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PROJETO DE LEI Nº    250/12 

 

Dispõe sobre a proibição de realização de concurso público, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, exclusivo para a formação de cadastro de reserva. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibido realização de concurso público, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 

para fim específico de cadastro de reserva. 

 

Art. 2º O edital de cada concurso público de provas ou de provas e títulos no âmbito da 

administração direta e indireta do Estado do Espírito Santo não poderão deixar de prever a 

especificação do número de cargos a serem providos. 

 

Parágrafo único A formação de cadastro de reserva nos concursos de que trata o caput deste 

artigo somente será permitida para candidatos aprovados em número excedente ao de cargos a 

serem providos. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 25 de junho de 2012. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 
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JUSTIFICATIVA 

 

Há no Estado milhares de capixabas dedicando tempo, esforço e dinheiro com o 

intuito de se tornar servidor público, pela via idônea do concurso público. Em determinados 

casos, superado o árduo caminho, muitas vezes combinado com vertiginosa concorrência, o 

candidato não apenas aprovado, mas que também foi classificado dentro do número de vagas 

estabelecido no edital, deixa de ser nomeado, por decisão discricionária da Administração 

Pública. 

No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 227.480, a Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal, evoluindo em relação a entendimento anterior da Corte, concluiu 

que, se o Estado anuncia em edital de concurso público a existência de vagas, ele se obriga ao 

provimento dos cargos, se houver candidato aprovado. 

A decisão presta homenagem aos princípios da moralidade e da impessoalidade, 

que devem presidir a conduta dos agentes públicos. Com efeito, se for dado à Administração 

deixar de nomear os aprovados em concursos dentro do número de vagas estipulado pelo 

edital, tal faculdade poderá ser utilizada pelo mau administrador, quando alguém de sua 

predileção não tenha logrado aprovação, ou mesmo para perseguir aprovado que 

eventualmente seja desafeto seu. Ademais, como ressaltou o Ministro Marco Aurélio, “a 

Administração Pública não pode brincar com o cidadão, convocando – o para um certame e 

depois, simplesmente, deixando esgotar o prazo de validade do concurso sem proceder às 

nomeações” (voto na ADI nº 2.931). 

Ora, as mesmas razões que presidiram a decisão da Corte Suprema no RE nº 

227.480 são válidas quando aos concursos para a formação de cadastro de reserva. Podemos 

até supor que, a partir da decisão do STF, aumente o número de concursos com tais 

características, exatamente para se fugir ao dever de nomear reconhecido pelo Tribunal.  

O projeto que apresentamos busca corrigir essa distorção, concedendo aos 

candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido não apenas a expectativa de 

direito, mas o direito efetivo à nomeação. Para evitar possível burla a esse direito, vedamos a 

realização de concursos públicos exclusivamente para formação de cadastro de reserva, nos 

quais não haveria previsão do número de vagas colocadas em disputa. 
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Por essas razões é que aguardo, serenamente, o descortino de meus nobres pares 

na aprovação desse projeto. 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PRP 

 


