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ACÓRDÃO AC Nº 000218/2013                      – TCMGO – PLENÁRIO   

PROCESSO Nº  : 09.242/12 

ÓRGÃO/ENTIDADE : MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL 

NATUREZA   : EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

RESPONSÁVEL : GISELLE CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO (PREFEITA 

MUNICIPAL – GESTÃO 2013)   

RELATÓRIO 

Tratam os autos sobre procedimento de fiscalização do concurso 

público objeto do Edital no 01/2012, realizado pelo Município de Cidade Ocidental. 

A realização das provas foi prevista para o dia 10/06/2012, porém o 

concurso ainda não foi concluído nem homologado (fls. 254). 

Em 03/10/12, o Tribunal deferiu medida cautelar para suspender o 

certame (AC-MC nº 0091/12), fixando-se o prazo de 10 dias para a adoção de 

providências pelo responsável, nos seguintes termos: 

1) O responsável tem prazo de 10 dias para : 
a) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 
com o escopo de realizar a alteração da Lei n.º 860/2011, incluindo, no 
texto legal as atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, convalidando a 
norma editalícia; 
b) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 
para alterar os vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da Lei 
n.º 860/2011 para os cargos de Professor III (artes), Professor III 
(educação física), Professor III (inglês), Professor III (matemática), 
Professor III (pedagogo), conforme estabelecido no Edital, convalidando 
a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o vertente certame; 
c) Anular o certame relativamente ao cargo de Orientador Educacional, 
tendo em vista que a exigência de especialização para provimento inicial 
configurou oferta de cargo em nível já avançado na carreira (nível IV), o 
qual deve ser provido por promoção e não por concurso público, sob pena 
de violação aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos, da 
razoabilidade e da isonomia; 
d) Encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal de Cidade Ocidental 
para incluir nos requisitos de investidura do cargo de Professor III 
(Educação Física) a exigência de registro profissional no CREF, 
convalidando a norma editalícia, sob pena de ser julgado ilegal o vertente 
certame.  
2) Apresentar cópia das publicações relativa ao cancelamento do 
certame para o cargo de Orientador Educacional em órgão oficial de 
publicação dos atos municipais, em jornal de grande circulação e em 
outros meios de comunicação como, por exemplo, internet. 
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3) Possibilitar a devolução dos valores recolhidos a título de inscrição 
aos candidatos inscritos para o cargo de Orientador Educacional, caso em 
que deve constar da publicação de cancelamento do certame os 
procedimentos para devolução dos valores pagos. 
4) Havendo o encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal a 
fim de promover a devida adequação legislativa, de modo a convalidar os 
requisitos constados no edital, deverá encaminhar a esta Corte a 
correspondente lei ou, minimamente, o projeto de lei, para a 
correspondente análise, no prazo de 10 dias. 

Escoado o prazo inicial, foi realizada diligência ao responsável para 

comprovar o cumprimento das determinações contidas no aresto acima, ocasião em 

que foram juntados a petição de fls. 247 e documentos de fls. 248/254. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL 

 

A Secretaria de Atos de Pessoal – SAP, no Despacho nº 5497/12 

(fls. 257/268), após análise, entendeu que as determinações do Tribunal foram 

parcialmente atendidas, tendo concluído pela manutenção da medida cautelar em 

relação aos cargos de Professor III, bem como pela antecipação do juízo de mérito 

do certame em relação ao cargo de Professor III – Educação Física, com vistas a 

considerá-lo nulo, nesses termos: 

