
CAM/\RA DE VEREADORES DE SAPUCAI /\ DO SUL 
Av. /\ssis Bras il , 51 - Ct'ntro - CEP: 93.220.050 - Sapucaia do Sul - RS 

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 - Fax : 51.3474.1081 

Exma. Sra. Presidente 
Vereadora RAQUEL do POSTO 

Sapucaia do Sul/RS, 28 de JUiho de 2020 

DO. Presidente da Câmara de Vereadores de 
SAPUCAIA DO SUL 

O Vereador que este subscreve , requer que seja enviada uma MOÇÃO DE 
APOIO AO PLEITO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PARA 
O CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA MILITAR - CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR 
(CSPM). 

Senhora Presidente· 

O vereador que esta subscreve. vem apresentar Moção de apoio ao pleito 
dos cand idatos aprovados no concurso para curso superior de Polícia M1l1tar -
Capitão da Brigada Militar (CSPM). 

Solicitamos que após os tramites reg1menta1s, seJa encaminhada cópia da 
presente ao Ilustríssimo Secretário Estadual de Segurança Pública, Sr. Ranolfo 
Vieira Júnior. 

JUSTIFICATIVA 

A presente Moção de Apoio visa solicitar a continuidade do respectivo 
Concurso Público, com confirmação da 5ª fase do certame e a consequente 
homologação final , observando os princípios constituc1ona1s da legalidade, 
transparência, publicidade, econom1c1dade e eficiência que regem a Adminis9 ção. 

I 

Progressistas 
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Poder Jucliciúrio 
Tribunal de Justiça cio Estado do Rio Grande do Sul 

3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre 

Rua M,111ol' l1to de Ornclas. 50 - na,rru Pra,;, ul' fh:l.t\ - CEP~ 90 1102.10 - Pom: (5 1 J 32 I0-lí500 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5038970-24.2020.8.21.000J /RS 

IMPETRANTE THALYS RlAN STOBBE 

IMPETRANTE NIKOLAS LEAL BENETTI 

IMPETRANT E· LUCIJ\NJ\ Ml.JN I IOS GOi\Ç'/\ LVES 

IMPETRANT E JU LI A M/\RMFNTl7\"1 CAI (11\ IW 

IMPETRANT E FELIPE BAC'Ki:,S 

IMPETRANT E CARLOS RAINILRI' VIIJ RA DIAS 

IMPETRANT E AMANDA DIAS VIEIRA 

IMPETRANTE TEO SANTOS BONILHA 

IMPETRANTE MIRIAN INES SELCI-1 

ll\'IPETRANTE LUC/\S ORESTES NUNES 

IM.PETRANTE JOAO FERRUCJO VANZO FORNASIER 

IMPETRANTE FABIO OLIVEIRA QU INTANA 

IMPETRANTE BRUNO DE CAM POS MOURA 

IMPETRANTE AU NE VALADARES GI IIDETTI 

IMPETRANTE W1LLEN ECCJ\ RD SALGADO DA SILVA 

IMPETRANT E RICARDO GUIL HERM E II UBNER DUMKI

IMPETRANT E MATEUS VA RGAS BELl:.M 

IMPETRANT E LUCAS BATJS1A RIBEIRO 

IMPETRANTE HENRJQUE PEUCI<.ERT BUTTCLLI 

IMPETRANT E CVERTON FLORES BASTOS 

IMPETRANTE BRENNER SCHEFER RIBEIRO 

IMPETRANTE ALEX ALVES PERETR A 

IMPETRANTE VJTOR MATEUS RJTTA BIANCHI 

IMPETRANTE RHOMENIG OLI VElRA DE SOUZA 

IMPETRANTE· MARIANA FIGHERA MARCHI 

JMPETRANT E LESSANDRO SAMIR ANGEL HERZOG 

IMPETRANTE GUSTAVO MAXIMILIANO SIEBEN DE VASCO"l\/CELOS 

JMPETRANTE EMERSON SOAR ES RIBEIRO 

JMPETRANTE BRENDA DA SILVA ALYl:S 

JMPETRANTE ALESSANDRO PIIU.:S MACILL GLl lt lV\ 

JMPETRANT E VINICIUS MA NrIO 

JMPETRANTE RENJ\N PORSC'I I MCSSJ\ 

IMPETRANTE MARCIO SIMON SUJ\REZ 
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IMPETRAN'I 1,; l.l ·0 NJ\ RD0 IW'l l)/\i\11HIW/ 

IMPETIUNTI•, lill~ l 'AV0 K IS 1 

IMPETRANTE ELTüN DA SIL\ 'J\ V I( [N'I L 

IMPETRANTE 130LIVAR DE ULIVEIR/\ (,0MES 

IMPET RANTE /\LCSS/\NDRJ\ RirK DOS l'/\SSO'

IMPETIUNTE V.I\NDER LUIS 1)/\ SII V/\ M/\ l) l{ lí) 

IMPETHANTI<: Ri\F/\hL V INICIUS I.INCK I· 

IMPETRANTE MARCELO SAüUAYA 

IMPETRANTE L[0NARD0 DOS SANTOS f7R[; ITA.) 

