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RESOLUÇÃO DO DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA 

Resolução DGC/10, de 10/agosto/2022 

Assunto:  Suspensão da convocação dos candidatos aprovados no 8º 
Concurso Público da EPE - Edital nº 01/2022.  

A Diretora de Gestão Corporativa da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da EPE;  

Considerando o entendimento de que, por força do art. 73, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
9.504/1997, uma vez homologado o resultado final do 8º Concurso Público da EPE nos três 
meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos é possível convocar os 
candidatos aprovados no certame, a qualquer tempo, ante a existência de vagas; 

Considerando que há previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao exercício 
de 2022, para provimento de analistas a serem contratados em razão da aprovação no 8º 
Concurso Público da EPE; 

Considerando que a Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF), do Ministério da 
Economia (ME), posicionou-se no sentido de adotar a tese conservadora do Parecer SEI 
nº 10261/2021/ME, emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) quanto 
à interpretação do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), alterado pela Lei 
Complementar 173/2021; 

Considerando que a tese conservadora defendida no Parecer SEI nº 10261/2021/ME foi 
submetida à avaliação preliminar da Consultoria-Geral da União (CGU) da Advocacia-Geral 
da União (AGU), com vistas à aprovação do Advogado-Geral da União e a eventual inclusão 
dos entendimentos do referido parecer “nas futuras orientações a serem formuladas sobre 
as condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral”; 

Considerando que a Diretoria de Gestão Corporativa (DGC/EPE) foi cientificada pelo MME 
do posicionamento da SOF/ME em 04 de agosto de 2022, quando já havia convocado os 
candidatos aprovados no 8º Concurso Público; 

Considerando o teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a 
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”; e 

Considerando que a suspensão da convocação permite aguardar o pronunciamento final 
da AGU a respeito da tese da PGFN/ME, sem invalidar o ato administrativo, como no caso 
da revogação e, ainda, que não há, por ora, fundamento legal para respaldar a anulação 
do ato em razão da controvérsia jurídica acerca da tese defendida pela PGFN; 
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RESOLVE: 

1. SUSPENDER, temporariamente, as convocações dos candidatos aprovados 
no 8º Concurso Público da EPE, regido pelo Edital nº 01/2022. 

2. DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas providencie a 
divulgação da presente Resolução de Diretor no ambiente de concurso do site da EPE, de 
modo a conferir ampla publicidade ao ato.  

3. DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas comunique 
aos candidatos convocados, de imediato e por e-mail, acerca do teor da presente 
Resolução de Diretor, a qual deverá ser anexada.  

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022 

Angela Regina Livino de Carvalho 
Diretor de Gestão Corporativa 
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