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento no sentido de 
que: 
I – é necessária a manutenção da medida cautelar, em vista do 
preenchimento dos requisitos legais, intimando-se o responsável, Alex 
José Batista prefeito municipal de Cidade Ocidental, para manter a 
suspensão do concurso até que esta Corte decida sobre o mérito da 
cautelar. Vale dizer, até que constate o perecimento do fumus boni iuris e 
perigo da demora ante a adoção das seguintes providências: 
a) apresente a LEI, objeto da conversão do projeto de lei, de 29 de 
novembro de 2012, que altera a Lei n.º 860/2011, para incluir em seu texto 
as atribuições descritas no Edital n.º 001/2012, convalidando a norma 
editalícia; 
b) apresente a LEI, objeto da conversão do projeto de lei, de 29 de 
novembro de 2012, que altera a Lei n.º 860/2011, para alterar os 
vencimentos estabelecidos nas tabelas do anexo III da Lei n.º 860/2011 
para os cargos de Professor III (artes), Professor III (educação física), 
Professor III (inglês), Professor III (matemática), Professor III 
(pedagogo), conforme estabelecido no Edital; 
c) seja anulado o certame relativamente ao cargo de Professor III 
(educação física), tendo em vista que a exigência de registro profissional 
no CREF constante do edital e a ausência desta exigência na lei de 
criação do cargo; 
II – seja determinado ao responsável que, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de aplicação da multa prevista no artigo 47-A, inciso X, da LOTCM, 
apresente a esta Corte: 
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a) cópia das publicações relativa ao cancelamento do certame para o 
cargo de Professor III (Educação Física) em órgão oficial de publicação 
dos atos municipais, em jornal de grande circulação e em outros meios de 
comunicação como, por exemplo, internet; 
b) comprovante de que procedeu a devolução dos valores recolhidos a 
título de inscrição aos candidatos inscritos no cargo de Orientador 
Educacional e Professor III (Educação Física), bem como a lista de todos 
os candidatos inscritos para os referidos cargos; 
III – O responsável deve ser notificado para, no prazo de 10 dias, 
apresentar suas alegações de defesa impugnando, de forma especificada, 
todos os fatos narrados nesta instrução, inclusive sobre as imputações de 
multa descritas acima, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 
47-A, inciso X, da LOTCM sem prejuízo de serem considerados verídicos 
os fatos não impugnados. 

                               
                      II – DA MANIFESTAÇÃO PELA PROCURADORIA GERAL DE 

CONTAS 

No Parecer nº 0129/13 (fls. 273/276) a Procuradoria Geral de Contas 

divergiu em alguns pontos com o entendimento da Especializada, como se observa 

a seguir: 

“A apreciação da documentação apresentada evidencia a adoção pelo 
responsável das providências relativas aos itens I, “c”, II e III do AC-MC nº 0091/12, 
de modo que inexiste razão para discordar da unidade técnica nesse ponto. 

Ademais, houve a anulação do certame para o cargo de Orientador 
Educacional e a exclusão dos itens 2.3.4, 3.1.11 e 9.1.2, “a” e “b”, do edital, 
mediante ato publicado em diário oficial (fls. 254), com vistas a sanar os vícios 
apontados anteriormente pela SAP e por este órgão ministerial. 

Por outro lado, no que se refere à manifestação da SAP quanto à ilegalidade 
da exigência de inscrição no conselho profissional como requisito de investidura 
para o cargo de professor de educação física, a conclusão pela nulidade da 
seleção, em antecipação do juízo de mérito, parece temerária. Isso porque as 
provas já se realizaram, o que gerou custos para a Administração e os candidatos, 
além de expectativas que merecem proteção em face do princípio da confiança. 

Não somente isso. Ainda que não haja previsão na lei de criação do cargo 
quanto à exigência de inscrição no conselho profissional, a qual consta do edital do 
certame, essa exigência é expressa na Lei Federal nº 9.696/981. Vale ressaltar que 
o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a lei federal que disciplina a 
profissão seria suficiente para suprir a omissão em lei local: 

 
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO 
DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL. 
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA.CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

                                           
1
 Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos 

profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. 

(...) 

Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, 
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, 
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.  
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1. Tendo em vista o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei nº 9.696/98, é legal a exigência, 
prevista em edital de concurso público para o cargo de professor de Educação Física do 
ensino médio e fundamental, de comprovação de inscrição no respectivo Conselho 
Profissional quando do ato de sua admissão.  Precedente da Quinta Turma. 
2. Recurso ordinário improvido. 
(RMS 26.316/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/06/2011, DJe 15/06/2011) 
 

Ademais, sendo o cargo em questão exclusivo de licenciados em educação 
física, nos termos da lei local, e sendo a inscrição no conselho pressuposto notório 
para o exercício da profissão, a exigência de inscrição prevista no edital não se 
afigura desproporcional, surpreendente nem desarrazoada. 

Desse modo, não é possível concordar com a unidade técnica quanto à 
declaração antecipada de nulidade da seleção para o referido cargo. No momento, 
cumpre apreciar se persistem os pressupostos da medida cautelar, juízo que 
conduz à conclusão de que, nesse ponto, falece o requisito da fumaça do bom 
direito, não devendo subsistir a suspensão do certame para Professor III (Educação 
Física).  

