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Autos n.º 0101444-39.2013.8.20.0115 
Ação Ação Civil Pública/PROC
Autor Ministério Público Estadual
Réu Município de Caraúbas - RN

Decisão

O  Ministério  Público  Estadual,   promove  Ação  Civil  Pública,  com  pedido  de
antecipação  de  tutela,  em  face  do  Município  de  Caraúbas/RN,  para  determinar  a  anulação  do
Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 001/2013, promovido pelo demandado.

Aduz, em síntese apertada, que o processo seletivo fora totalmente eivado de erros,
iniciando-se  pelo  exíguo  prazo  para  realização  das  inscrições,  de  apenas  02  (dois)  dias  úteis
posteriores  à  publicação  do  Edital,  durante  cinco  horas  por  dia,  só  podendo  esta  ser  feita
pessoalmente.  Além do mais,  o edital  previu a  contratação temporária  de cargos que devem ser
providos por meio de concurso público.

Ademais,  o  certame  fora  feito  por  meio  de  duas  etapas,  a  primeira,  de  caráter
eliminatório e classificatório,  constituída da análise de Curriculum Vitae e a segunda, de caráter
eliminatório e classificatório, de entrevista. Além de outras perplexidades quanto as atribuições de
pontuação, onde àqueles que atuam em PSF em municípios brasileiros detém mais que o dobro da
pontuação de quem possua doutorado na área.

Anexou documentos.

Determinada a intimação do demandado para se manifestar no prazo de setenta e duas
horas.

Em petição de fls.87/93 dos autos, o demandado salientou que o processo seletivo
simplificado se baseou nos criterios constitucionais da administração pública, e a celeridade se deveu
ao fato da necessidade da contratação, salientando que há anos tramita ação civil pública relativa a
concurso público municipal, o que vem impedindo o municipio de efetuar o concurso público de
caratér efetivo.

Aprazada audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2013, não foi 
possível a sua realização ante ao não comparecimento do representante do munícipio, o seu prefeito 
constitucional, em razão de compromissos de viagem.

Sucintamente relatados, passo ao exame da tutela de urgência buscada.

A Ação Civil  Pública,  disciplinada  pela  Lei  7.347/85,  é  o  instrumento  processual
adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, bem
como a defesa da ordem econômica (art.1º).
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A prioridade atribuída ao Ministério Público para a propositura da ação e das medidas
cautelares e liminares pertinentes decorre da própria Lei nº. 7.347/85, quando prevê no seu art. 6º
que:

“Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a
iniciativa  do  Ministério  Público,  ministrando-lhe  informações
sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe
os elementos de convicção”.

Assim,  dúvida  não  resta  quanto  ao  remédio  jurídico  utilizado  pelo  Parquet  e  a
legitimidade do Ministério Público para propor a presente Ação Civil Pública.

A  causa  de  pedir  diz  respeito  a  violação  de  princípios  constitucionais  com  a
contratação temporária de cargos que, por sua natureza, devem ser providos por meio de concurso
público.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual está combatendo irregularidades na
seleção e contratação de profissionais pelo Município de Caraúbas/RN, o que, sem dúvida,  é da
competência desta Justiça Estadual. No tocante à legitimidade ativa ad causam, ressalto apenas que,
entre as atribuições constitucionais do Parquet, está a tutela dos interesses e direitos metaindividuais,
que  têm  como  destinatários  não  apenas  o  homem  singularmente  considerado,  mas  o  homem
socialmente organizado, o próprio gênero humano, a sociedade, a coletividade. Esses interesses e
direitos estão localizados numa faixa intermediária entre o individual e o público, ou seja, não têm
apenas o cidadão nem o Estado como titular.

Os  interesses  e  direitos  metaindividuais  são  aqueles  que  a  doutrina  constitucional
denomina de direitos fundamentais de terceira geração (direitos de fraternidade ou solidariedade),
compreendendo  o  direito  à  paz,  ao  meio  ambiente  sadio  e  ecologicamente  equilibrado,  a  uma
saudável  qualidade de vida,  à  segurança,  à  educação,  à  probidade  administrativa,  ao patrimônio
comum da humanidade, ao progresso, à comunicação, os direitos das crianças, adolescentes e idosos,
entre outros.

