
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 277981 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 10 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Nesta questão a banca examinadora entendeu como correta a assertiva 

‘C’, entendendo que o item III – Interesse superior da Administração Pública, não necessita 

de divulgação oficial para ser válido. Ocorre que, o Princípio da Publicidade informa que a 

Administração tem o dever de manter plena transparência de todos os seus 

comportamentos, inclusive de oferecer informações que estejam armazenadas em seus 

bancos de dados, quando sejam solicitadas, em razão dos interesses que ela representa 

quando atua. “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado” (art. 5º, XXXIII da CF). “A lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na Administração direta e indireta, regulando especialmente o 

acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, §3º, II da CF). Tendo em vista que 

algumas informações deverão permanecer em sigilo, podemos concluir que o princípio da 

publicidade não é absoluto. Mas, apenas informações que comprometam o direito a 

intimidade das pessoas (art. 37, §3º, II da CF): “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X da CF), e informações de interesse 

particular ou coletivo quando imprescindíveis para a segurança da sociedade ou do Estado 

(art. 5º, XXXIII da CF), ou seja, o interesse superior da Administração Pública não esta 

resguardado de sigilo, e deve respeitar o Princípio da Publicidade, pois a negativa de 

publicidade aos atos oficiais caracteriza improbidade administrativa e improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, IV da Lei 

8429/92), sendo que o interesse superior da administração pública é sempre o interesse 

publico, da coletividade. Portanto, requeiro a anulação desta questão ou alteração do 

gabarito.”   

 

É o parecer. 

 



 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

10. De acordo com o Princípio da Publicidade, nem todos os atos 

administrativos necessitam de divulgação oficial para serem 

válidos, sendo estes: 

I - Assuntos de segurança nacional; 

II - Investigações policiais; 

III - Interesse superior da Administração Pública. 

 

Qual alternativa apresenta todas as informações corretas? 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) I, II e III. 

D) II e III. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, a alternativa correta é a letra “C” 

em que todas as informações são verdadeiras.  

 

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 

 


