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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VALPARAÍSO 

 

ASSUNTO: Resposta a solicitação de anulação ao Concurso Público nº. 01/2017 para 
o emprego de Procurador Jurídico. 

 

A requerente, Sra. Patrícia Aparecida Piovan encaminhou solicitação ao Supe-
rintendente do DAEV, no qual, solicita a anulação do concurso público para o emprego 
de Procurador Jurídico, argumentando descumprimento no item 6 e 6.4 do edital do 
Concurso Público, ou seja, o edital previa cinco alternativas de A, B, C, D e E e o 
mesmo foi realizado com quatro alternativas, assim alega a requerente que tal medida 
infringiu o Edital.  

Preliminarmente, é fundamental ressaltar que a requerente não respeitou as 
regras para recurso previstas no Edital, o que de plano, faz com que essa resposta se 
insira dentre aquelas feitas em nome da transparência e do respeito à opinião dos 
cidadãos. 

A seguir, tentaremos responder o solicitado: 

Há de respeitar a opinião dos outros, mas, convenhamos, o ocorrido não pode 
ser considerado como falha passível de anulação do concurso. Não existe materiali-
dade, nem mesmo proporcionalidade que sustente essa pretensão. 

Qual foi o prejuízo decorrente? Não conseguimos sequer vislumbrar. Pois bem: 

A elaboração da prova objetiva deveria conter cinco alternativas, contudo a em-
presa formulou questões com apenas quatro alternativas: 

Ora, se a prova tivesse contido seis alternativas haveria necessidade de se 
discutir esse assunto, porém, a empresa formulou questões em quantidade menor 
daquela exigida pelo Edital, então, mesmo que o Edital tenha sido desrespeitado, esse 
desrespeito não causou prejuízo aos interessados. Prova com menos alternativas não 
configura maior ou menor dificuldade, talvez, dependendo da circunstância, a possi-
bilidade de diminuí-la é maior com menos alternativas. 

Cumpre informar a requerente, que solicitação semelhante foi objeto de ques-
tionamento judicial nessa Comarca com pedido de “Tutela de Urgência Antecipada” 
cuja conclusão transcreveremos “Não se denota a existência de mácula que pudesse 
ensejar a anulação do certame em comento. A diminuição do número de alternativas 
configura mera irregularidade, uma vez que atingiu igualmente todos os candidatos e 
não ensejou prejuízo para nenhum deles”. 
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Assim, entendemos S. M. J., que tal falha não justificariam punição, entendendo 
a administração da autarquia em sua discricionariedade legal que as falhas não tive-
ram o condão de macular o processo e, por conseguinte, de exigir punição à empresa. 

Valparaíso/SP, 14 de março de 2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

José Geraldo Salesse 
Superintendente do DAEV 

 

 

 

 

 

 


