ESTADO DO ACRE
VII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE
PROCURADOR DO ESTADO

EDITAL Nº 005/2017/PGE/AC
O Presidente da Comissão do VII Concurso Público para Provimento de Cargos da Classe Inicial da
Carreira de Procurador do Estado do Acre, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela
Portaria nº 097, de 18 de abril de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, o
julgamento dos recursos em face das decisões de indeferimento de concessão de isenção da taxa de
inscrição do VII Concurso Público para Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira de
Procurador do Estado do Acre, conforme a seguir especificado:
Art. 1º Recebidos e processados, a comissão do concurso decide conhecer e denegar os recursos
contra o indeferimento de isenções interpostos por Natália Thaís Jorge Mendes e Willian Pollis
Mantovani, pelas razões de fato e de direito contidas no parecer nº 01/2017, emitido Comissão do
Concurso.
Art. 2º Denegar a complementação de documentos por parte de Slene de Sousa Santos da Cunha e
de Renato Mendes das Silva, considerando também a ausência de requerimento por parte desse
último, em razão de previsão contrária expressa no edital, conforme disposto no seu art. 15, § 6º
(Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios, conforme o § 1º deste artigo, a complementação da documentação).
Art. 3º Os candidados deverão tomar as providências descritas na letra “d” do art. 5º do Edital do
Concurso (efetuar o pagamento da taxa de inscrição), com as alterações posteriores, até a data limite
para a realização de inscrição, sob pena de exclusão do certame (art. 15, § 12).
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 30 de maio de 2017.

Rodrigo Fernandes das Neves
Presidente da Comissão do Concurso
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Parecer 01/2017, da Comissão do VII Concurso Público para Provimento de Cargos da Classe Inicial
da Carreira de Procurador do Estado do Acre
Apresentaram recursos ao indeferimento da concessão de isenção da taxa de inscrição
para do VII Concurso Público para Provimento de Cargos na Classe Inicial da Carreira de Procurador
do Estado do Acre os seguintes candidatos: Willian Pollis Mantovani, Natália Thaís Jorge Mendes e
Slene de Souza.
Em relação aos dois primeiros candidatos, abordou-se nos recursos, em síntese, quanto
à aplicabilidade da Lei nº 3.251, de 17 de maio de 2017, que acresceu o parágrafo único ao art. 1º da
Lei nº 1.230, de 27 de junho de 1997, e estabeleceu legalmente que pessoa inscrita em órgãos de
classe não seria considerado desempregados para fins de concessão de isenções de pagamento de
taxa de inscrição em concursos públicos estaduais.
Alega-se, nos recursos, que a supramencionada lei seria posterior ao pedido de isenção
e à publicação do edital, e que a lei anterior não faria menção à condição de empregado para efeito
de concessão de isenção em relação às pessoas incritas em conselhos de classe, o que denotaria uma
“ilegalidade” da decisão da comissão, bem como a violação a princípios, como o da boa-fé objetiva e
da razoabilidade.
Em síntese, é o relatório.
Em princípio, é importante destacar que a decisão denegatória das isenções ocorreu no
dia 22 de maio, quando a Lei nº 3.251, de 17 de maio 2017 já estava em vigor. A nova lei prevê
expressamente em seu art. 5º que todas as suas disposições se aplicam aos concursos em
andamento na data de sua publicação, como é o presente caso, incluindo a previsão de não se
considerar desempregado pessoa inscrita em órgão de classe. Vejamos a seguir:
Art. 5º As alterações promovidas por esta Lei aplicam-se aos concursos em andamento na data
de sua publicação.