IMPETRANTE G l lJLI AN0 TA M J\CJN0 

IMPETRANTE DANIEL /\l31J0TT .SUC'I IY 

IMPETRANTE B/\ Rl!I\R /\ M0l{ t :11{ /\ M/\ 1 1 M ,\NN 

IMPETRANTE rl /\ RI FS GU LJ\IUI- U I· ,1\ I M l· lll /\ 

IMPETllANTE Pl· DRü HENRIQUI- CUS I i\ ~ANHUDU 

IMl'ETRANTE MANOEL M/\ UIUC lü R/\M0~ NCT0 

IMPETRANTE JU LY PCLLENZ 

IM PETRANTE GAHRJEL BARl30ZA CASTRO 

IM PETRANTE C/\UF CZY ZEWSKI N/\RDl· S 

IMPETRANTE /\NNA MARIA H RNANDES l'l::.IJR0 S0 

IMPETRANTE TH0BIAS DA SILVEIRA 

IMPETRANTE PATRICK J)lpp DA SILVA 

IMPETRANTE LUCIANO f7RANC'O FERNANDES 

IMPETRANTE JULI/\NA V/\RG/\S PJ\LAR 

IMPETRANTF. FFRN/\ND0 JOSI· V li-:IR /\ 

IMPETRANTE CJ\TI/\ CTLFNI:. SII VEIR/\ G0NC /\ IXl-:.S 

IMPETRAl'ITE AN DR E B0RGI.S l· l:RNANDl ·S 

I MPETRADO D IRE TOR A DMINISTRATIVO DA ílRIGADA MILITA R. ESTADO DO ruo GRA NO[ 
DO SUL - PORTO A LEGRE 

IMPETRADO CHEí[ DA DI V ISÃO DE RECRUTAMENTO, SCL[('À0 E ACOMPANHAMENTO DA 
I3RJGADA M ILITA R - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PORTO A L EGRE 

DESPACHO/DECISÃO 

Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Alessandra R1ck 
dos Passos e outros, qual1ficado::., con ti a ato do Diretor Ad1111n1strat1 vo da Brigada 
Militar cio Estado do Rio Grande do Sul e do Chefe da D1v1sào, Recrutamento, 
Seleção e Acompanhamento da Brigada Mili tar do Estado do Rio Grande do Sul, 
igualmente qualificados, Em suas razões, os 1mpetrantes narram que foram 
aprovados nas quatro pnmc1ras; fases do concurso público destinado ao mgresso no 
cargo de Capitão da Brigada Mi litar cio Estado do Rio Grande do Sul e no cargo de 
Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, razão por 
que, nos dias 13, J 4, 15 e 16 de fevereiro cio corrente ano, foram submetidos a 
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prn,·a ural. rL'l.111 va ü qu1 11l.1 \.'l ,1ra d() rL·1 t.1rnc 1)1 '-!-.L'r:t m que. rl'ali1.:1da a rdt:ndu u, ali,HJt\\ L' lr:111scurrido ll prazu dl.! 1ntcrpu!-.1~i'io de recursos, foram ~uprccnd1dos cum :1 s11spL·11si'io du com·ursu dl'IL:rm11 wd.1 pl'la-. autond,HIL!s crn1turas. o que teve com(, 1'1111d:i111cnt\\ n Comunicado dc /\ 11d1ln11,1 '.272455] - S/\ 1; - 11 do Tribunal de Cont.,s dll E!-.t:tdu, dl.! cujo ll:m, tod:1v1:1. sustl'lllêllll n:ill ter cm conhcc11rn;nlo, mutlo cmbnra º" n.:qucrimcnlo~ m::-:sc sentidn rca lizí1dos ú com1ssiio do concurso. Relerem que, i::m cont:itu cum o ·1 nbunal dl! Cunta <., do E~tadu. ~omentc lumarnm ciência de.: que :i /\11d11ona em questüo dr7 respei to ao~ cnténo~ empregado~ na aplicação da prnva oral. 11 flo h:tVL'rlllu rund,1111 L·ntu 1dC, 11 L'o húbil a iu~ll fi ca r d suspen<.,ào do n Hicurs1,, crnnn ncnr re11. Su~tcntu1n n lc1.!ttl 1dnclc uos cntén o~ ele ava l 1ação e ,1duze 111 qt1 L' " :1pltc.1çi'to d.1 prnv:1 ur:il u\1~e1 vo11 cst nlamr ntL' os pnnc1p1 m, dc1 1snnl,mi.1 L' 1111pl.!ssoalid.1dc. ,dém dn ubJL'llv1d.1dc 110", cnténo~ nval 1at1 vm, e total t1.1nsp,1r0m:ta aos cand1dc1 tos, n:'lu hdv~ndo m.1cu l.1 c<1pt1Z d(; moll'vdr d anu ldçüo dct etapa. Colac1l,nam ementas de Julgados Sl.Üm .: a 111atcri,1 Tecem cons iderações sobre o c:1b1111cntu do n1:111dado l.k scgurnnça e di..,cor-rem sobre a L!X1stênc1a de c.lrrerto líq u1ctn e certo cm verem exibidos os documentos que fundamentaram a decisão ele sobrL'Starncnto do concurso público PL:dcrn u concest-.ão de medida lrm inar, a fim de que seja (a) d1.:tcnn111ad,1 a cx1b1ção, pelo Tribunal ele Contas do Estado, cio tnte1ro teor do Comunrcado de Audrtona 2724553 - SAE - 11 e documentos correl atos, no prazo de ckz dias; (b) sem prej uízo da refenda mcdrda, determinado às autoridades L'oalor,1s que confiram rt·gular prosseguimento ao concurso público do qual part1c1pam, com o Julgamento dos recursos 1nterpostos contra o resultado pre liminar da rrova oral. publica1;Jo das notac;; dc lin1t1vas e homologação do certame; e (e) c,1so mant1d,1 a suspensi'io. altcrnat 1va111cntc, seja dcter111111 aclo às autoridades r natmas que M:' ,1bstenham de pn1t1cc11 qualque1 medida f.a neado1 a. a exemplo da anulação de toda a prova ornl relati\ a a 5·1 r.isc do certame. Ao fi nal , pugnam pela conccs-;ào da segurançc1, com c1 con li1 mrn;ào du red1do l1111111a1 fo rmulado no item "b" Di'io à causa o valor de alçada Juntam documentos 

