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RECOMENDAÇÃO Nº 0001/2018/PMJJP

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio do Promotor  de Justiça em exercício na Comarca de Jardim de
Piranhas, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da
Constituição  Federal  de  1988,  pelo  art.  27,  parágrafo  único,  IV,  da  Lei  nº
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo
único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público), bem como com fulcro no Inquérito Civil em referência, e
ainda:

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
na forma dos artigos 127,  caput,  e 129,  inciso III,  da Constituição Federal;
artigo 25, IV, “a”, da Lei Federal 8.625/93; e, 67, IV, “a”, da Lei Complementar
Estadual 141, de 09.02.1996;

Considerando que, como regra, a investidura em cargo ou emprego público de-
pende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, consoante previsão do artigo 37, II, da Constituição Federal;

Considerando  que  a  lei  pode  estabelecer  casos  de  contratação  por  tempo
deter-minado para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público" (CF, art. 37, IX);

Considerando que as contratações temporárias não se prestam a prover os
servi-ços ordinários permanentes do Estado (STF, RE 658.026), nem devem
suprir a falta de planeja-mento do gestor em deflagrar o concurso público para
o provimento dos cargos e empregos públicos municipais;

Considerando que "mostra-se irregular a atuação do gestor público que, ao
longo de anos, não implementa procedimentos de concurso público e, em dado
momento,  efetua  contratação excepcional  temporária,  sem concurso,  sob o
argumento  de que,  caso não a promova,  advirão prejuízos à prestação de
serviços  públicos"(DA  MATTA,  Marco  Antonio  Sevidanes.  Contratação
temporária de pessoal na Administração Pública – Desvirtuamento do uso da



exceção prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal. Revista do TCU, nº
106). 

Considerando que o Município de Jardim de Piranhas firmou acordo judicial
com o Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho nos autos
do  Processo  nº  0100331-66.2013.8.20.0142,  pelo  qual  se  comprometeu  a
realizar  concurso  público  para  provi-mento  de  cargo  efetivos  no  quadro
municipal;

Considerando  que  o  aludido  acordo  previu,  em caráter  excepcional,  que  o
Muni-cípio de Jardim de Piranhas realizaria processo seletivo simplificado para
o  preenchimento  de  seus  cargos  e  empregos  públicos,  possibilidade  esta
pactuada  unicamente  para  o  fim  de  evitar  a  descontinuidade  dos  serviços
públicos essenciais durante as etapas do concurso público a ser lançado;

Considerando que o citado acordo previu, também, que o Prefeito apresentará
"em 45 dias, plano para a realizar novo concurso público, o qual será realizado
e  finalizado,  com  posse  dos  aprovados,  no  prazo  máximo  de  1(um)  ano,
contado da finalização do processo seletivo simplificado", obrigação essa não
cumprida até o momento;

Considerando que o Município já deflagrou e concluiu o aludido Processo Sele-
tivo Simplificado (Edital  nº 001/2017), tendo sido homologado, no dia 19 de
outubro de 2017, o seu resultado final;

Considerando que, surpreendentemente, a Prefeitura Municipal de Jardim de
Piranhas/RN publicou novo edital de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº
001/2018), pre-vendo novas vagas para os cargos de Agente de Combate a
Endemias, ASG, Motorista –  Categoria AB, Motorista – Transporte Escolar,
Agente de Administração, Motorista – Am-bulância, sem qualquer justificativa
viável para tanto;

Considerando que as novas vagas incluídas neste segundo Processo Seletivo
Simplificado (Edital  nº 001/2008) devem ser preenchidas no futuro concurso
público, sob pena de banalização do instituto da contratação temporária e burla
à regra constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal;

Considerando,  ademais,  que o preenchimento  das vagas de acordo com o
novo  processo seletivo  ensejará  a  preterição dos candidatos  aprovados no
primeiro certame que compõem o chamado cadastro de reserva, a exemplo do
senhor EMERSON DANTAS DE A-RAÚJO, atendido nesta Promotoria;

Considerando,  ainda,  que,  mesmo  em  relação  aos  cargos  de  excepcional
interesse  público  não preenchidos  pelo  processo seletivo  anterior  (Coveiro,
Cozinheiro, Pedreiro, Servente de Pedreiro, Merendeira, Motorista – Categoria
D,  Atendente  de  Consultório  –  Dentista,  Fiscal  de  Disciplina,  Operador  de



Máquinas  Pesadas,  Orientador  Social,  Cuidador  Social,  Assistente  Social,
Fonoaudiólogo, Médico – ESF, Professor Ensino Fundamental I), o prazo final
de  validade  do  processo  seletivo  não  pode  ser  "seis  meses  da  data  da
homologação, prorrogável por até seis meses", posto que o prazo final para
fina-lização do futuro concurso público é 19 de outubro de 2018, data na qual
se completa um ano da homologação do resultado final do primeiro processo
seletivo simplificado (Edital nº 001/2017);

Considerando, finalmente, o princípio da autotutela, pelo qual “a administra-ção
pode  anular  seus  próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios  que  os  tornem
ilegais,  porque dele  não se originam direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada,
em todos os casos a apreciação judicial” (Súmula nº 473, Supremo Tribunal
Federal);

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito  Municipal  de
Jardim de Piranhas/RN, ELÍDIO DE ARAÚJO QUEIROZ que:

1  –   declare  a  nulidade  do  Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado  nº
001/2018, por apresentar os vícios acima relatados, no prazo improrrogável de
48h (quarenta e oito horas);

2 – em havendo necessidade da contratação temporária de profissionais para
as funções descritas no item 2.1 do Edital nº 001/2018, promova a contratação
dos candidatos já aprovados no Processo Seletivo anterior que compõem o
cadastro de reserva;

3 – promova a reformulação do Edital para o Processo Seletivo Simplificado,
dele fazendo constar apenas as vagas previstas no certame anterior para os
cargos em que não houve aprovados em número suficiente;

4 – esclareça no Edital que o prazo do contrato temporário expira em 19 de
outubro  de  2018,  data  em  que  impreterivelmente  deverá  ser  concluído  o
concurso  público  a  ser  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Jardim  de
Piranhas-RN.

Deve o destinatário informar a esta Promotoria, no prazo de 48h (quarenta e
oito  horas),  as  medidas  adotadas  com  o  fim  de  atender  a  presente
recomendação, inclusive com cópia da documentação pertinente, ressaltando-
se  que  o  descumprimento  injustificado  impor-tará  na  adoção  das  medidas
extrajudiciais e  judiciais cabíveis.

Encaminhe-se ao destinatário. 

Remeta-se ao CAOP Patrimônio Público e para publicação na imprensa oficial.



Jardim de Piranhas/RN, 16 de janeiro de 2018.

Vinícius Lins Leão Lima
Promotor de Justiça


