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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da
Promotora de Justiça Substituta ao final assinada, no exercício de suas funções institucionais
junto a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caicó, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 129, incisos III e VI, da Constituição Federal de 1988; artigo 84, incisos III e
V, da Constituição Estadual de 1989; artigo 25, inciso IV, alínea b, e artigo 26, inciso I, da Lei
Federal n.º 8.625/93; artigo 8º, § 1º, da Lei Federal n.º 7.347/85; e os artigos 62, inciso I, 67, inciso
IV e 68, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição essencial a função jurisdicional,
cabendo-lhe a defesa do patrimônio e da moralidade administrativa, e dos demais interesses
difusos da sociedade, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 69,
parágrafo único, d, da Lei Complementar estadual nº 141/96, expedir recomendações visando ao
efetivo respeito aos interesses, direitos e bens inerentes às suas atribuições constitucionais e
legais;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração
Pública deve observar os princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e
eficiência;
CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 4.º, dispõe que “os
agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos
assuntos que lhe são afetos”, tipificando, mais adiante, que “constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Art.
11), sujeitando o sujeito ativo às sanções civis previstos no mesmo diploma legal.

CONSIDERANDO o teor do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal que proclama a
obrigatoriedade do concurso público, determinando que "a investidura em cargos 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 declarados em lei de livre nomeação e
exoneração";
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê que "a lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público";
CONSIDERANDO que a contratação temporária, por dispensar o concurso público, é
medida que se reveste do caráter da excepcionalidade, devendo estar embasada em dados
concretos e devidamente comprovados documentalmente que permitam e legitimem a referida
contratação;
CONSIDERANDO que, em razão desse caráter excepcional, não se pode banalizar a
utilização do permissivo constitucional da contratação temporária para suprir vagas existentes em
razão da falta de planejamento da Administração Pública ou para burlar a necessidade de
realização de concurso público ou a convocação de aprovados em concurso vigente;
especialmente quando destinada a preencher atividades rotineiras e ordinárias da administração e
sem qualquer caráter ou conotação de urgência;
CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade frustrar a licitude de concurso público,
nos termos do art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à
nomeação se houver contratação a título precário pela Administração para o preenchimento de
vagas existentes em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no certame1;
CONSIDERANDO, por fim, o caudaloso volume de informações que aporta a esta
Promotoria, as quais foram analisadas e condensadas em relatório apartado, e que
denotam a existência de contratados e/ou servidores em desvio de função ocupando
precariamente os cargos que deveriam ser preenchidos pelos aprovados nos últimos
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EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EXISTÊNCIA DE
VAGAS. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA.
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sentido de que a contratação em caráter precário, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual
promovido concurso público, quando ainda subsiste sua vigência, caracteriza preterição de candidato habilitado.
Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 774358 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-032014)

concursos públicos realizados pelo Município de Caicó nos anos de 2010 e 2012, em
flagrante prejuízo aos valores da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, fazendo
tábua rasa dos postulados da meritocracia, isonomia e obrigatoriedade do concurso
público;
CONSIREDANDO, outrossim, que o prazo de validade do Certame homologado no dia
21/05/2010 irá expirar no próximo dia 21/05/2014 sem que grande parte dos aprovados dentro do
número de vagas oferecidas no edital para diversos cargos tenha sido nomeado;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Caicó/RN, Sr. Roberto
Medeiros Germano, que proceda imediato desfazimento da contratação precária de pessoal, bem
como das hipóteses de desvio de função, que tenham por finalidade o preenchimento de
cargos efetivos vagos, procedendo a nomeação dos aprovados nos concursos públicos,
homologados em 21 de maio de 2010 e em 14 de dezembro de 2012, sob pena de configuração
de elemento subjetivo de ato de improbidade administrativa e da adoção das medidas legais
cabíveis.
O Ministério Público ADVERTE que em caso de não cumprimento desta Recomendação
serão adotadas medidas que objetivem à responsabilização do gestor, inclusive eventual
configuração de improbidade administrativa.
Desde já, fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Caicó
encaminhe a esta Promotoria de Justiça cópia das respectivas portarias de nomeação, a fim de
demonstrar o fiel cumprimento desta Recomendação.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Caicó
para conhecimento e adoção das providências apontadas.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao CAOP-PP.

Caicó/RN, 04 de abril de 2014.
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