Quanto aos vícios referentes às atribuições legais e editalícias dos cargos de 
Professor III, enquanto a lei faz previsão abstrata (“Atividades inerentes às funções 
do magistério”), o edital desce às minúcias para detalhar essas atribuições.  

Ocorre que o edital, à primeira leitura, não extrapola o que dispõe a lei. Não 
prevê atribuição estranha à atividade de magistério. Pelo contrário, a norma do 
certame parece esclarecer a previsão legal, em consonância com o que dispõe a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A divergência entre as atribuições 
editalícias e as legais, aqui, é apenas de forma, mas não de conteúdo. Cita-se o 
exemplo: 

Professor III 

(artes) 

Atribuições: 

Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como 
referencial teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacional de Arte, caracterizando as 
práticas educativas, estéticas, em dimensões de criação, apreciação, consideradas essenciais 
às questões sociais e culturais presentes no dia a dia. Planejar, executar o trabalho docente, 
levantar dados e interpretá-los; contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem da Arte; 
estabelecer mecanismos de avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e 
encaminhá-las; cooperar com os setores de supervisão e orientação escolar; trabalhar em 

equipe; executar atividades correlatas ao cargo. Participar da elaboração da proposta 
pedagógica da unidade de ensino em que atua; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica da unidade de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos em Lei; participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional na unidade de ensino e/ou Centro 
de Formação da Rede de Ensino Municipal; participar, efetivamente, de todas as formações em 
serviço ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação de Cidade Ocidental, conforme 
previsto no art. 13, inciso V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. 

Com efeito, também quanto a essa questão não são nítidos a fumaça do bom 
direito nem o perigo da demora, de modo que a suspensão não prospera. 

Por último, quanto à divergência entre lei e edital no que se refere à 
remuneração dos cargos de professor, há que se ressaltar que o edital fixa 
remuneração maior (R$ 1.918,94 - edital, R$ 1.564,86 - lei), e, por isso, não se 
observam inequivocamente prejuízos ao certame decorrentes dessa divergência, 
na medida em que não serviu de desestímulo à participação nem à competitividade.  

Também não se mostra razoável condicionar a continuidade do certame ao 
aumento da remuneração por lei, a fim de adequá-la ao valor previsto no edital, 
porque esse aumento implica considerações de ordem financeiro-orçamentárias 
importantes, as quais merecem ponderação, estudos e cautela. 

Mais recomendável, ao que parece, seria retificar o edital para compatibilizá-
lo com a lei. Mas, como já visto, já houve propositura de lei (fls. 251) e, ademais, a 
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retificação do edital, a essa altura, encerradas as inscrições e realizadas as provas, 
representaria medida com pouco ou nenhum efeito prático. 

Nessa linha de raciocínio, aqui também não parecem subsistir razões para 
sustentar a medida de suspensão. Todavia, a falha no edital sem dúvida configura 
ato de gestão ilegítimo, porque gera expectativas inalcançáveis nos participantes, 
violando-se os princípios da boa-fé e da proteção da confiança na Administração, 
infração prevista no art. 47-A, VIII, da LOTCM, punível com multa. 

Em síntese, apreciando-se a permanência ou não da medida de cautelar, 
concluiu-se que não há razão para manter-se a suspensão, devendo o certame 
prosseguir até seu término, para que então o Tribunal possa decida definitivamente 
sobre o mérito do procedimento do concurso, em sua integralidade. 

Ante o exposto, este Ministério Público manifesta-se no sentido de que: 
I. seja revogada a medida cautelar deferia pelo AC-MC nº 0091/12, 

autorizando-se a continuidade do procedimento do certame; 
II. seja o responsável citado para se manifestar conclusivamente sobre todos 

os vícios e multas apontados pela unidade técnica no Despacho nº 5.497/2012 e 
neste parecer, no prazo de 10 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos 
não impugnados, bem como de preclusão da oportunidade de defesa; 

III. seja fixado o prazo máximo de 60 dias para que o responsável apresente 
perante esta Corte o ato de conclusão do certame, devidamente publicado em 
diário oficial, contendo a lista completa dos candidatos aprovados e dos 
classificados em cadastro de reserva, sob pena de aplicação de multa com base no 
art. 47-A, X, da LOTCM, alertando-se que o descumprimento do prazo poderá 
acarretar a apreciação definitiva do procedimento do certame no estado em que ele 
se encontrar, ainda que não concluído. 

