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le PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CEREJEIRAS

RECOMENDAÇÃO N. 006/2018/PJ-CER

Procedimento Preparatório n. 21/2018-PJCER

Parquet Web n. 2018001010073871

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu Promo-
tor de Justiça, o Exmo. Dr. FA1310 AUGUSTO NEGREIROS PARENTE
CAPELA SAMPAIO, titular da 12 Promotoria de Justiça da Comarca
de Cerejeiras, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 129,
incisos II e Ill da Constituição Federal, art. 26, inciso I da Lei Fede-
ral 8.625/93, artigo 43, inciso 1, da Lei Complementar Estadual ng
93/93 e artigo 49, §22, da Resolução ng 005/10-CP/MPRO EXPÕE
QUE:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demo-

crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, CF), cabendo-lhe zelar

pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II da CF); bem como promover a ação

civil pública e outras funções que lhe forem conferidas, (art. 129, III, IX da CF);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público promover o inquérito civil

P A ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, a defesa do meio ambiente

e de outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput e 129, III, da

Constituição Federal, bem como artigo 25, IV, "a", da Lei rig 8.625/93;

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso It do art. 37 da Constituiçã Federal

acerca do provimento de cargos públicos, tendo como regra o prévio concurso Oblico rovas

ou provas e títulos para a investidura';

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública lega-

'CF/813: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito F deral edos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, tamb'm, ao
sppuinte: 7 !...1II - 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 fei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Avenida das NaOes. 2151, Centro. CEP 76997000- Cerejewas/R0 - Telefone: (6913342.2357 / 3342-3392 P Pág. 1 de 6 _



Ministério Público
do Estado de Rondônia

deftfa, at s-occedive

12 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CEREJEIRAS

RECOMENDAÇÃO N. 0 0 6/2 0 1 8/PJ-CER

lidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;

CONSIDERANDO que as contratações temporárias pela Administração Pública,

previstas no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal?, são destinadas às situações em que haja

excepcionalidade quanto ao interesse público, ou seja, para os serviços de caráter não permanente;

CONSIDERANDO que, no que tange à Lei n. 8.429/92 (Lei da Improbidade Ad-

ministrativa), a contratação temporária de servidor público fora das hipóteses constitucionais

de temporariedade e excepcionalidade viola o principio do concurso público e, consequente-

mente, da legalidade administrativa, bem como a impessoalidade e a eficiência. Assim, tais

contratações se amoldam às condutas descritas no art. 11, incisos I e V, da Lei de Improbidade

Administrativa, consoante remansosa jurisprudência nacional:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535
DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DE CONHECIMENTO
PALMAR. MULTA CIVIL. REDUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação
dos arts. 165, 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da
pretensão deduzida, com enfrentamento de forma clara e fundamentada das questões
abordadas no recurso. 2. Os atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11 da Lei
n.g 8.429/92 que importem na violação dos princípios da administração ndependem de
dano ao erário ou do enriquecimento ilícito do agente público. 3. No caso, e as
contratações temporárias descritas afrontam, claramente, a exigência constitucional de
realização de concurso público, violando, assim,  uma gama de princípios que devem 
nortear a atividade administrativa. Ademais, a ma-fe, neste caso, é palmar. Não há como
alegar desconhecimento da vedação constitucional para a contratação de servidores sem
concurso público, mormente quando iS passados quase 24 anos de vigência da 
Constituição Federal, 4. A multa civil, que não ostenta natureza indenizatória, é
perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei n.
8.429/92 (lesão aos princípios administrativos). 5. Hipótese em que a sanção apl ada pelo
Tribunal a quo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendi em vista
a grave conduta praticada pelo agravante. Desta forma, estando a condenação a• • iada nas
peculiaridades do caso concreto e não havendo desproporcionalidade flagrante, alteração
do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo gimental
improvido. (AgRg no AREsp 70.899/5P, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, EGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2012, Die 24/10/2012 - grifei).

