
MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROMOTORIA  DE JUSTIÇA  DA COMARCA  DE PATU

 

RECOMENDAÇÃO 021/2011

 

O Ministério  Público  do  Estado do Rio  Grande do Norte,  através  da  Promotora  de  Justiça  da 
Comarca de Patu, Micaele Fortes Caddah, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 
129, inciso III da Constituição Federal, no artigo 26, inciso I da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei 
Orgânica do Ministério Público, e nos artigos 67, inciso IV e 68, da Lei Complementar nº 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  nº  141/96,  expedir  recomendações  visando ao  efetivo 
respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública 
deverá proceder observando os princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e 
eficiência;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no artigo 
4.º 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.º 8.429/92 - Lei da Improbidade Administrativa, no 
artigo 11.º 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 que 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 que “ 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 que permitam e legitimem a 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 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 
através de análise imparcial, fator que culmina na eficiência e moralidade administrativas;



CONSIDERANDO que,  conforme  o  princípio  da  eficiência,  ao  gestor  público  é  vedada  a  má 
utilização dos recursos destinados à satisfação das necessidades do município, no caso concreto 
relativas à contratação e nomeação irregular de assessores jurídicos;

CONSIDERANDO, ainda, que a Súmula 473 do STF prescreve que “A administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  e  oportunidade,  respeitados  os  direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”;

CONSIDERANDO  também  que  o  art.  37,  XXI,  da  Constituição  Federal  estabelece  que 
“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes,  com cláusulas  que  estabeleçam obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições 
efetivas de proposta,  nos termos da lei,  o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”;

CONSIDERANDO que a assessoria contábil é função própria da Câmara Municipal, inclusive a 
teor  do  art.  31  da  CR/88,  configurando  verdadeira  atividade  essencial,  ínsita  à  Administração 
Pública;

CONSIDERANDO que o exercício dessas atividades não pode ser conferido a pessoas estranhas ao 
quadro de pessoal da Administração Pública, ou até mesmo por contratados sob o regime celetista;

CONSIDERANDO que não se justifica a  contratação para prestação de serviço de empresa de 
assessoria  contábil,  mormente  através  de  advogados,  mesmo  mediante  processo  de  licitação, 
dispensa ou inexigibilidade, pois se trata de função permanente e indispensável ao funcionamento 
da administração pública;

CONSIDERANDO que a atividade contábil rotineira de um ente público não pode ser interpretada 
como  serviço  singular  ou  de  notória  especialização  “permanentes”,  hábeis  a  qualificar  a 
inexigibilidade de concorrência do artigo 25, II, da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO  não  ser  possível  a  contratação  temporária  de  contadores  municipais  ou 
assessores contábeis, em face desta só ser permitida nas hipóteses de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO  o  entendimento  albergado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  da 
inconstitucionalidade  de  provimento  de  cargos  de  procurador  municipal  ou  assessor  jurídico 
independente da realização de concurso público, diante da existência permanente do cargo e da 
continuidade da função, aplicável ao assessor contábil por seus próprios fundamentos e preceitos 
acima consignados;

CONSIDERANDO que a  Câmara  Municipal  de  Messias  Targino  tem efetivado contratação  da 
empresa de assessoria contábil, SECAM, CNPJ 04.948.066/0001-69,  desde o ano de 2005, com 
fundamento no art. 13, III  c/c art. 25, II da Lei nº 8.666/93 de acordo com a documentação inserta 
nos autos do Procedimento Preparatório nº 36/2011;

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Messias Targino, Sr. 
Alexandre Jales Dantas que:

1-no prazo de 60 (sessenta) dias, que providencie a rescisão do contrato de prestação de serviço 
contábil  celebrado com a SECAM, vigente,  celebrado mediante processo de  inexigibilidade de 
licitação

2-no prazo de 10 (dez) dias, providencie a elaboração de projeto de lei para autorizar a contratação 
emergencial  e  temporária  de recursos  humanos,  precedida de processo seletivo  simplificado de 
provas ou de títulos, nos limites dos cargos previstos em lei para assessor contábil, tendo em conta o 
princípio da continuidade do serviço público e razoabilidade,  por prazo máximo de 6 (seis) meses, 
prorrogável, excepcionalmente[ em caso de advento de caso fortuito ou força maior no decorrer do 



certame a ser  realizado],  por  igual  período,  devendo,  em seu bojo,  dispor  o número de vagas, 
retribuição pecuniária[ não superior à prevista para o respectivo cargo previsto em lei], estritamente 
necessários à prestação do serviço público;