Como relatado, o autor pleiteia, em sede de liminar, a anulação do Processo Seletivo
Simplificado regido pelo Edital n. 001/2013, promovido pelo município réu, tendo em vista o mesmo
não ter atendido aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
conforme art. 37 da Constituição Federal, conforme documentação acostada à exordial.

Com a devida vênia,  penso que providência requerida nestes autos decorre de um
verdadeiro  descaso  da  administração  pública  municipal  para  com  os  princípios  e  normas
constitucionais.  É,  data  vênia,  lamentável  verificar  o  deliberado  descumprimento  das  normas  e
princípios  constitucionais  por  parte  da  administração pública,  ensejando o ajuizamento  de ações
judiciais  por  parte  do  Ministério  Público,  notadamente  quando  se  busca,  simplesmente,  o
cumprimento da Constituição e das Leis, obrigação essencial e inegociável do administrador público.

Atento a essa realidade,  Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha pondera com
bastante  propriedade  que:  "O  poder  público  que,  em  tese,  é  o  maior  interessado  em  que  a
Constituição seja obedecida, na realidade brasileira, é um dos maiores, senão o maior, cliente e

Endereço: Praça Ubaldo Fernandes Neto, 212, Centro - CEP 59780-000, Fone: 3337-3220, Caraúbas-RN - Mod.
Decisão-genérico 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Juízo de Direito da Vara Única  da Comarca de Caraúbas

__________________________________________________________________

devedor  da  Justiça.  Demonstra,  assim,  não  somente  desrespeito  pela  sociedade  que  o  legitima
enquanto poder, mas, no que por ora interessa, à Constituição por força da violação à ordem por
ela estabelecida".1

Ora,  toda  e  qualquer  atuação  da  administração  pública  deve  ser  pautada  pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na forma no art. 37 da
Constituição  Federal.  Tais  princípios,  que  devem  ser  rigorosamente  observados  por  todas  as
autoridades  e  gestores  públicos,  visam  garantir  não  apenas  a  legalidade  estrita  dos  atos
administrativos, como também a sua legitimidade.

Disso decorre a obrigação de a atuação da administração pública ser transparente e
objetiva, assegurando a igualdade de condições a todos os cidadãos, bem como o conhecimento dos
motivos  que  balizam a  edição  de  atos  e  celebração  de  contratos  administrativos,  até  para  que,
querendo, possam impugná-los.

Assim, é evidente que a contratação de profissionais sem prévia seleção pautada em
critérios objetivos definidos e divulgados em edital público, com prazo razoável, viola o princípio da
impessoalidade, já que os motivos que levam a contratação de certo profissional, em detrimento de
outros, são desconhecidos. A atuação do Réu, nesses termos, passa a ser, em tese, pessoal, já que se
torna  arbitrária  e  pautada  por  critérios  alheios  ao  interesse  público,  atendendo  aos  interesses  e
desejos dos administradores em detrimento dos administrados.

Essa forma de atuar viola o princípio da publicidade, na medida em que apenas alguns
poucos profissionais em potencial tomam conhecimento da existência de vagas para preenchimento
de cargos de sua formação e do interesse da administração em contratar. 

Viola,  também,  o  princípio  da  eficiência,  ao  impedir  que  sejam  selecionados  os
candidatos melhores e mais qualificados, que são, em tese, preteridos por outros em razão de motivos
alheios ao interesse público.

De forma indireta, mas que não pode ser desprezada, a atuação do Réu termina por
violar o princípio da moralidade, já que, em tese, põe em dúvida a lisura do procedimento de seleção
e, em consequência, a validade das contratações, não se amoldando às exigências da boa gestão da
res pública.

A contratação precedida de mera “análise curricular” e "entrevista" viola igualmente
os princípios da isonomia e da probidade administrativa, previstos nos arts. 5º e 37, § 4º, da Carta
Magna, criando benefícios e privilégios indevidos para alguns poucos em detrimento da maioria.

Nesse  contexto,  penso  que  o  significado,  a  eficácia  e  a  densidade  normativa  dos
princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art.
37 da Constituição Federal, por si só, justificam o deferimento da liminar requerida.

