
1

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
PROCURADORIA GERAL
ASSESSORIA JURÍDICA

EDITAL SEMED N.º 001/2022 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – DIRETOR
DE ESCOLA

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
IMPUGNANTE: C.A.V., brasileiro, solteiro, professor, CPF sob o n.º xxx.033.059-xx,

PARECER JURÍDICO

Trata-se de impugnação ao Edital SEMED nº 001/2022, lançado no bojo do
Programa de Gestão Democrática regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.382, de
15 de agosto de 2022, objetivando a seleção para o exercício das funções de Diretor de
Escola das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Rio dos Cedros.

O impugnante insurge-se contra a sistemática adotada ao argumento de
que há violação aos critérios de impessoalidade bem como aos ditames
estabelecidos em normas locais e constitucionais fazendo-o nos seguintes termos
que passo a transcrever:

Dados anonimizados pela Lei 13.709/2018 (LGPD)
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Não juntou documentos.
É o relatório.
Passo à análise da matéria.
Não obstante as irresignações ventiladas na peça de impugnação, tenho

que a mesma deve ser rechaçada, visto que não encontro qualquer ilegalidade no
procedimento adotado pela municipalidade.

Dados anonimizados pela Lei 13.709/2018 (LGPD)
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De início cabe apregoar que o processo de seleção levado à cabo pelo
Executivo destina-se a apresentação, dentro de uma sistemática de gestão
democrática com a participação da comunidade, para que o Chefe do Poder
Executivo realize, posteriormente, a nomeação, caso assim entenda, para o
exercício de funções inerentes a cargos comissionados.

Importante frisar que o lançamento do presente processo seletivo constitui
faculdade do executivo e em momento algum desqualificou a natureza da investidura
dos cargos em questão, que continuam sendo de provimento transitório.

Tratando-se de cargos comissionados do Poder Executivo, caberia ao
Prefeito a sua nomeação e exoneração, a qualquer tempo, através de juízo de
discricionariedade, sem, aliás, a necessidade de utilização de mecanismos de gestão
democrática.

Não há de se confundir portanto a situação em tela com a de concurso
público ou de processo seletivo para investidura de servidores, respectivamente, em
cargos de caráter permanente ou nas funções de temporárias em situações de
excepcional interesse público.

Tal diferenciação é fundamental visto que as nomeações para cargos
comissionados não se sujeitam a prévio processo seletivo tampouco concurso
público, não podendo qualquer órgão ou Poder impor condicionantes à vontade do
Chefe do Poder Executivo neste mister, sob pena de invasão indevida de
competências.

Isso não quer dizer que o Chefe do Poder Executivo não possa elencar
eventuais critérios que gostaria de implantar, com caráter não vinculante para o
exercício de tomada de decisão (e também sem descaracterizar a própria natureza
do cargo), a fim de selecionar aqueles que supostamente seriam, no bojo de um
processo democrático com o envolvimento da comunidade, os melhores para a
condução das atividades de gestão dos educandários municipais.

Contudo, assim como cabe ao Alcaide a nomeação segundo caráter de
conveniência e oportunidade em tais circunstâncias, também lhe é acometida a
definição das regras que entende salutares neste processo que se destina única e
exclusivamente à lhe apresentar opções para nomeação, sem, todavia, impor-se
caráter vinculante já que os cargos continuam sendo de livre nomeação e
exoneração.

Da leitura atenta das normas citadas no bojo da impugnação, em especial
da Lei Complementar Municipal nº 68, de 12 de julho de 2005 (que cria a Secretaria
de Educação, dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores bem como sobre o
plano de carreira dos mesmos, e dá outras providências) apura-se que o cargo de
Diretor é comissionado conforme dispositivo que passo a transcrever:

Art.11 Os Diretores de Escola são cargos de livre nomeação e exoneração
a critério do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12 O Diretor de Escola é o Chefe imediato dos servidores e
contratados temporariamente na forma do art.37, IX, da Constituição da
República que atuarem na respectiva unidade de ensino fundamental, sendo
subordinado diretamente, ao Secretário de Educação.
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Digna de elogios a postura do Executivo Rio-cedrense ao promover a
gestão democrática nos termos do Edital impugnado, registrando-se aqui que tal
medida constitui faculdade do Prefeito e, portanto, não merecem acolhida os
argumentos vertidos na impugnação (os quais são direcionados para situações
envolvendo certames públicos para escolhas de servidores efetivos (concursos) e
contratações temporárias (nas situações de excepcional interesse público).

