhadas”. 

No caso tratado na SS 4999, o ministro afirmou que o direito à nomeação, tal como 

reconhecido pelas instâncias anteriores, também se estende ao candidato aprovado fora 

do número de vagas previstas no edital na hipótese em que surgirem novas vagas no 

prazo de validade do concurso e citou precedente nesse sentido (ARE 790897). “Se a 

Administração Pública abriu concurso para o provimento de 110 vagas é porque 

necessita preencher os cargos delas decorrentes, sendo certo que existe previsão 

orçamentária para a contratação e o ingresso dos aprovados”, assinalou. 

 

Diante disto não resta duvida que o STF será favorável a Ação Civil movida pelo 

Ministério Publico Estadual, porém ao desistir o Governador além de ingressar nas 

fileiras da PM com mais 300 homens os mesmos não entrariam no limite da LRF, 

conforme estabelecido pela Lei Complementar 101 de 04 maio de 2000 mais conhecida 

como LRF por se tratar de Determinação Judicial, conforme exceção prevista no art. 19, 

§ 1º, inciso IV. 

  § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 

artigo, não serão computadas as despesas: (...) 

 IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período 

anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18; 

 

 Essa informação aqui passada sobre a não inclusão na LRF, também pode ser 

encontrada através da Consulta realizada pela Secretaria de Estado da Administração e 

dos Recursos Humanos do RN ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte 

sob o Parecer nº. 1535/2011 PG assinado pelo Procurador-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas/RN Thiago Martins Guterres  

 

  

Caso o Governo desista desta ação poderá acabar definitivamente com 

vários outros processos de militares que já estão sob judice em ações isoladas 

mais também fazem parte da Ação Civil.  



 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

José Roberto Moreira da Silva               Reginaldo Ramos 
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