1 CUNHA. Alexandre Teixeira de Freitas Bastos. Os direitos sociais na Constituição. Vinte anos depois. As promessas 

não cumpridas. Direitos Sociais na Constituição de 1988: uma análise crítica vinte anos depois. São Paulo: Ltr, 2008, p. 

24.
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No entanto, e para reforçar ainda mais a tese aqui defendida, cito outras normas e
decisões que vedam e rechaçam qualquer atuação contrária aos princípios acima referenciados por
parte da administração pública:

- art. 37, II, da Constituição Federal, que exige prévia aprovação
em concurso público para a investidura em cargo ou emprego
público,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

- art. 37, XXI, da Constituição Federal, que exige processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes,  para  contratação de  obras,  serviços,  compras  e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação;

-  Lei  nº  8.666/93,  que  regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da
Constituição  Federal,  instituindo  normas  para  licitações  e
contratos da Administração Pública;

- Súmula Vinculante nº 13 do C. Supremo Tribunal Federal, que
veda  expressamente  a  prática  de  nepotismo  no  âmbito  da
administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

-  C.  Supremo  Tribunal  Federal  –  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  4259/PB,  rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski: “Por vislumbrar aparente ofensa ao princípio da
impessoalidade,  o  Tribunal  concedeu medida liminar em ação
direta  de  inconstitucionalidade  ajuizada  pelo  Governador  do
Estado da Paraíba para suspender, com efeitos ex nunc, a Lei
estadual 8.736/2009, que institui o Programa Acelera Paraíba,
para  incentivo  aos  pilotos  de  automobilismo  nascidos  e
vinculados  àquele  Estado-membro.  Entendeu-se  que  a  lei
impugnada singularizaria de tal modo os favorecidos que apenas
uma só  pessoa se  beneficiaria  com mais  de  75% dos  valores
destinados ao programa”.

É  inadmissível,  portanto,  contratação/seleção  de  profissionais  pela  administração
pública da forma como foi feita, sendo desprovida de critérios objetivos. 

Desse modo, a contratação de profissionais, quando não feita por concurso público,
deve ser feita com base em critérios objetivos previamente determinados e amplamente divulgados,
de modo a possibilitar o controle público e a escolha dos melhores, assim considerados os avaliados
objetivamente.

É ponto pacifico na jurisprudência que “se presentes os pressupostos legais o juiz não
pode deixar de conceder a liminar” (RT 566/161).  Não há, sequer, necessidade de justificação,
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quando as provas acompanham a inicial (RT 571/194, cit. Por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A,
Nery, 2 ed. Pág. 1197).

Portanto, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar
requerida: a) o fumus boni iuris, ante a manifesta inadmissibilidade do ato que pretendeu o réu; e b) o
periculum in mora, consistente em um dano maior ao erário se o processo seletivo continuar em
andamento e houver uma anulação posterior.

Ate o exposto,  DEFIRO a tutela antecipada, ora requerida, devendo o Município de
Caraúbas/RN proceder  com a  anulação do Processo Seletivo  Simplificado regido pelo  Edital  n.
001/2013, no prazo de 05 (cinco) dias.

Advirto que em caso de recalcitrância em cumprir a presente decisão, arbitro, desde
já,  multa de cinco mil reais (R$ 5.000,00), por dia de descumprimento, na pessoa do Sr. Prefeito
Municipal, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal deste.

Cite-se  a  parte  demandada,  por  seu  prefeito,  para,  desde  que  queira,  apresentar
resposta no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Apresentada  a  contestação,  tempestivamente,  caso  haja  a  alegação  de  matéria
preliminar; oposição de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou juntada de
documentos, intime-se o autor para se manifestar sobre a contestação, no prazo de dez (10) dias
(artigos 326 e 327, do CPC).

Expeça-se o competente mandado.

 Intimem-se as parte da presente decisão. 

Caraúbas,  18 de dezembro de 2013.

Daniela Rosado do Amaral Duarte
Juiza de Direito

TERMO DE RECEBIMENTO

Nesta data, recebi estes autos do(a) MM. Juiz(a)  Do que, para constar, lavro este
termo.

Caraúbas,                /                 /                .

Tarcina Milley de Melo e Silva
Diretor de Secretaria
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