Nesse sentido, a impossibilidade legal de concessão de isenção das taxas de concurso
para pessoas inscritas em órgãos de classse, por ser regra vigente e aplicável no momento da decisão
da comissão, era de observância obrigatória. A concessão de isenções, nessas condições, é que se
revestiria de ilegalidade, pois que estaria contrariando texto expresso em lei de aplicação imediata.
Ademais, de toda forma, o Edital já previa, desde o começo, em seu art. 15, § 3º, V, a
impossibilidade de se considerar desmpregado candidato inscrito em conselho de classe, edital esse
declarado de conhecimento pelos candidatos quando da inscrição, e cujo termos não foram
impugnado pelos recorrentes. Nesse sentido, em verdade, prevalece a boa-fé objetiva em favor do
Estado, pois a condição acima mencionada era expressa no edital e de conhecimento prévio dos
candidatos, não se podendo falar, portanto, em qualquer tipo de surpresa pelos solicitantes.
É de se dizer, ainda, apenas por amor ao argumento, que o edital, ao fazer a previsão
impugnada, não exorbitou sequer o conteúdo da lei anterior, porquanto apenas deixou claro que o
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profissional liberal inscrito em órgão de classe não seria considerado desempregado para os fins a
que a lei se destina. Em outras palavras, temos que o advogado que esteja em situação regular com a
OAB de fato não pode ser considerado desempregado, uma vez que sua atuação profissional pode
ocorrer independentemente da existência de um vínculo formal de emprego, nos termos da CLT.
Não há dúvidas de que todos aqueles que possuem registro junto à Ordem dos
Advogados do Brasil podem desempenhar a advocacia privada a qualquer momento, seja em causa
própria ou patrocinando causa de terceiros e, com isso, recebendo a remuneração correspondente,
de acordo com a tabela de honorários divulgada pela OAB.
Evidencia-se, portanto, a ausência de viabilidade dos argumentos expostos nos recursos
apresentados por Willian Polis Mantovani e Natália Thaís Jorge Mendes.
Também foi apresentado recurso pela candidata Slene de Sousa Santos da Cunha
solicitando a complementação dos documentos apresentados no pedido originário de isenção,
fazendo juntar ao recurso cópia autenticada da CTPS. Sustenta o pedido com base no art. 55 do
Regulamento do Edital, que permite a realização de provas mesmo sem apresentação do documento
original, quando comprovado o extravio, a perda ou roubo.
Quanto a esse recurso, evidencia-se equívoco da solicitante da isenção, considerando a
inaplicação do art. 55 do regulamento do edital para o caso em espécie. Na verdade, há previsão
expressa para os casos de solicitação de complementação de documentos nos pedidos de isenção,
conforme dispõe o art. 15, § 6º, do Edital:
Art. 15. [...]
[...]
§ 6º Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de
inscrição e dos documentos comprobatórios, conforme o § 1º deste artigo, a
complementação da documentação.
Resta evidente, portanto, a impossibilidade da complementação conforme requerido
em recurso, razão pela qual a sua rejeição se faz necessária.
Por fim, mas não menos importante, foi recebido nesta PGE envelope contendo cópia do
Requerimento de isenção do candidato Renato Mendes da Silva, acompanhado de cópia autenticada
de CTPS. Nessas condições, seja por ausência de recurso propriamente dito, seja pela já mencionada
impossibilidade de complementação de documentos do pedido de isenção, vê-se impossível
qualquer providência em favor do candidato.
Pelas razões acima expostas, em reunião, a comissão delibera da seguinte forma:
1) Denegar os recursos contra o indeferimento de isenções interpostos por Natália Thaís
Jorge Mendes e Willian Pollis Mantovani, pelas razões de fato e de direito contidas neste Parecer.

ESTADO DO ACRE
2) Denegar a complementação de documentos por parte de Slene de Sousa Santos da
Cunha e de Renato Mendes das Silva, considerando também a ausência de requerimento por parte
desse último, em razão de previsão contrária expressa no edital, conforme disposto no seu art. 15, §
6º (Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios, conforme o § 1º deste artigo, a complementação da documentação).
Rio Branco, 29 de maio de 2017.

Membros da da Comissão do VII Concurso Público para Provimento de Cargos da Classe Inicial da
Carreira de Procurador do Estado do Acre

