MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARÁ
Rua Getúlio Vargas, s/n°, Centro, Tangará/RN, CEP 59.240-000. Fone/fax: 3292-4486. E-mail: mp-tangara@rn.gov.br

REF. P.A.: 073.2014.000003

RECOMENDAÇÃO N° 002/2017-PMJT

NORTE, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Tangará/RN, no uso das
atribuições conferidas pelo artigo 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal,
pelos artigos 26, incisos I e V, 27, Parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 69, Parágrafo único, alínea
“d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público), no artigo 40 da Resolução n°002/2008-CPJ/RN e ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público
e social, da moralidade e eficiência administrativas, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III da
Constituição da República Federativa do Brasil;
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 podem ser considerados cargos em comissão aqueles de
livre nomeação e exoneração, destinados às atribuições de direção, chefia e
assessoramento (CF, art. 37, incs. II e V);
CONSIDERANDO que a nomeação de servidores para o desempenho de funções
diversas de direção, chefia e assessoramento (C, art. 37, incs. II e V) é nula, por
vício de forma e de ilegalidade do objeto ante a manifesta violação ao princípio do
concurso público estabelecido nas Constituições Federal e Estadual (Lei 4.717/65,
art. 2º), além de também constituir, em tese, prática de ato de improbidade
administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 11, caput, e incisos I e V) e também prática de
crime de responsabilidade (Dec.-Lei nº 201/67, arti. 1º, inc. XIII);
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CONSIDERANDO que a violação a princípios constitucionais caracteriza ato de
improbidade administrativa, sujeitando o agente público infrator às sanções previstas
na Lei nº 8.429/1992;
CONSIDERANDO que na forma do art. 2º da Lei nº 9.608/1998, o serviço voluntário
será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública
ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as
CONSIDERANDO que o Município de Serra Caiada/RN publicou o EDITAL DE
CONCURSO PÚBLICO n° 005/2014, onde regulamentou a realização de Concurso
Público para o Provimento de 52 (cinquenta e dois) Cargos Efetivos do Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sendo a COMPERVE/UFRN
responsável pela realização do certame;
CONSIDERANDO o item 12 Disposições Finais, 12.1 do Edital 005/2014, onde
consta que o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos a contar da
homologação, prorrogável por igual período;
CONSIDERANDO que a homologação do concurso público ocorreu, por meio da
edição do Decreto n°003/2015, datado de 24 de fevereiro de 2015;
CONSIDERANDO que inexiste notícia, até o presente momento – a cargo do
Município –, de que houve prorrogação do prazo de validade do certame;
CONSIDERANDO que não há notícias de que o Município de Serra Caiada/RN
tenha nomeado todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas
disponibilizadas no edital;
CONSIDERANDO o tempo e os dispêndios financeiros que foram suportados pela
Administração Municipal de Serra Caiada/RN, com a realização do Concurso Público
objeto do Edital nº 005/2014;
CONSIDERANDO que não é razoável, principalmente em momento de grave crise
econômica enfrentada em nosso país, que está repercutindo inclusive na gestão
pública do Município de Serra Caiada/RN, a realização de despesas com um novo
concurso público, mesmo havendo a possibilidade de prorrogação de certame em
que há classificados ainda não nomeados;
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CONSIDERANDO os seguintes entendimentos do Supremo Tribunal Federal:
O exercício precário, por meio de provimento de cargo em comissão
ou celebração de contrato de terceirização, de atribuições próprias
do servidor de cargo efetivo para o qual há vagas e concurso público
vigente configuraria preterição dos candidatos aprovados, ainda que
837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016);
A disponibilização de vagas em edital vinculada a Administração
Pública, ou seja, quando esta indica número certo de vagas em edital
de concurso, sua discricionariedade limita-se ao momento adequado
para a nomeação e não mais a possibilidade ou não de que esta
ocorra (RE 598099, relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO
Dje-189 DIVULG 30-092011 PUBLIC 30/10/2011 EMENT VOL02599-0314);
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado
fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar
entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos
classificados em colocação superior (ARE 956521 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC
17-11-2016);
O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão
geral, RE 837.311-RG (Tema 784), julgado sob a relatoria do Ministro
Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato
aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas
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no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração” (ARE 933389 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO

CONSIDERANDO que o concurso público é o meio adequado ao provimento de
cargos públicos, assegurando ampla concorrência e afastando, ou mitigando, a
influência política no recrutamento de pessoal. É o instrumento, segundo Helly Lopes
Meireles “posto à disposição da administração pública para obter-se moralidade e
aperfeiçoamento do serviço público e, aos requisitos da lei, fixados de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, consoante determina o art. 37,
II, CF (in Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. atualizada por AZEVEDO, Eurico
de Andrade et alli. São Paulo: Malheiros (1999);
CONSIDERANDO que há documentos inseridos nos autos do Procedimento
Administrativo nº 173.2014.000003 (fls. 805-812) que indicam que a atual
administração pública municipal está celebrando contratos temporários de trabalho
diversos, inclusive para funções em que há candidatos aprovados no concurso
público atualmente em vigor, a exemplo de contratos para a função de enfermeiro,
auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista, dentre outros, o que
caracterizaria uma manifestação inequívoca da administração pública acerca da
existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos
servidores;
CONSIDERANDO

