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RECOMENDAÇÃO N. 02/2018
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 11ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Mossoró, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 129, inciso III da 
Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei n. 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do 
Ministério Público, e nos artigos 67, inciso IV e 68, da Lei Complementar n. 141, de 09.02.96, Lei 
Orgânica do Ministério Público do Rio do Grande do Norte,
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da 
Constituição Federal;
Considerando que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 69, parágrafo único, 
d, da Lei Complementar Estadual n. 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo respeito dos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
Considerando que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deverá
observar os princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência;
Considerando que a Lei Federal nº 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 4º, 
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.”;
Considerando que a mesma Lei Federal n. 8.429/92, no artigo 11, dispõe 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 ( ...)”;
Considerando o teor do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal o qual determina 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: “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 de modo a permitir e legitimar referida contratação;
Considerando que, em razão desse caráter excepcional, não se pode banalizar a utilização do 
instituto 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; 
especialmente quando destinada a preencher atividades rotineiras e ordinárias da administração e 
sem qualquer caráter ou conotação de urgência;
Considerando que o Edital n. 02/2017 da Prefeitura de Serra do Mel ofertou vagas para cargos de 
Psicólogo, Assistente Social, Facilitador de Teatro, Orientador Social e Monitor para Atividades 
Socioeducativas, os quais fazem parte das atividades rotineiras da Administração Pública, tanto que 
a seleção foi solicitada, pela Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social, em 
virtude do vencimento dos contratos temporários vigentes até maio de 2017 (ofício n. 035/2017);
Considerando que referido edital, além de burlar a regra do concurso público, restringiu a 
competitividade ao exigir que o candidato se inscrevesse apenas para um dos cargos ofertados;



Considerando que uma seleção prévia objetiva concretizar os princípios da impessoalidade e 
igualdade na seleção dos contratados e a aprovação reflete a capacidade para a prestação do serviço 
por meio de análise imparcial, fator que culmina na eficiência e moralidade administrativas;
Considerando que, apesar da irregularidade, a prestação o serviço público é regida pelo princípio da
continuidade, não podendo ser a população prejudicada por eventual paralisação das atividades;
Considerando que, conforme o princípio da eficiência, ao gestor público é vedada a má utilização 
dos recursos destinados à satisfação das necessidades do município;
Considerando, assim, que todos os municípios devem priorizar o zelo pelo cumprimento da 
Constituição, sobretudo no caso concreto, em que se cuida de princípios de grande relevância, como
a moralidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública, além do próprio princípio 
isonômico, inegavelmente relacionado ao concurso público;
Considerando que o legislador constituinte, a fim de dar eficácia à regra da realização do concurso 
público para investidura em cargo ou emprego público, previu no art.37, § 2°, que "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", qual seja a Lei nº 8.429/92, acima referida;
Considerando, por fim, que o gasto público decorrente das contratações temporárias 
inconstitucionais e ilegais (Lei nº 8.745/93) pode ensejar a responsabilidade criminal pelos crimes 
previstos no art. 359-D do Código Penal e 1º, V do Decreto-Lei nº 201/1967;
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de Serra do Mel, Sr. Josivan Bibiano de Azevedo; e
a quem venha lhe substituir ou suceder, que:
1 – não contrate mais nenhum candidato selecionado conforme Edital n. 02/2017 até que sejam 
esclarecidos os fatos objeto do Inquérito Civil n. 06.2018.00000184-7;
2 – apresente, no prazo de dez dias úteis, todos os elementos utilizados, pela Comissão Julgadora, 
para avaliação objetiva e isonômica do candidato na fase da entrevista do processo seletivo 
simplificado n. 02/2017
3 – caso não exista, encaminhe, no prazo de 20 (vinte) dias, projeto de lei para a Câmara Municipal 
de Serra do Mel para a criação dos cargos efetivos objeto do Edital n. 02/2017, com a discriminação
das funções inerentes aos mesmos, remuneração e limite de reserva de vagas destinadas a 
portadores de necessidades especiais, nos termos do inciso VIII, do art. 37, da CF;
4 – vinte dias após a aprovação, sanção, promulgação e publicação dessa lei, deflagre processo 
licitatório para contratação de empresa que conduzirá o concurso público de provas e títulos para 
provimento dos cargos criados e de outros vagos e que estejam sendo preenchidos por meio de 
contratação temporária não excepcional;
5 – vinte dias após o término dessa licitação, publique o edital do concurso público para provimento
dos cargos necessários, atendendo  aos seguintes termos:
5.1) ao inteiro teor do edital de abertura dar-se-á ampla divulgação, por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado e na imprensa Oficial do Município; bem como de afixação em todos os 
prédios públicos do Município;
5.2) o edital será obrigatoriamente entregue a todos os candidatos no ato da inscrição e conterá a 
indicação expressa dos postos, suas quantidades, atribuições e remunerações, bem como o programa
das disciplinas que serão consideradas para a avaliação, data, local e horário das provas;
5.3) os resultados serão veiculados da mesma forma que o edital;
5.4) é vedada qualquer espécie de favorecimento, a quem já possuiu ou possui algum tipo de 
vínculo com o Poder Público, unicamente por esta circunstância;
5.5) a convocação obedecerá estritamente a ordem de classificação;
6 - após a homologação do resultado do concurso, proceda à nomeação dos aprovados conforme 
necessidade da Administração Pública e número de vagas existentes, para apresentação de exames 
médicos e documentação, posteriormente empossando-os e possibilitando sua entrada em exercício,
tudo em 60(sessenta) dias a fim de substituir os então contratados temporariamente;
7 - após a formalização do vínculo, sejam garantidos todos os direitos assegurados por lei aos 
demais servidores públicos do município, como férias anuais, décimo terceiro salário, remuneração 



não inferior ao mínimo legal, previdência social, adicional de insalubridade,, adotando-se o mesmo 
regime jurídico dos demais servidores públicos municipais;
8 - para o preenchimento dos cargos existentes ou criados pela lei a que se refere o item “3” supra, 
verifique: I)  a existência de dotação orçamentária suficiente bem como de autorização específica da
lei de diretrizes orçamentárias; II) em não havendo a aludida dotação, tome as providências 
necessárias, seguindo as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da 
Constituição Federal de 1988;
9 - - não contrate temporariamente com fundamento na Lei n. 668/2017, art. 2º, incisos VII, IX, X, 
XIII; ou outra de  teor similar, diante da suposta  inconstitucionalidade, mas sim com esteio nos 
limites estatuídos pela Lei Federal n.  8.745/93;
10- em todas as ações acima especificadas, que se paute nos princípios da moralidade, 
impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, insculpidos no artigo 37 da Carta Política e 
reproduzidos pelo art. 4° da Lei n. 8.429/92;
11- a comprovação do cumprimento de cada item acima por meio de envio da documentação 
correlata à sede da 11ª Promotoria de Justiça de Mossoró, para instrução do Inquérito Civil  n. 
06.2018.00000184-7, findos os prazos acima consignados.
O não acatamento desta Recomendação pode implicar na adoção, pelo Ministério Público, das 
medidas legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive por meio do 
ajuizamento da ação civil pública de responsabilização pela prática de ato de improbidade 
administrativa com o ressarcimento do erário público, eis que o gasto público realizado não está 
previsto em lei. 1
Mossoró/RN, 08 de fevereiro de 2018
Micaele Fortes Caddah
Promotora de Justiça


