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Requerente Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte - 1ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Pau dos Ferros
Requerido Município de Pau dos Ferros - Por seu Representante Legal

Decisão

Vistos etc.
Trata-se de ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público de Pau dos Ferros em

desfavor do Município de Pau dos Ferros, ambos identificados, pugnando pela concessão de medida
liminar  que  determine  a  suspensão  imediata  do  processo  seletivo  simplificado  n.  002/2013
promovido pelo município réu.

Em sua exordial, o Ministério Público afirma que recebeu comunicação via email
de que o Município de Pau dos Ferros/RN publicou, no Diário Oficial do Município no dia 25 de
junho de 2013, Edital n. 02/2013 divulgando a realização de processo seletivo simplificado para
provimentos de diversos cargos: agente de endemias, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar
de patologia clínica, auxiliar de fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico para o programa de saúde
da família (PSF), médico psiquiatra, educador físico, terapeuta ocupacional, tratorista e lombador.

O Edital n. 02/2013 previu em seu item 3.1. que as inscrições dar-se-iam no dia 26
de junho de 2013, no horário compreendido entre 08h e 12h. Dessa forma, as inscrições ocorreriam
no dia imediatamente posterior à publicação do edital, durante intervalo de apenas 04h.

Ademais,  afirma  que  essa  contratação  versa  sobre  cargos  que  deveriam  ser
providos por concurso público.

Afirma  a  instauração  de  inquérito  civil  para  apurar  os  fatos,  sob  o  n.
06.2013.00003247-5. No bojo desse procedimento, foi expedido ofício ao Município de Pau dos
Ferros para que se manifestasse sobre os fatos narrados, mas permaneceu inerte.

O Ministério Público afirma a possibilidade de ajuizar ação cautelar previamente à
ação civil  pública,  a fim de que possam ser tomadas providências necessárias para evitar dano.
Alega  que,  em momento  posterior,  ajuizará  a  ação principal,  que  terá  como pedido a  possível
anulação do processo seletivo  simplificado previsto  no Edital  n.  02/2013,  com a  finalidade  de
resguardar o patrimônio público e a moralidade administrativa.

Aduz o  MP a  existência  dos  requisitos  necessários  ao deferimento  da medida
liminar. O fumus boni iuris estaria evidenciado nos sérios indícios de irregularidades ocorridas na
realização  do  processo  seletivo.  O  periculum  in  mora também estaria  evidenciado,  porque  as
inscrições  já  ocorreram  no  dia  26  de  junho  de  2013,  sendo  a  divulgação  do  resultado  dos
contratados iminente.

Requer, portanto, a concessão  inaudita altera parte,  nos termos do art.  804 do
Código de Processo Civil, da suspensão do Processo Seletivo Simplificado n. 02/2013, promovido
pelo Município de Pau dos Ferros.

À inicial, foram acostados documentos de fls. 14/42.
Sucintamente relatados, passo a fundamentar e decidir.
Trata-se  de  ação  cautelar  ajuizada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio

Grande do Norte em desfavor do Município de Pau dos Ferros, pugnando pela concessão liminar da
suspensão de processo seletivo simplificado.

O Poder Judiciário não pode, em regra, substituir as escolhas administrativas pelas
suas.  Ao  administrador,  cabe  a  gestão  da  coisa  pública,  devendo  ser  respeitada  a  sua
discricionariedade. Caso contrário, seria referendada a hipertrofia indesejada de um dos poderes, em
detrimento dos demais. Todavia, a separação dos poderes não impede que os atos da administração
sejam analisados pelo Poder Judiciário, principalmente quando é alegada a ofensa aos princípios
administrativos, tão caros ao Estado de Direito.

A  discricionariedade  do  administrador,  como  é  comezinho,  não  pode  ser



confundida com arbitrariedade ou ilegalidade. Por isso, dentre todos os caminhos que possam ser
seguidos no exercício de sua atividade,  o administrador deve sempre optar por aqueles em que
sejam  obedecidos  os  princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência, todos previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Para  a  defesa  desses  princípios  administrativos  e  das  regras  que  lhes  sejam
decorrentes, o Ministério Público pode se valer de instrumentos processuais importantes. Um deles
é a ação civil pública, cuja lei de regência, n. 7.347/85, previu, em seu art. 4º, a possibilidade de
ajuizamento de ação cautelar. Para tanto, devem ser presentes os requisitos necessários, conforme
previsão dos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, mais precisamente, o fumus boni iuris e o
periculum in mora.

Analisando a presença do primeiro requisito, tem-se que, no dia 25 de junho de
2013, houve a publicação no Diário Oficial do Município de Pau dos Ferros do Edital n. 02/2013,
acostado  às  fls.  31/34,  abrindo  as  inscrições  e  estabelecendo  as  regras  para  Processo  Seletivo
Simplificado para os cargos de agente de endemias, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar
de patologia clínica, auxiliar de fiscal de tributos, fisioterapeuta, médico para o programa de saúde
da família (PSF), médico psiquiatra, educador físico, terapeuta ocupacional, tratorista e lombador.

O item 4 desse edital previu a seleção a ser realizada mediante análise curricular.
Nesse  mesmo item,  é  esclarecida  a  documentação  necessária  à  inscrição,  como,  por  exemplo,
comprovação de experiência profissional em órgãos públicos, empresas privadas e na condição de
prestador  de  serviço.  Mesmo  com  a  exigência  de  vasta  documentação,  o  item  3.1  do  edital
determinou que as inscrições seriam realizadas no dia 26 de junho de 2013, ou seja, dia seguinte ao
da publicação do edital, e por período de apenas 04h, no intervalo de 08h às 12h.