É o parecer.” 

 

É o Relatório. 

VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR 

Vistos e relatados os presentes autos, este Relator concorda com o 

entendimento da Procuradoria Geral de Contas, manifestando, assim, pela: 

1- revogação da medida cautelar deferia pelo Acórdão AC-MC nº 

0091/12, autorizando-se a continuidade do procedimento do certame; 

2- citação do Responsável para se manifestar conclusivamente 

sobre todos os vícios e multas apontados pela Secretaria de Atos de Pessoal no 

Despacho nº 5.497/2012 e no Parecer nº 0129/13 da Procuradoria Geral de Contas, 

no prazo de 10 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não 

impugnados, bem como de preclusão da oportunidade de defesa; 

3- fixação de prazo máximo de 60 dias para que o Responsável 

apresente perante esta Corte o ato de conclusão do certame, devidamente 

publicado em diário oficial, contendo a lista completa dos candidatos aprovados e 
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dos classificados em cadastro de reserva, sob pena de aplicação de multa com base 

no art. 47-A, X, da LOTCM, alertando-se que o descumprimento do prazo poderá 

acarretar a apreciação definitiva do procedimento do certame no estado em que ele 

se encontrar, ainda que não concluído. 

Pelo exposto, voto por que seja adotada a minuta do Acórdão que 

ora submeto a este Plenário. 

 

Gabinete do Conselheiro Diretor da Terceira Região, em 24 de 

janeiro de 2013. 

 
 
 

Conselheiro Sebastião Monteiro Guimarães Filho 
Relator 



                     Estado de Goiás    
   TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  

 

 

 

Rua 68 nº 727- CENTRO - FONE 3216-6000-FAX 3223.9011-CEP 74055-100-GOIÂNIA 
                                                                                www.tcm.go.gov.br 

 

ACÓRDÃO AC Nº  000218/2013                    – TCMGO – PLENÁRIO   

PROCESSO Nº  : 09.242/12 

ÓRGÃO/ENTIDADE : MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL 

NATUREZA   : EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

RESPONSÁVEL  : GISELLE CRISTINA DE OLIVEIRA ARAÚJO (PREFEITA 

MUNICIPAL – GESTÃO 2013)  

 

EMENTA: Município de Cidade Ocidental. Poder 
Executivo. Edital de Concurso Público. Voto 
convergente com MPC. Revogação da Medida 
Cautelar. Determinações ao Responsável.  

 

 

VISTOS e relatados os presentes autos, que tratam sobre 

procedimento de fiscalização do concurso público objeto do Edital no 01/2012, 

realizado pelo Município de Cidade Ocidental.  

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator: 

1- revogar a medida cautelar deferia pelo Acórdão AC-MC nº 

0091/12, autorizando-se a continuidade do procedimento do certame; 

2- citar o Responsável para se manifestar conclusivamente sobre 

todos os vícios e multas apontados pela Secretaria de Atos de Pessoal no Despacho 

nº 5.497/2012 e no Parecer nº 0129/13 da Procuradoria Geral de Contas, no prazo 

de 10 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, bem 

como de preclusão da oportunidade de defesa; 

3- fixar prazo máximo de 60 dias para que o Responsável apresente 

perante esta Corte o ato de conclusão do certame, devidamente publicado em diário 

oficial, contendo a lista completa dos candidatos aprovados e dos classificados em 
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cadastro de reserva, sob pena de aplicação de multa com base no art. 47-A, X, da 

LOTCM, alertando-se que o descumprimento do prazo poderá acarretar a 

apreciação definitiva do procedimento do certame no estado em que ele se 

encontrar, ainda que não concluído. 

 

Dê-se ciência da presente deliberação ao Responsável. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

em Goiânia, aos  30/01/2013. 

Presidente Consª. Maria Teresa F. Garrido           Relator Cons. Sebastião Monteiro 

Participantes da votação: 

1 – Cons. Subst. Irany de Carvalho  2 - Cons. Subst. Maurício Oliveira 

3 – Cons. Paulo Ernani M. Ortegal  4 – Cons. Virmondes Borges Cruvinel 

5 – Cons. Francisco José Ramos 

Presente   Regis Gonçalves Leite                  Ministério Público de Contas 

 


