MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO
Procedimento Preparatório nº 082.2017.000332
RECOMENDAÇÃO Nº 2017/0000461617
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por sua representante
em exercício na Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio/RN, no uso de suas atribuições
legais e especialmente com esteio nas disposições dos artigos 129, inciso III, da Constituição
Federal; art. 84, incisos III e V, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, e art. 26, inciso I, da Lei
Federal nº 8.625/93; art. 1º, inciso III, e art. 8º, §1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como art. 68,
inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96; e
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público fiscalizar o efetivo cumprimento da
Constituição e das Leis;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, de acordo com o artigo 129,
inciso III, da CF/88, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do artigo 69, parágrafo único,
alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências pertinentes;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput, da Constituição Federal, “A Administração pública
direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência”;
CONSIDERANDO as irregularidades verificadas nos Editais nº 001/2017, repetidas no edital n.
002/2017 do processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Várzea-RN, especialmente
sobre: a) a subjetividade no segundo processo seletivo composto por apenas análise de currículo e
realização de entrevistas sem espelho objetivo de avaliação e sem definição de qualquer critério
previsto na lei;
CONSIDERANDO que, a jurisprudência tem como juridicamente impossível a realização de
seleções baseadas em entrevistas com caráter classificatório ou eliminatório, pautada em critérios
subjetivos e sem previsão legal, consoante a decisão a seguir transcrita: "PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN. SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO
CONSISTENTE EM ENTREVISTA COLETIVA DOS CANDIDATOS COMO FORMA DE
AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO EDITAL
QUE SE REVESTE DE NATUREZA SUBJETIVA. POSSÍVEL ILEGALIDADE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM AGRAVADO." (TJ-RN, Relator: Des. Amaury Moura Sobrinho, Data de
Julgamento: 24/10/2011, 3ª Câmara Cível);
CONSIDERANDO o conjunto dos vícios jurídicos informados no Edital nº 003/2017 PSS/PMSNN,
comprometem a lisura do referido processo seletivo simplificado, sujeitando o Prefeito à
responsabilização penal nos termos do Decreto-Lei 201/67, sobretudo em seu art. 1º, XIII: “nomear,

admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei” – no caso, da própria Constituição
Federal, em seus arts. 37, II e IX. O tipo penal, inclusive, vai ao encontro do que determina a Carta
Magna no § 2º do art. 37: “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.;
CONSIDERANDO que o art. 37, II e IX, da Constituição Federal prevê que “a investidura em
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração” e que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal elencou alguns requisitos para que a
contratação temporária se dê de forma regular, a saber: (I) previsão legal dos casos (II) a
contratação há de ser por tempo determinado; (III) para atender necessidade temporária; (IV)
interesse público excepcional1. Ademais, não bastasse a necessidade de lei específica dispondo
sobre os casos de contratação temporária e prevendo os cargos;
CONSIDERANDO o teor do entendimento do STF condensado na Súmula 473: "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";
CONSIDERANDO que segundo o art. 11 caput da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade
administrativa a conduta omissiva ou comissiva de agente público que atente contra os Princípios da
Administração Pública
CONSIDERANDO as irregularidades verificadas no Edital nº 002/2017, especialmente sobre a
realização de entrevistas sem espelho objetivo de avaliação e com notas baseadas em critérios
subjetivos, vagos e imprecisos (Ponto 5.2.7 do Edital);
CONSIDERANDO o conjunto dos vícios jurídicos informados no termo de declaração e no Edital
nº 001/2017 anexos, comprometem a lisura do referido processo seletivo simplificado;
RECOMENDA ao Prefeito Municipal de Várzea/RN, que:
I) anule imediatamente o processo seletivo simplificado mencionado devendo encaminhar a esta
Promotoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovam o cumprimento da
presente recomendação;
II) proceda com a reformulação do edital, excluindo dele a fase de entrevista, haja vista ausência de
requisitos objetivos, precisos e claros para a pontuação, bem como se abstenha de utilizar critérios
subjetivos na aferição da pontuação dos candidatos;
III) faça constar entre as etapas previstas no processo seletivo a realização de provas e/ou provas e
títulos, devendo indicar quais os títulos que serão considerados para fins de pontuação e o valor
atribuído a cada um deles;
IV) proceda com a publicação, na íntegra, do edital do novo processo seletivo no Diário Oficial dos
Municípios e sua disponibilização também no Sítio Virtual da Prefeitura Municipal de Várzea/RN,
bem como de todas as fases e atos do certame, inclusive gabaritos e abertura de prazo para recursos,
que devem existir para todas as fases e a reabertura do prazo de inscrições
Notifique-se o Prefeito do Município de Várzea/RN para dar-lhe conhecimento da presente
recomendação e/ou para apresentar resposta aos fatos aqui constantes, no prazo de 15 dias.

O descumprimento da presente recomendação implicará a tomada pelo Ministério Público das
medidas legais cabíveis, no âmbito cível, criminal, e relativas à prática de ato de improbidade
administrativa.
Proceda-se à publicação desta Recomendação no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos
desta Promotoria de Justiça.
Oficie-se à Coordenação do CAOP do Patrimônio Público, comunicando a emissão desta
Recomendação.
Santo Antônio-RN, 4 de dezembro de 2017.
GERLIANA MARIA SILVA ARAÚJO ROCHA
Promotora de Justiça

