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Ofício 41/2021 - AAC 

Assunto: Recomendação quanto ao concurso público para ocupação de cargo de 
procurador municipal. 
 
Processo Dataged: 365412020-0 
 
Excelentíssimo Senhor  

Wanderson Borghardt Bueno. 

Prefeito de Viana  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo, por meio do 
Presidente da Comissão de Advogados Públicos da OAB/ES, vem perante a Vossa 
Excelência diante das informações de que essa Municipalidade possui 06 (seis) cargos 
comissionados que exercem, fundamentalmente, as mesmas funções de um Procurador 
Municipal, denotando a necessidade de aumento do quadro, promover a seguinte 
recomendação. 

 
Com efeito, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da 

Súmula 01, reconheceu que o exercício das funções da Advocacia Pública é atividade 
exclusiva dos advogados públicos efetivos, a saber: 
 

Súmula 01: O exercício das funções da Advocacia Pública, na União, 
nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal, constitui 
atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos 
artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988.  

 
Dessa forma, torna-se imperioso ressaltar que são os advogados públicos, 

devidamente empossados em seus cargos por meio de concurso público, que 
desempenham as atividades de consultoria, assessoramento e representação do 
Município, não podendo tal múnus ser exercido por profissionais comissionados, sendo 
este o entendimento já sedimentado nos tribunais superiores e no Tribunal de Justiça 
deste Estado. 
 

A própria Constituição Federal de 1988 prevê, no inciso II do artigo 37, que a 
investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, mesma 
situação ocorre com o disposto no art. 122-A, da Constituição Estadual. Não bastasse, Lei 
Orgânica desse Município de Viana, obedecendo as referidas normas constitucionais, 
também possui essa previsão em seu artigo 64. 
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Assim, incontroverso que os cargos de Procuradores Municipais devem ser 
preenchidos com aqueles candidatos aprovados em concurso público e nomeados de 
acordo com a ordem classificatória, seguindo a quantidade de vagas disponíveis na 
carreira. 

 
Por sua vez, também é de conhecimento desta OAB que esse Município de Viana, 

em obediência às normas acima mencionadas, efetivamente realizou Concurso Público 
para preenchimento das vagas de Procurador Municipal, instaurado pelo Edital nº 
003/2018, homologado desde 24/06/2019, mas que, até a presente data, somente um 
candidato aprovado restou nomeado. 

 
Desta forma, recomenda-se à essa Municipalidade que adote as providências 

cabíveis ao encaminhamento do noticiado Concurso Público, nomeando-se os aprovados 
no referido certame, o qual foi devidamente acompanhado por esta OAB/ES, seguindo-se 
a lista classificatória até o efetivo preenchimento dos 3 (três) cargos vagos de Procurador 
Municipal, vacância esta que se extrai da Lei Orgânica Municipal, em estrita obediência 
aos comandos constitucionais acima elencados. 

 
Por fim, requer, respeitosamente, que essa Municipalidade informe a esta OAB/ES 

qual o término do prazo de validade do referido certame, diante da suspensão do EDITAL 
003/2018 - CARGOS GERAIS, recomendando ainda, por oportuno: (a) que se oficialize, 
mediante a publicação do ato em órgão de imprensa oficial, o termo final da suspensão do 
prazo de validade do concurso e (b) que se prorrogue o prazo de validade do certame, 
para que haja tempo hábil para se nomear os candidatos já aprovados. 

 
Certos do empenho de V.Exa. na adoção das providências solicitadas, renovamos 

os votos de elevada estima e consideração. 
  

 

 

 

JOSÉ CARLOS RIZK FILHO 

Presidente da OAB/ES 

 

 

 

ALBERTO NEMER NETO 

Coordenador de Comissões da OAB/ES 

 

 
DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR 

Presidente da Comissão de Advogados Públicos da OAB/ES 
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