PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CRUZETA
Rua Praça Celso Azevedo, nº 26, Centro, Cruzeta/RN, CEP 59375-000. Tel (84) 3473-4281

RECOMENDAÇÃO N.º 005/2014
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, através da Promotoria de Justiça da Comarca de CRUZETA/RN, no
desempenho das atribuições legais conferidas pelos arts. 127 e 129, incisos II e III, da
Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, alínea
“d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do
patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativas, na forma
dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO

que

são

princípios

norteadores

da

Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade impõe o
tratamento igualitário aos cidadãos, sendo inadmissível a contratação de qualquer
pessoa sem a prévia realização de concurso público, instrumento colocado à disposição
da Administração Pública para conferir tratamento isonômico aos interessados na
obtenção de qualquer cargo público, afora as exceções constitucionais e, dentre elas, a
contratação por tempo determinado (CF, art. 37, inc. IX);
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência possui como
desdobramento natural o dever da Administração Pública de contratar funcionários
mediante concurso público para atender satisfatoriamente às necessidades dos
administrados, colocando à disposição do serviço público profissionais gabaritados;

1

CONSIDERANDO que mesmo nos casos de contratação por tempo
determinado (CF, art. 37, inc. IX) afigura-se em conformidade com o sistema
constitucional a realização de processo seletivo simplificado como meio de se atender
aos princípios da igualdade e eficiência;
CONSIDERANDO que o Município de Cruzeta abriu inscrição para
processo seletivo através do Edital n.º 001/2014, para preenchimento de 35 (trinta e
cinco) vagas para diversos cargos, entre eles: professor de língua portuguesa, professor
de inglês, história, matemática, geografia, ensino religiosos, pedagogo, agente de
serviços diversos, motorista, assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, auxiliar
de consultório dentário, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, etc., todos de
caráter permanente e que deveriam, em tese, ser providos por meio de concurso
público;
CONSIDERANDO que os concursos públicos realizados nos anos de
2010 e 2011 ainda se encontram válidos, constando aprovados para os cargos cujo
processo seletivo abarca;
CONSIDERANDO

que

o

referido

edital

apresenta

como

fundamento as Leis Municipais n.ºs 744/99 e 854/2005, sustentando que as
contratações são por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
CONSIDERANDO, ainda, que o edital referente ao processo
seletivo em questão somente foi publicado no Diário Oficial do dia 26 de fevereiro do
corrente ano, ao contrário do que previa o cronograma do certame, bem assim, diante
do tempo exíguo previsto para as inscrições, notadamente em razão do carnaval;
Resolve recomendar ao Exmo. Prefeito Municipal de
Cruzeta que:
a) suspenda, imediatamente, o processo seletivo aberto pelo
edital n.º 001/2014 até que sejam comprovados os requisitos legais para
deflagração do certame, ou seja, a real necessidade de contratação para
cargos de caráter permanente, informando ao Ministério Público, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, se acatará os não aos termos da presente
recomendação;
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b) encaminhe ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez)
dias, cópias das Leis Municipais n.ºs 744/99 e 854/2005, assim como
cópia(s) da(s) lei(s) que descreve(m) as atribuições dos cargos públicos
previstos no processo seletivo e nos concursos anteriores (quanto a estes
não constam as atribuições nos respectivos editais);
Em caso de não acatamento desta Recomendação este órgão do
Ministério Público adotará as medidas legais necessárias, a fim de assegurar a sua
implementação, inclusive através do ajuizamento da ação respectiva.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação ao Prefeito Municipal de
Cruzeta, bem como providencie sua publicação na imprensa oficial.
Notifique-se a Procuradora do Município a comparecer à
Promotoria de Justiça no próximo dia 12 de março às 15 horas.
Remeta-se cópia, mediante e-mail, ao CAOP do Patrimônio Público.
Registre-se e cumpra-se.

Cruzeta/RN, 06 de março de 2014.

Marília Regina Soares Cunha
Promotora de Justiça
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