que

nos

autos

da

Ação

Civil

Pública

nº

0100494-

68.2016.8.20.0133 foi concedida liminar por meio da qual o MM. Juiz declarou a
nulidade e determinou ao Município de Serra Caiada, por sua representante legal
(prefeita), que no prazo de 30 (trinta) dias: 1) INTERROMPESSE todos os contratos
atualmente em vigor, que, sem prejuízo da cogente obediência ao art.37, inciso IX,
da Constituição Federal, e aos dispositivos da Lei Municipal nº 910/2015 que não
tenham a sua inconstitucionalidade reconhecida, bem assim das normas que
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eventualmente a revoguem, não tenham, observado, notadamente, as seguintes
condições de validade: I – necessidade temporária de excepcional interesse público;
II – prévia aprovação dos contratados em processo seletivo ao qual tenha sido
conferida ampla publicidade e desde que observada a ordem de classificação; III –
expressa indicação das hipóteses normativas e fáticas que o justifiquem; IV – tempo
não superior a 12 meses, considerando a soma de todos os períodos do primeiro
para a mesma função. 2) Que NÃO MANTIVESSE ou CELEBRASSE contratos
temporários que não tenham observado o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
e os dispositivos da Lei Municipal nº 910/2015 que não tenham a sua
inconstitucionalidade reconhecida, bem assim das normas que eventualmente a
revoguem, com destaque para as seguintes condições de validade: I – necessidade
temporária de excepcional interesse público; II – prévia aprovação dos contratados,
mesmo potenciais, em processo seletivo ao qual tenha sido conferida ampla
publicidade e desde que observada a ordem da classificação; III – expressa
indicação das hipóteses normativas e fáticas que o justifiquem; IV – tempo não
superior a 12 meses, considerando a soma de todos os períodos do primeiro
contrato e as suas sucessivas renovações, ainda que o contratado seja diverso, mas
para a mesma função;
CONSIDERANDO que ainda que fosse admitida a possibilidade de contratação
temporária de servidores pela administração pública municipal, caracterizaria
inequívoca violação ao princípio a impessoalidade e, portanto, improbidade
administrativa, a indicação não precedida de processo seletivo público, com ampla
divulgação;
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;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações
visando à proteção de interesses difusos e coletivos, bem como ao respeito aos
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interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável
para a adoção das providências cabíveis;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Prefeita do Município de Serra Caiada/RN, Sra. Maria do Socorro
a) promova a prorrogação do concurso público atualmente em vigor caso
caracterizada algumas das seguintes hipóteses: a.1) não tenham sido nomeados
todos candidatos classificados dentro do número de vagas estabelecido no edital
respectivo, ou todos os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no
edital, mas que passaram a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de
candidatos classificados em colocação superior, da criação de vagas no curso do
prazo de validade do certame ou do surgimento de vagas em decorrência de
exonerações e aposentadorias; a.2) não se tenha certeza acerca da nomeação de
todos os candidatos classificados dentro do número de vagas;
b) promova a nomeação imediata, com observância à ordem de classificação no
certame, da quantidade de aprovados no concurso público em vigor, ainda não
convocados, correspondente ao número de profissionais com os quais o Município
de Serra Caiada/RN tenha celebrado ou pretenda celebrar contrato para o
desempenho de funções por tempo determinado para atender necessidades não
caracterizadas como temporárias e de excepcional interesse público;
c) se abstenha de admitir a prestação de serviço voluntário sem a celebração de
termo de adesão entre o Município de Serra Caiada/RN o prestador do serviço
voluntário, em que deverá constar o objeto e as condições de seu exercício, sob
pena de responder o gestor, pessoalmente, por eventuais despesas que a
administração pública seja condenada a realizar para indenizar o profissional pelo
trabalho executado em descompasso com os comandos normativos da Lei nº
9.608/1998;
d) se abstenha de realizar nomeações para cargos comissionados com profissionais
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dos Anjos Furtado, que:
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que não venham a desempenhar atribuições de direção, chefia e assessoramento
(CF, art. 37, incs. II e V);
e) determine, de imediato, a exoneração de todos os servidores nomeados para
cargos em comissão que não estejam exercendo funções de direção, chefia e
assessoramento; e
f) adote todas as providências necessárias visando a regularização do quadro de
burocráticas, técnicas ou operacionais, ou seja, que não se enquadrem nas funções
de direção, chefia e assessoramento, sejam providos por meio de concurso público,
nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal.
É importante advertir que o descumprimento do presente ato
recomendatório implicará na demonstração do dolo suficiente à caracterização do
ato de improbidade administrativa e ensejará a adoção por este Órgão Ministerial
das medidas judiciais cabíveis à espécie.
Tangará/RN, 19 de janeiro de 2017.
Lenildo Queiroz Bezerra
Promotor de Justiça
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servidores da administração municipal, para que todos os cargos com funções