CONSIDERANDO que o Decreto-Lei n. 201/67, que dispõe sobre a resp

dade criminal de prefeitos e vereadores, tipificou como crime de responsabilidade de pr

municipais (art. 12, inciso XIII) a nomeação, admissão ou designação de servidor contra e

abili-

feitos

pres-

2CF/88 — Art. 37: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
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sa disposição legal. Com efeito, especificamente no que concerne aos prefeitos municipais, além

da responsabilização cível decorrente da Lei n.2 8.429/92, é cabível a responsabilização criminal,

Mais uma vez, merece colação a lição jurisprudencial:

CRIME DE RESPONSABILIDADE - CONTRATAÇÃO OE SERVIDOR EM DESACORDO COM 0

QUE DETERMINA A LEI - CRIME CARACTERIZADO - NECESSIDADE EXCEPCIONAL E

TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO - ARTIGO 1°, INCISO I, DECRETO-LEI

201/67 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 1°, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI 201/67 -

CONTINUIDADE DELITIVA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. - A investidura em

cargo ou emprego público, com ressalva as exceções constitucionais, depende de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e titulos, nos termos do art. 37,

II, Constituição Federal vigente.- Inexistindo comprovação de que a contratação sem

concurso público se deu em razão de excepcional interesse público e provada a violação

de lei municipal que trata da questão, impõe-se a condenação do Prefeito Municipal

que as promoveu nas sanções do inc. XIII, do art. 19 do Dec. Lei 201/67.- Sendo a pena

maxima cominada ao delito de 3 anos de reclusão e transcorridos mais de 8 anos entre

as datas dos crimes e a data do recebimento da denúncia, impõe-se a decretação da

extinção da sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva

estatal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.04.114689-2/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz

Pinheiro Caires, 2° CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2010, publicação da

súmula em 16/03/2010).

CONSIDERANDO que restou apurado mediante noticia de fato Parquet Web n.

2018001010073871, que o MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, por meio do EDITAL 002/2018,

deflagrou o "PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO" para a contratação de servidores

temporários, para inúmeros cargos, dentre os quais, enumeram-se os de professor-pedagogo,

agente educacional, agente de transporte escolar/motorista e agente de serviço/zeladoria;

CONSIDERANDO que é cediço que, em procedimentos dessa natureza o

processo seletivo simplificado ou teste seletivo, deve observar obrigatoriamente os requisitos de

publicidade, motivação, objetividade de critérios e a existência dos pressupostos para a

de pessoal por meio da contratação temporária: a) temporariedade da contrata

necessidade temporária; e c) excepcionalidade do interesse público, sob pena de nulida

a flagrante violação quantos aos princípios da impessoalidade e moralidade;

CONSIDERANDO que, na lição do professor José Maria Pinheiro Madeira

missão

ao; b)

e, face

O primeiro pressuposto é temporariedade da contratação, ou seja, os contratos
firmados com esses agentes devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, ao
que ocorre nos regimes estatutário e trabalhista.

In MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 29.
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0 segundo pressuposto é a necessidade temporária, entende-se a qualificada por sua

transitoriedade. A necessidade dessas funções deverá ser sempre temporária, porque

se a necessidade for permanente, o Estado deverá processar recrutamento dos

servidores através dos demais regimes.

0 ultimo pressuposto é a excepcionalidade do interesse público. A necessidade

temporária deverá ser de interesse público, e esse interesse público deverá ser de

caráter excepcional. 0 termo excepcional é utilizado pela Constituição Federal para

afirmar que situações administrativas comuns não poderão ensejar a contratação

desses servidores.

CONSIDERANDO que a deflagração de referido processo seletivo simplificado,

em que não restam demonstrados os requisitos acima elencados, em especial a excepcionalidade

do interesse público, constitui flagrante burla ao comando constitucional expresso no inciso II do 

art. 37 da Constituição Republicana de 1988, em arrepio dos princípios da moralidade,

legaridade e impessoalidade, norteadores da administração pública;

CONSIDERANDO que, nesse contexto, observa a Ministra do Supremo Tribunal

Federal Carmen Lucia Antunes Rocha4:

As hipóteses de "necessidade temporária de excepcional interesse público" têm de
ser expressas em lei, pelo menos no que se refere ao fator ou aos critérios claros de
identificação do que seja validamente considerado como tal, caso contrario o que
pode ocorrer é que se tenha uma indeterminagão dos casos que poderão ensejar a
aplicação da regra contida naquele dispositivo, podendo-se então torná-lo como um
escape para contratações que não configuram necessidade temporária nem
"excepcional" interesse público.

CONSIDERANDO que, Diógenes Gasparinis, ao discorrer sobre os requisitos a

serem observados para a contratação temporária, destaca:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedad ; a que não
e permanente; aquela que se sabe ter um fim proximo Em suma, a que e pas ageira. (...j
Basta a transitoriedade da situação e o excepcional interesse público. Mas, ainda, não e -
tudo. Tem-se de demonstrar a impossibilidade do atendimento com o recursos
humanos de que dispõe a Administração Pública ou, conforme ensina Cel o Antônio
Bandeira de Mello (Regime constitucional dos servidores da administraçã dire e
indireta, 2. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 82), "cumpr que tal
contratação seja indispensável; vale dizer, induvidosamente não ha já meios cIç supri-la
com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores jã existen es.

In ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, i999, p.
241

In GASPARINI, Diagenes. Direito administrativo. 12. ed. rev, e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.
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CONSIDERANDO que restou evidencia do no feito Parquet Web n.

2018001010073871 que referido processo seletivo estaria eivado de diversas irregularidades e,

nesse sentido, o Ministério Público, com fulcro nos artigos 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal

n. 8.625/93 e 44, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual n. 93/93;

CONSIDERANDO que a legislação municipal de Cerejeiras, que seria o ato

normativo autorizativo das contratações temporárias por ele pretendias, não dispôs sobre as

situações que caracterizam os requisitos acima insculpidos, omitindo-se quanto às hipóteses

que configurariam a excepcionalidade do interesse público, exigida pelo Texto Constitucional

vigente;

CONSIDERANDO que, verifica-se no procedimento convocado pelo Município

de Cerejeiras mediante o Edital n. 02/2018 verdadeira nulidade, a qual se caracteriza desde o

inicio do processo administrativo deflagrado para a realização do processo seletivo em 

questão, consistente na inobservância dos requisitos para a contratação temporário de 

servidores prevista inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal (que, corno visto, trata-se de

norma e eficácia limitada e, portanto, depende de norma integradora), quais sejam, os

pressupostos da excepcionalidade do interesse público e necessidade temporária, eis que na

legislação municipal não estão expressamente previstos as situações que caracterizam tal

excecionalidade do interesse público, que se constitui como grave ilícito;

CONSIDERANDO que, desde a preparação do processo administrativo em
Pt

comento, ao não ser fundamentada em que circunstâncias consistiam suposta exi tência

pressupostos da excepcionalidade do interesse público e necessidade temporária autori ativas

do processo em questão, resta evidente a ilegalidade do ato emanado pela Administraça

CONSIDERANDO que, para Celso Antônio Bandeira de Mello':

"são nulos: a) os atos que a lei assim declare; b) os atos em que é racion3I
impossível a convalidacão, pois, se o mesmo conteúdo (6 dizer, o mesmo ato
novamente produzido, seria reproduzida a irivalidade anterior. Sirvam de exem
atos de conteúdo (objeto) ilícito; os praticados com desvio de poder; os praticado
falta de motivo vinculado; os praticados com falta de causa".

6/n MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 446
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CONSIDERANDO que também restou demonstrado que, desde o ano de 2014, o

Município de Cerejeiras deflagrou seguidamente, no total, 08 (oito) processos seletivos para contrata-

ção temporária de pessoal, dispensado reiteradamente da realização de concurso público, ao arrepio

dos ditames da Constituição Republicana de 1988;

CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Orgão Ministerial expedir

recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe

promover3;

RESOLVE expedir a presente RECOMENDAÇÃO ao PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS e ao SCRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para que, no prazo de

24h (vinte e quatro horas), a partir do recebimento da presente:

I. Anule todos os atos administrativos inerentes a deflagração do PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, convocado pelo

EDITAL n. 002/2018/SEMAP, de 06 de setembro de 2018, abstendo-se de realizar qualquer ato

adicional a ele inerente que denote seu intuito de dar-lhe prosseguimento, bem como revogando

todos os atos já emanados no âmbito do processo administrativo n. 2402/08/2018;

II. Divulgue em sua página oficial da intemet a presente recomendação;

Importante salientar que, nos termos do artigo 33, § 22, da Resolução n2.

005/2010 — CPJ, do Ministério Público do Estado de Rondônia, o desrespeito aos termos da

presente recomendação ensejará a adoção das medidas legais cabíveis, inclusive o ajuizamento

de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrava, sem prejuízo de outras sanções.

Encaminhe a esta Promoto a, no prazo de OS (cinco) dias, copia dos

documentos comprobatórios das providências dotadas em face dos itens 1 e 2.

p.

Cerejeiras/RO, 14 de setembro de 2018.

FAbio Augusto NegreirOs Parent Capela Sampaio
Promotor de Just a

Vide artigos 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal n° 8.625/93 el.44, pargrafc único, IV, da Lei Complementar Estadual n° 93/93.
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