/:; o relató,·10 Decido 

O Mandado de Segurança, nos termos da Lei 12.016/09 art. 1 °, é cabíve l nas hipóteses cm que rlcgalidadc ou abuso de r odcr respondam por v iolação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 

O mesmo 111~lrumento normativo prevê, em seu art 7º , me III , que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e cio ato impugnado puder re::,ult~r a 111dicac1a da medida, ca~o ::,eJa finalmente defenda, sendo facultado cx1g1r do 1111pctrantc caução, fi ança ou clcpós,to, com o obJet1 vo de assegurar o re::,::inrcimenlo à pe::i::,oa Jlll ícl1c,1 

A natureza Jurídica da l11111nM em Mandado de Segurança (entend ida limmar enquanto adjeti vo que qualifica qualquer decisão JUdrc1al proferida no 111íc10 da demanda) tem natureza <1ntec 1patóna, 11c1 med1dc1 em que a suspensão clc1 eficúctd de determ inado ato, ou a dctermmaçào para que SCJa prati cado, é concess iva de parcela da sentença de procedênc1c1. 
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J-\ evidência, enquanto qual1<lade processual uos dire itos ou mod<i 
como eles se apresentam cm Juízo, cm se tratando ele Mandado ele Segurança, diz 
com a demonstração documental capaz de ev idenc1t1r a concrdude do direito 
alegado 

Necessário, pois, para o deferimento da l11rnnar, a prova escnta, 
111cquívoca e pré-constituída dos fa tos. brn1 como o rck vantc fundamento do direito 
que consiste rigorosamente nos mode los normativos para a arençào ela ev1clência 

No caso dos ,lutos. o~ 1mpelrante5 pretendem a concessão de medida 
lt n1111ar. a fi m ele que seJa (a) detenrn n.icla a cx1 b1 çào. pelo Tnbunal de Contas do 
Estado. do mte1ro teor cio Comu111caclo ele Auditona 2724553 - SAE - II e 
documentos correlatos, no pra7o de de7 dias. (b) '>Cm preJuízo da refenda medida, 
detenninado às autondades coatoras que confiram regular prosseguimento ao 
concurso público do qual part:1c1pam, com o JUigamento dos recursos mtcrpostos 
contra o resultado preliminar da prova oral, publtcação das notas cle fín1t1 vas e 
homologação do certame, e (c) caso mantida a suspensão, al ternativamente, seJa 
determinado às autoridades coatoras que se abstenham de praticar qualquer medida 
saneadora, a exemplo da anulação de toda a prova oral relativa a 5J fase do certame 
até o j ulgamento final da ação 

O pedido comporta p~rc1al aco lh1menlo, adianto 

Isso porque, conforme re, ela o documento 08 da 1111c1al, a banca 
examinadora do concurso destinado ao prov imento de novos cargos no Posto de 
Capitão da Bngada Mtl1tar e do Corpo de Bombeiros Militar cio Estado do R10 
Grande do Sul se encontra suspenso desde o dia 24 de Junho deste ano em razão de 
Comumcado de Auditoria em1t1do pelo Tnbunal de Contas do Es tado. 