A exiguidade do prazo para que os candidatos pudessem realizar suas inscrições
chamou a atenção de cidadão anônimo, que apresentou comunicação ao Ministério Público por
email  (fls.  16/17)  e  dos  vereadores  Tércia  Maria  Batalha,  Antônio  Avelino  do  Nascimento  e
Kasumaro Kened da Silva, os quais apresentaram relato dos fatos ao Parquet, conforme fls. 24/26.
Em sua comunicação, os vereadores ressaltam que:

"Além da vasta documentação solicitada quando do ato de inscrição, a seleção se
dará  através  da  análise  do  currículo  dos  candidatos.  Na  análise  desses
documentos, inclusive, a solicitação de comprovação com documentação que, por
vezes, não se consegue em uma semana, imagine só em uma manhã, como os
comprobatórios  de  serviço  público.  Não se  traduz  em razoabilidade  alguma a
medida expedida pelo poder público municipal.
Dezenas de pessoas foram prejudicadas pela aplicação dessas regras descabidas ao
certame ora posto. Vejamos ainda mais, não há qualquer reserva de vagas para
candidatos  portadores  de  deficiência  física  nem  menção  sobre  a  data  de
divulgação do resultado."

É verdade que cabe ao administrator realizar atos com presteza e eficiência, mas a
previsão de inscrição no dia seguinte ao da publicação de edital,  prima facie, ofende o princípio
constitucional  da  publicidade  dos  atos  administrativos.  Também  fere  o  mesmo  princípio
constitucional a realização das inscrições por exíguo intervalo de  04h, dificultando ou até mesmo
inviabilizando  a  inscrição  de  candidatos  que  não  estejam exatamente  naquele  dia  em Pau  dos
Ferros.

Mesmo  no  caso  de  processo  seletivo  simplificado,  deve  ser  priorizada  a
publicidade, a fim de que a maior quantidade possível de pessoas tenha ciência dessa seleção e
possa validamente participar do processo. Isso tem o condão não apenas de garantir a transparência
do ato,  mas sobretudo viabilizar  a ocupação dos cargos públicos por candidatos  com o melhor
preparo técnico. 

Na fixação dos prazos em concursos públicos e processos seletivos simplificados,
devem ser observados os princípios da razoabilidade  e da proporcionalidade, os quais possuem



ontologicamente elevado grau de abstração. Assim, em alguns casos, a determinação do que seja
prazo razoável para a inscrição poderá se consubstanciar em árdua tarefa.

Todavia, essa dificuldade não se apresenta no caso em análise, pois a previsão de
apenas 04h para a inscrição dos candidatos, tendo como único dia aquele posterior ao da publicação
do edital,  prima facie, dispensa reflexões mais aprofundadas quanto à caracterização de ofensa ao
princípio da publicidade dos atos administrativos. Assim, presente o fumus boni iuris a embasar a
concessão da medida liminar. Nestes termos, segue jurisprudência pátria:

"ADMINISTRATIVO -  MANDADO DE SEGURANÇA -  EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO - PRAZO DE INSCRIÇÃO EXÍGUO - ILEGALIDADE - SUSPENSÃO DO
CERTAME - LIMINAR CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO."Publicidade não é só a
divulgação  do  respectivo  Edital,  mas  também  tempo,  prazo  dilatado,  para  que  os
interessados  possam conhecer  certamente,  seus  requisitos  de  inscrição  e,  se  optarem,
participar"  (ACMS  n.  4.431,  de  Turvo)."  (Apelação  Cível  n.  2003.022942-6,  de
Jaguaruna, Relator: Des. Francisco Oliveira Filho). Viola os princípios da moralidade,
publicidade e isonomia, o edital lançado no dia 30/1/2009, numa sexta-feira, e que fixa o
prazo de entrega da ficha de inscrição até às 13:00h do dia 02/2/2009, segunda-feira. 
(TJSC 58802 SC 2009.005880-2, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de 
Julgamento: 06/11/2009, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
Agravo de Instrumento n. 2009.005880-2, de Içara)

O periculum in mora, da mesma forma, encontra-se suficientemente demonstrado.
O Edital  n.  02/13 previu  a  data  para  a  inscrição  dos  candidatos  e  a  forma de seleção (análise
curricular), mas não foi estabelecida a data de divulgação do resultado. Dessa forma, a fim de evitar
a finalização do processo com a divulgação de aprovados, justifica-se a concessão dessa medida
inaudita altera parte. 

Diante  do  exposto,  com fundamento  na  argumentação acima  e  no  art.  37,  da
Constituição Federal de 1998; art.  4º da Lei n. 7.347/85; arts. 798 e 799, ambos do Código de
Processo Civil, considerando a demonstração suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora,
DEFIRO o pedido de liminar formulado pelo Ministério Público em desfavor do Município de Pau
dos Ferros e determino a imediata suspensão do Processo Seletivo Simplificado previsto no Edital
n.02/2013, publicado no Diário Oficial do Município de Pau dos Ferros do dia 25 de junho de 2013.

Em  caso  de  descumprimento  da  ordem,  arbitro  multa  a  ser  suportada
pessoalmente pelo gestor responsável pelo cumprimento, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), que pode ser posteriormente majorada.

Publique-se. Registre-se. Cite-se o demandado para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente a defesa que entender pertinente.

Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão.
Intime-se  o  Município  de  Pau  dos  Ferros,  pessoalmente,  para  imediato

cumprimento. Intimem-se todos os membros da Comissão de Seleção de Processo Simplificado,
identificados  à  fl.  29:  Ana Cláudia  de  Freitas  Alves,  Gerlane  Carvalho de Aquino e  Francisco
Edmilson Dias Araújo.

Cumpra-se.
Pau dos Ferros-RN, 03 de julho de 2013.

Ana Orgette de Souza Fernandes Vieira
Juiza de Direito


