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PARECER JURÍDICO 
 
 
Nº de ordem: XX/2020/EC 

Assunto: Legalidade da participação e recebimento de recursos da Lei Aldir Blanc 
por Servidores que têm vínculo funcional com a Administração, bem como parentes 
destes. 

Solicitante: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. 

Ref.: Memorando 547/2020 

 
 
1 RELATÓRIO 

Trata-se de solicitação de parecer acerca da legalidade da participação 

de servidores públicos, bem como pessoas que mantém parentesco com estes, nos 

editais de que trata o art. 2º, inciso III, da Lei Aldir Blanc – LAB (L. 14.017/2020). O 

referido inciso diz respeito aos instrumentos residuais a que cada ente federativo 

pode regulamentar e promover as ações relacionadas ao setor cultural no Município. 

O Município publicou o Decreto de nº 406/2020, pretendendo elaborar 

Editais de Seleção para concessão de benefícios a diversos artistas e grupos, 

conforme cada atividade cultural exercida. 

Assim, de forma objetiva, questiona-se o seguinte: 

1. Poderão concorrer ao processo seletivo do Edital citado acima 

funcionários da Prefeitura que exerçam paralelamente as 

categorias profissionais citadas pelos regulamentos da Lei Aldir 

Blanc? 

2. Sendo selecionados poderemos efetivar as vias de fato de 

contratação e repasse financeiro? 

3. Poderão os cônjuges e parentes até 3º grau dos servidores da 

SECTUR participarem do processo seletivo e se selecionado ser 

contratado e receber o recurso? 

4. Funcionários públicos de outras instituições, estaduais e federais, 

sediadas em Diamantina poderão concorrer e serem contratados e 

receberem os recursos destinados pela LAB? 

Em síntese, é o relatório. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Sendo objetivo, a LAB e o Decreto Federal nº 10.464/2020 estabelecem 

diretrizes gerais para a instrumentalização dos repasses ao setor cultural, de forma 

ampla. Quer dizer que, se o legislador, em âmbito federal, quisesse estabelecer 

alguma vedação ao recebimento dos recursos, deveria dispor nestes instrumentos 

normativos. 

A priori, o princípio da legalidade para a Administração Pública limita o 

âmbito de atuação do administrador àquilo que está previsto em lei; caso contrário, 

não poderá atuar. Ocorre que o estabelecimento de vedações, destinadas ao 

particular, à participação em certames/seleções públicas não é direcionada, 

diretamente, à Administração, mas aos particulares. Indiretamente a administração 

deve respeitar, claro, as vedações previstas em lei da forma procedimental, ou seja, 

não permitindo ou indeferindo a participação daqueles que a lei/regulamento veda a 

participação. 

Conclui-se, portanto, que a regra é pela participação ampla nos editais 

e processos seletivos destinados ao público em geral, salvo quando a 

restrição estiver prevista no regramento do processo (na lei, no decreto ou, até 

mesmo, no próprio edital). 

O legislador federal estabeleceu, especificamente, as vedações que 

entendia necessárias, de acordo com cada instrumento previsto no art. 2º, da LAB.  

Por exemplo, no que se refere à renda emergencial (art. 2º, I, da LAB), o 

artigo 4º, II, do Decreto Federal 10.464/2020, estabelece, como requisito para o 

recebimento do benefício, que os beneficiários “não tenham emprego formal ativo”. 

O mesmo artigo 4º, desta vez em seu §2º, define como emprego formal ativo “todos 

os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes 

de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e 

exoneração e os titulares de mandato eletivo”. Portanto, no que tange à renda 

emergencial, há vedação expressa ao seu recebimento pelos agentes públicos, em 

sentido amplo. 

Quanto ao subsídio mensal (art. 2º, II, da LAB), o art. 6º, §7º, veda a 

concessão do benefício aos espaços culturais/atividades criados pela Administração, 

ou que tenham relação de dependência (recebem, ordinariamente, recursos) com a 

Administração ou com a iniciativa privada. 
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No que se refere aos demais instrumentos aplicáveis (art. 2º, III, da LAB), 

da mesma forma que a LAB dá abertura para a regulamentação e elaboração dos 

instrumentos, o art. 9º, §6º, do Decreto Federal 10.464/2020 permite que os entes 

federativos implantem procedimentos públicos de seleção, observando, sempre, os 

princípios da moralidade e impessoalidade. Portanto, há abertura para que o 

Município defina as regras de participação e os procedimentos de seleção, sempre 

se atentando para a observância dos princípios que integram o regime jurídico 

administrativo. 

No Decreto Municipal 406/2020 não há vedação expressa à participação 

dos editais. Na verdade o art. 20, §2º, II, outorga esta previsão para os respectivos 

editais, conforme cada setor cultural. Portanto, não havendo, a priori, qualquer 

vedação expressa à participação de artistas que também são servidores públicos, 

conclui-se, até o momento, pela legalidade de participação e recebimento dos 

benefícios. 

Assim, conforme definição do art. 20, §2º, II, do Decreto Municipal 

406/2020, se for intenção do administrador estabelecer vedações à participação nos 

editais, estas disposições devem estar previstas nos respectivos instrumentos de 

chamada pública, sempre objetivando a impessoalidade e moralidade na seleção.  

Dessa forma, apesar de, a princípio, não haver óbice à participação de 

servidores públicos e/ou parentes nos editais, é evidente que não poderá o mesmo 

servidor participar do certame e decidir sobre a concessão dos benefícios. Quer 

dizer que é, flagrantemente, nocivo aos princípios da impessoalidade e da 

moralidade que a mesma pessoal que avalia os critérios subjetivos, determinantes 

da concessão dos benefícios, esteja participando do processo em que ele mesmo, 

ou parente, participa como “concorrente”. Assim, é prudente que se estabeleça 

mecanismo de exclusão daqueles avaliadores que estejam em condições de 

suspeição com relação aos candidatos. 

Sobre eventual vedação da participação de servidores que mantém 

vínculo funcional com a Administração Pública de qualquer dos entes da federação; 

caso o administrador entenda necessária, tal vedação deve constar no respectivo 

edital de seleção, conforme disposição do art. 20, §2º, II, do Decreto Municipal 

406/2020. 
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3 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se, a priori, pela legalidade da participação de 

servidores públicos nos editais e chamamentos a que se refere o inciso III, do art. 2º, 

da LAB; ressalvada a hipótese de previsão de vedação no próprio edital, 

conforme art. 20, §2º, II, do Decreto Municipal 406/2020. 

A título de contribuição, recomenda-se a previsão, no edital, de sistema 

para declaração de suspeição dos avaliadores que irão analisar aspectos subjetivos 

do certame, de forma a promover a fiel observância dos princípios da moralidade e 

impessoalidade no trâmite do processo seletivo. 

Sem embargo a opiniões divergentes, é o parecer. 

Diamantina, 4 de novembro de 2020. 

 

 

Eisenhower G. da Cruz Junior 
Procurador Jurídico 
OAB/MG 183.628 


