
AVISO  AOS CANDIDATOS

Assunto: questionamento sobre a cobrança do Decreto Federal nº 5.504/05 constante do

conteúdo programático do concurso público nº 02/2022 da Prefeitura de Queluz-SP.

Trata-se de pedido de esclarecimento/questionamento sobre o fato de ter

constado no conteúdo programático o Decreto Federal nº 5.504/05, sendo que o mesmo fora

revogado.

O Decreto Federal nº 5.504/05, foi revogado pelo Decreto Federal nº 10.024, de

20 de setembro de 2019, o qual regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração

pública federal.

É fato que o Edital de concurso não pode se sobrepor à legislação vigente.

Entrementes, a cobrança de eventual questão originada em matéria oriunda do

Decreto Federal revogado, invalidaria a mesma, sendo passível sua correção por ato

administrativo, ou ainda por meio de via judicial.

Não obstante, o conteúdo programático do edital do certame não

necessariamente precisa vir descrito de forma pormenorizada, bastando à previsão de

determinado tema no mesmo, para que possa ser cobrado, como já decidiu o Superior Tribunal de

Justiça:

“Acerca da pormenorização do conteúdo programático no edital do certame, assim se

posicionou o Supremo Tribunal Federal em 28 de agosto de 2012, no julgamento do MS n.

30.860, da relatoria do e. Ministro Luiz Fux: "2. Havendo previsão de um determinado tema,

cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que

possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos

atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se

resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos

julgados que poderão ser referidos nas questões do certame." Precedentes: AgInt no RMS n.

51.707/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe

11/3/2020; RMS n. 58.371/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

21/9/2018.



No mesmo sentido:

“Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar

conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas

provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados

paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é

necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser

referidos nas questões do certame. 3. In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma

das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do

concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas

eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. 4.

Segurança denegada, cassando-se a liminar anteriormente concedida. (MS 30860,

Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012)

Desta forma, caso haja a correção do conteúdo programático, corrigindo a

possibilidade de cobrança de conhecimento quanto ao Decreto Federal nº 10.024, de 20 de

setembro de 2019, entende-se, consoante entendimento acima apresentado, que basta, somente,

a publicação de uma Errata sem a prorrogação dos prazos do concurso, uma vez que tal medida

não altera o  critério de avaliação dos candidatos e nem repercutem na  esfera dos direitos subjetivos,

uma vez que da matéria atinente ao pregão eletrônico, como um todo o mesmo deve conhecer, nesse

sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO  AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE

MÉDICOS,  FARMACÊUTICOS E DENTISTAS DA AERONÁUTICA.  ALTERAÇÃO DO EDITAL

DURANTE O CERTAME.  PREJUÍZOS SUPERVENIENTES AO APELADO NO TOCANTE  À SUA

CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE  ALTERAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS

QUANDO  MODIFICAM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CERTAME.  VIOLAÇÃO DOS

PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA  VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA 

ISONOMIA, DA COMPETITIVIDADE, DA PROIBIÇÃO DE  PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR

APROVADO E DA  NÃO SURPRESA. PRECEDENTE DO TRF DA 1ª REGIÃO.  SENTENÇA

CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.  APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1.  

mormente quando as regras objeto de  modificação são suscetíveis de agravar a situação

jurídica dos  candidatos. 2. Neste caso, se a Administração reputar  inconveniente a

manutenção das regras editalícias originais  poderá, motivadamente e obsequiosa ao princípio

da finalidade,  cancelar o concurso público, a fim de ajustá-lo ao interesse  público primário.

Regras secundárias e que não alteram os  critérios de avaliação dos candidatos e nem

repercutem na  esfera dos direitos subjetivos, podem ser alteradas livremente,  observada a

devida publicidade. Aplicação analógica do artigo  20 da Lei 8. 666/93. 3. No caso concreto, a

alteração do Edital  no curso do certame, que, inclusive, afetou prejudicialmente o  apelado,

rebaixando sua classificação de 1º para 3º colocado,  revelou-se manifestamente violadora de

uma gama de  princípios aplicáveis aos procedimentos concorrenciais em  geral, tais como os

postulados da vinculação ao instrumento  convocatório, da isonomia, da competitividade, da

proibição de  preterição do candidato melhor aprovado e da não surpresa.  Precedente do TRF

da 1ª Região invocado pela douta PRR/ MPF: AMS 19977001000193061/DF, Rel.



Desembargador  Federal Tolentino Amaral, DJU 04/09/2000, p. 06. 4. Em face  de tais razões,

nego provimento à apelação e à remessa oficial  tida por interposta. (AMS 0017915-77. 2003.

4. 01. 3400 / DF,  Rel. JUIZ FEDERAL MÁRCIO BARBOSA MAIA, 4ª TURMA  SUPLEMENTAR, e-

DJF1 p. 202 de 14/09/2011)

Deste modo, sugere-se o seguinte:

1-) a não cobrança de questões que envolvam o Decreto Federal nº 5.504/05;

2-) a publicação de errata informando que na verdade deveria constar o Decreto

nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e não o Decreto nº 5.504/05, sem prorrogação de prazo,

consoante o entendimento apresentado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça anteriormente

descrito (AgInt no RMS 51.707/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em

09/03/2020, DJe 11/03/2020)