Acerca da diferenciação da natureza de investidura nos cargos e empregos
públicos é unânime em doutrina e jurisprudência a classificação que distingue os
de provimento efetivo daqueles transitórios, como o são os comissionados.

Neste sentido algumas singelas lições merecem ser transcritas:

Em decorrência do art. 37, II, da Constituição, de acordo com o qual “a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão (...)” [...]

Os cargos também são classificáveis quanto à sua vocação para retenção dos
ocupantes. De acordo com este critério, dividem--se em: cargos de
provimento em comissão, cargos de provimento efetivo e cargos de
provimento vitalício, conforme predispostos, respectivamente, a receber
ocupantes transitórios, permanentes ou com uma garantia ainda mais
acentuada de permanência.
Cargos em comissão
79. Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa
concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em
caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para
preenchê-los com liberdade, a qual também pode exonerar ad nutum, isto
é, livremente, quem os esteja titularizando. Um porcentual deles, a ser
fixado por lei, que até hoje não foi editada, terá de ser preenchido por quem
seja titular de cargo de provimento efetivo (cf. art. 37, V, da CF).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo.
30ª edição. Malheiros. São Paulo, p.225/ 309-310)

Provimento em comissão é o que se faz mediante nomeação para cargo
público, independentemente de concurso e em caráter transitório. Somente
é possível com relação aos cargos que a lei declara de provimento em
comissão.
(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. – 32. ed. – Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p.1354).

Observe-se, por fim, que a exigência de prévia aprovação em concurso é
para os cargos de provimento efetivo, ou seja, não temporário, não
condicionado a uma relação de confiança entre o nomeado e seus
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superiores hierárquicos. Daí por que é dispensada para o preenchimento
dos cargos declarados em lei de provimento em comissão, cuja principal
característica é a confiabilidade que devem merecer seus ocupantes, por
isso mesmo nomeáveis e exoneráveis livremente (CF, art. 37, II).
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Editora
Revista dos Tribunais. 23.ª edição. São Paulo, p.364)

Assim, tratando-se de cargo comissionado, cabe ao Chefe do Poder
Executivo (e somente a ele ) a definição dos critérios, não vinculantes, para que
possa melhor exercer seu juízo de valoração a fim de dar provimento aos seus
cargos de confiança, não cabendo a qualquer outro Poder (quiçá ao impugnante)
impor restrições a esta prerrogativa que lhe é assegurada constitucionalmente.

Ante o exposto, é o PARECER pelo NÃO PROVIMENTO da
impugnação e pela consequente continuidade do procedimento instaurado pelo Edital
Semed nº 001/2022.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e a Secretária de Educação para
decisão e, sendo esta pela convalidação das razões anteriormente alinhavadas:

P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 22 de agosto de 2022.

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado

OAB/SC nº 17.721
Portaria 679/08
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MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL SEMED N.º 001/2022 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – DIRETOR

DE ESCOLA
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

IMPUGNANTE: C.A.V., brasileiro, solteiro, professor, CPF sob o n.º xxx.033.059-xx,

DECISÃO

Trata-se de impugnação ao Edital SEMED nº 001/2022, lançado no bojo do
Programa de Gestão Democrática regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.382, de
15 de agosto de 2022, objetivando a seleção para o exercício das funções de Diretor de
Escola das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal de Rio dos Cedros.

O impugnante insurge-se contra a sistemática adotada ao argumento de
que há violação aos critérios de impessoalidade bem como aos ditames
estabelecidos em normas locais e constitucionais.

Parecer jurídico encartado aos autos.
Acolhemos os motivos alinhavados no PARECER JURÍDICO

encartados aos autos o qual é homologado e convalidado, utilizando-se suas razões
como fundamento para a presente decisão, razão pela qual NEGAMOS
PROVIMENTO à impugnação determinando a continuidade do processo em seus
termos originais.

P.R.I.A.C.-se.
Rio dos Cedros, 22 de agosto de 2022.

Joanita Odorizzi Grande
Secretária Municipal de Educação

Rio dos Cedros

Jorge Luiz Stolf
Prefeito de Rio dos Cedros


