
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284826 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 09 

Tipo de Prova: 02 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “A doutrina também pode ser chamada de Direito Científico, e consiste nos 

estudos desenvolvidos pelos vários juristas, que objetivam entender e explicar todos os 

temas relativos ao Direito. Buscam explicação e a correta interpretação dos vários 

institutos e normas, de forma a se obter uma real compreensão de todo o mundo jurídico, 

servindo de auxílio e subsídio para os que se aventuram nessa área do conhecimento 

humano. Ou seja, não podemos afirmar que entre as fontes de direito a DOUTRINA seja 

formada pelos princípios, uma vez que a sua REAL FUNÇÃO É A INTERPRETAÇÃO DELES e 

não ser originada pelos mesmo, portanto, a doutrina, assim como o costume que é a a 

prática reiterada de algumas situações, nada mais é do que a semelhança de casos em 

julgamento que possuem \"n\" situações em comum e portanto se utilizam de princípios e 

demais para que ocorra a sua interpretação de maneira sistêmica e objetiva, PORTANTO, 

dizer que a doutrina é formada pelos princípios é uma afirmação equivocada, na verdade, 

ela utiliza da sua interpretação para o entendimento final.”   

 

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) Jurisprudência. 

B) Lei. 

C) Doutrina. 

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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