
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 277981 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 09 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Nesta questão a banca examinadora pergunta sobre as fontes do direito 

administrativo solicitando qual é formada pelo sistema teórico de princípios aplicáveis ao 

direito administrativo e tendo como resposta correta no gabarito a alternativa ‘A’ – 

Doutrina. Mas a alternativa correta deveria ser a letra ‘C’ – Lei, pois no Direito 

administrativo a lei é considerada em seu sentido amplo, e, em se tratando do Direito 

Administrativo especificamente, representa a sua principal fonte jurídica incluindo a 

previsão dos princípios aplicáveis ao Direito Administrativo. Tal como ocorre aos demais 

ramos do Direito, a Constituição Federal é a principal fonte do Direito Administrativo, 

sendo que é na CF/88 (Lei) que estão previstos os principais princípios aplicáveis ao Direito 

Administrativo. É na Constituição Federal que se encontram todos os fundamentos e 

princípios jurídicos que irão servir de base para a criação das outras normas jurídicas. Por 

exemplo, os artigos 37 e 38, ambos da Constituição Federal, trazem as disposições gerais 

concernentes aos princípios e normas que devem ser seguidos por toda a Administração 

Pública. Portanto, a alternativa correta é a ‘C’ devendo a questão ser anulada ou ter seu 

gabarito alterado.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

09. Dentre as fontes do Direito Administrativo, qual é formada pelo 

sistema teórico de princípios aplicáveis ao Direito Administrativo? 

A) Doutrina. 

B) Jurisprudência. 

C) Lei. 

D) Costume. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 



 

 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a Doutrina, formando o sistema 

teórico de princípios aplicáveis ao Direito Positivo, é elemento 

construtivo da Ciência jurídica a que pertence a disciplina em causa. 

Influi ela não só na elaboração da lei, mas também nas decisões 

contenciosas e não contenciosas, ordenando, assim, o próprio 

Direito Administrativo. 

Fonte: 

https://www.livrariagrancursos.com.br/arquivo/download/nome-

arquivo/Adendo%202_20120905163227.pdf. 

Sendo assim, a questão permanece inalterada. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2016. 

 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 
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