3-atenda às seguintes condições para o processo de seleção pública, o qual deverá ser ultimado nos 
60(dias) dias seguintes da publicação do edital: 3.1) ao inteiro teor do edital de abertura dar-se-á 
ampla divulgação,  através  de publicação no Diário Oficial  do Estado e na imprensa Oficial  do 
Município; bem como de afixação em todos os prédios públicos do Município; 3.2) 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;  3.3)  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;

4-concluído o processo seletivo, imediatamente formalize as contratações por instrumento próprio e 
prazo  determinado,  mantendo  o  pagamento  dos  estipêndios  e  reflexos  (i.e.  contribuições 
previdenciárias e para seguridade social, salário-família, FGTS) em dia;

5-atenda, para as contratações temporárias acima referidas, os limites orçamentários e, por certo, a 
necessidade da Câmara Municipal;

6-caso  tenha  sido  realizada  contratação  temporária  antes  do  recebimento  desta  Recomendação, 
anule-a, no prazo de 15( quinze) dias, eis que, em tese, irregular o contrato, já que supostamente 
realizado sem seleção pública prévia e em afronta à Lei nº 8.745/93, aplicável pelo princípio da 
simetria, providenciando-se, pois, o respeito aos direitos individuais, tendo em vista que a Câmara 
Municipal  não  pode se  locupletar  pelo  trabalho  prestado  de  boa-fé,  consoante  o  entendimento 
pretoriano sedimentado;

7-no prazo máximo de 60(sessenta) dias, deflagre processo licitatório para contratação de empresa 
que  conduzirá  o  concurso  público  de  provas  e  títulos  para  provimento  dos  cargos  público  de 
assessor contábil previstos em lei, cujo edital ofertará o número de vagas previstas;

8-que, em até 20(vinte) dias do término da licitação, publique edital de abertura de concurso público 
para provimento dos cargos públicos referentes ao Setor  Contábil da Câmara Municipal de Messias 
Targino,  mediante  afixação  em todos  os  prédios  públicos  do  Município;  publicação  no  Diário 
Oficial do Estado do Rio Grande do Norte bem como no Jornal Oficial do Município de Messias 
Targino

9-que, após a homologação do resultado do concurso, proceda à nomeação dos aprovados conforme 
necessidade da  Câmara Municipal, número de vagas e orçamento 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 na 
forma supra indicada;

10-após a formalização do vínculo, sejam garantidos aos contadores 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, etc, sujeitando-os ao mesmo regime 
jurídico

11-remeta  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Patu/RN,  findo  cada  um dos  prazo  acima 
consignados de forma independente: 11.1) cópia do projeto de lei elaborado e, quando aprovada, 
cópia da lei que venha disciplinar a matéria em questão; 11.2) uma via da Imprensa Oficial do 
Município de Messias Targino em que tenha sido publicada a rescisão contratual relativa à  SECAM 
e portarias de exoneração relativas aos contadores então contratados e/ou nomeados em afronta à 
CF/88; 11.3) uma via do Diário Oficial do Estado e da Imprensa Oficial do Município em que foi  
publicado  o  edital  referente  à  seleção  pública  para  contratação  temporária;  11.4)  cópia  do 



procedimento  licitatório  destinado  à  contratação  de  empresa  responsável  pela  realização  do 
concurso público aludido supra; 11.5)  uma via do Diário Oficial do Estado e da Imprensa Oficial 
do Município em que foi publicado o edital do concurso público em questão, o resultado correlato, 
o ato de homologação respectivo bem como as portarias de nomeação decorrentes do provimento 
dos cargos de contador em questão; 11.6) cópia dos termos de nomeação e posse referentes aos 
contadores nomeados.

O não acatamento desta Recomendação implica na adoção, pelo Ministério Público, das medidas 
legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento de ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa com ressarcimento do dano ao erário, eis que o 
gasto público realizado com a contratação da  SECAM não está prevista em lei.1

Patu/RN, 17   de março de 2011.

Micaele Fortes Caddah

Promotora de Justiça

_______________

1-Advertem Sérgio Ferraz e Lúcia Valle Figueiredo, “quem gastar em desacordo com a lei, há de 
fazê-lo por sua conta, risco e perigos. Pois, impugnada a despesa, a quantia gasta irregularmente 
terá  de  retornar  ao  Erário  Público.  Não  caberá  a  invocação,  assaz  de  vezes  realizada,  de 
enriquecimento  ilícito  da  Administração”(Dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação,  3ª  edição, 
Malheiros, p. 93).