A fim de melhor elucidar a questão, transcrevo o teor daquele 
documento: 

O Diretor Administrativo Interino e o Chefe da Dlvlsão de 
Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Mthtar do Estado do R10 
Grande do Sul, no uso de 'Was atribuiç6es legais, TORNAM PL'BLIC A a Suspensão 
da 5" Fase - Prova Oral do Concurso Público de provas e títulos para 111gresso no 
CURSO SUPERJOR DE POLÍCJA \1JLITAR, l/Ue dú acesw cw Quadro de OfiuaH 
de Estado Maior da Brigada MLl1 tar - QOE,\1, co11sldera11do o dtsposto no 
co111L1111cado de Audttona nu 2724553 - SAE - II, do Tribunal de C'on/as do Estado 
até que se;a possível exa111111ar o comw11cado e adotar as medidas saneadoras 
perttnentes ao cuso 

Na tentativa de conhecerem o teor cio refendo <1to, outrossun , alguns 
dos 11npetrantes solicitaram cópia do Comu111cado de Audítona cm1t1do pelo 
Tnbunal de Contas àquela Corte, considerando a não divulgação pela comissão do 
concurso, no que não lograram êxito, todavia, tendo sido reve lado tão somente o 
obJeto da análise (documento 10 da inicial) 
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Rcll·ndo ato, tod:,via. va , tk L'nco11l1u :10 prn1l·í11H> d:1 puhlic1d;Hk. j :'i 
que possuem us cand1datos. den tre o~ qu;11s us i111pc1ran1c:-. , u d1rc110 de co11ilL'C'L'rc 111 
:1s razc'iL·~ que Jllsti lic.1r,11n a ~11spL·11s:1u du concurso. 1nn1 ll1L' lltL' purqul' 
não aprcscnlado qualquer m\ltivu dctc11111nantc de sigil (1 pcl:1 1\dmi111"1r:11iíll1 

Púbhcd. de li.mrn1 a motivar a ,1us0nc1.1 dc tr;111 :-.p:m:• 11 L'1.1 L'l1I sc11 p1 un·1kr. 

E assim scmlu, ao menu:-. l' \11 u111 iuí1u dL· cugnt~·:'iu 1., 11111 nn,1. vcrilico íl 

presença de elementos qul..' n111 1'c1c1 11 l'L'Vl'lt111L·1.1 til)'> :1qi 11 111 c11111 :-. cxpo-.1(1s 11:1 111ic1:d. 
no srntiJo de qllL' devem ser cx1h1du-. u:-. ducu111L'IIIU'- 1L·lat1 vus i, ,111d1ll>r1 .1 rL·:1111:iJ:1, 
bem como suspensa a prútica de 111cd1das sarn::,durns da qu1 111 a cl:qw du cu11cursu 
at(; o Julgamento rmal d<1 ,1~:iu, qu,mdu c11lflu SLTÚ po..:;s iw l a uvultayÜU da lcgal1J,1dc 
da medida, consideradas as teses trazidns 11 :1 inici,d e os dncu111c111os a scrt.: 111 
exibidos. 

Vai indeferida, todavia , a prden:-.ão de que se.ia cktGnrnnado o 
prosseguimento do concurso, JÚ que ausente prova pn.'.·-L·o11stituíd.1 húbil :1 
demonstrar a ilegalidade do ato adm1n1strut1 vo, cu_1:1s razões sequer süo conhecidas. 
conforme sustentado na própria 1111c1al. 

Isso posto, pre~enlcs os rcqu1s1los leg.i,s. DEFIRO EM PARTE a 
medida limmur, para detcnnmar a cx1b1 çào, pelo Tribun,11 de C'o nt,1s do Cstaclo, d() 
111te1ro teor cio Comun,caclo ck Aud iton,1 :?.72455J - S/\L - li e documentos 
correlatos, no pra7.0 de dc7 dias, bem como cktcrrn1n c11 ú~ c1utor1dadcs coatoas que 
se abstenham de praticar qualquer mccl1cb saneadora, ,t exemplo cb nnulaç:10 de 
toda a prova oral relativa a S·' rase do certame até o ju lgamento li nal da ação. 

Oficie-se para cumpnmento da lím 1nar. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem 1n lonnaçõcs. no 
prazo legal 

Intimação do Estado do Rio Grande do Sul , para que diga sobre o seu 
mteresse em ingressar no leito, p agendada no ~,stem;i 1nform,1tizaclo. 

lnt1111e-se. 

Dd1gcncias kga1~. 
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