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Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada pelo Ministério Público em face do município de Juruti e
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP). Aduziu, a parte autora, que no dia 07/11/2016 foi tornado público o
Edital de nº 001/2016 o qual tem como desiderato o preenchimento de 611 vagas do quadro de pessoal efetivo, para níveis
fundamental, médio e superior. Salientou que houve extrema pressa do município, tendo inclusive, o certame, sido anunciado pela
organizadora no dia 04/11/2016, ou seja, antes da publicação do edital. Ressaltou que houve estranha celeridade para a realização
do concurso, com dispensa de licitação, processo nº 164/2016. Ressaltou que as inscrições iniciaram dia 07/11//2016 e terminaram
dia 03/12/2016, sendo que as provas foram marcadas para o dia 18/12/2016, sem a devida observância aos termos do art. 18, I do
Decreto nº 6.944/09, o qual prevê prazo mínimo de 60 dias entre a publicação do edital e a data de realização das provas de
concursos públicos. Informou que o município não possui lei que discipline a matéria razão pela qual deve ser observado o prazo
mencionado no referido decreto. Salientou que não há justificativa para a dispensa de licitação, ocorrida no caso em testilha. Frisou
que os salários do funcionalismo público municipal estão constantemente atrasados, sob a alegação de falta de recursos. Afirmou
inexistir previsão de concurso público na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, ano 2016, tampouco no plano plurianual.
Relatou que não houve qualquer discussão na câmara de vereadores, não existindo, sequer, lei criando novos cargos. Asseverou
que uma das vagas oferecidas para o cargo de professor é em uma escola privada comunitária. Informou que a OAB não foi
convidada para participar do certame, no caso do cargo de procurador do município. Mencionou a existência de acordo firmado com
o Ministério Público do Trabalho, sendo que o prazo, para reduzir o número de trabalhadores temporários e comissionados, é de
15/05/2017 até 15/04/2018. Pugnou pela suspensão e reconhecimento de nulidade do certame.
Juntou documentos, fls. 17/175.
O município foi notificado, fls. 180, para apresentar informações no prazo de 72h. Instado a se manifestar aduziu que não deve
prosperar o pleito ministerial. Ressaltou que foi firmado um TAC junto ao Ministério Público do Trabalho, no qual se obrigou a fazer
contratações por intermédio de concurso público. Ressaltou que está sendo executada multa por descumprimento do TAC.
Asseverou que não há qualquer irrazoabilidade entre a data da publicação do edital e a prova. Ressaltou que o cronograma original
previa antecedência de 45 dias entre o edital e a prova, porém houve atraso na elaboração do edital. Reconheceu que não foi feita a
prévia comunicação à OAB, quanto à vaga de procurador do município. Salientou que 7.753 pessoas estão inscritas para realizar o
certame. Pugnou pela manutenção do certame.
Juntou documentos, fls. 192/381.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, vislumbro que merece guarida o pleito ministerial, visto que há clareza solar em suas ponderações fáticas e
jurídicas.
Inicialmente, há de se frisar que a vontade de realizar o certame surgiu em 09 de outubro de 2016, ou seja, após o resultado do
processo eleitoral do corrente ano. Causa grande estranheza e quiçá certa perplexidade a celeridade implementada pelo executivo
municipal.
Este agiu de forma inadvertida e abrupta, sem qualquer respaldo legal para amparar a pretensão almejada.
O pleito padece de vários vícios, os quais passam a ser elencados neste momento.

CONTEÚDO
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Primeiramente, há vícios cruciais que fulminam de plano a realização do certame.
O principal erro crasso é o de não existir lei, em sentido formal, autorizando a realização do concurso. Não há previsão legal para
criação de mais de 600 cargos, bem como não há previsão orçamentária para realização do concurso na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, LDO, e no plano plurianual.
Assim sendo, padece de vício legalidade o certame a ser realizado, visto que a administração pública só poderia agir sob a égide de
lei em sentido formal, fato que não ocorreu no caso em tela.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEI. I. O INTERESSE DE AGIR DEVE ATENDER AO BINÔMIO
NECESSIDADE/UTILIDADE DA DEMANDA. CONSIDERANDO QUE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DEPENDE DE LEI,
INEXISTE INTERESSE DE AGIR DOS PROFESSORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA E OBJETIVAM
SER EFETIVADOS NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE UM PROVIMENTO JURISDICIONAL. II. NEGOU-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. UNÂNIME.
(TJDF APC 20070111478354, relator José Divino de Oliveira, julgado em 11.06.2008, 6ª Turma Cível)

AÇÃO DIREITA DE INSCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ATRIBUIÇÃO
PRIVATIVA DO PREFEITO - LEI COMPLR MUNICIPAL Nº 172/2009-CMC - INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES - VÍCIO
DE FORMA - VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE
CUSTEIO - ILEGALIDADE -INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 1) Ex vi do que dispõem o art. 61 , § 1º ,
inc. II , alínea a, da Constituição Federal , e o art. 104, parágrafo único , inc. II , da Constituição Estadual , e tendo em vista o que
preconiza o princípio da simetria, a lei municipal que cria cargos do poder executivo é de iniciativa privativa do prefeito do município -
2) Se cargos dessa categoria são criados em um município por lei provocada pela própria Câmara de Vereadores, a declaração de
sua inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, é medida que se mostra imperiosa - 3) Ademais, padece também de
ilegalidade, por violação da legislação orçamentária e de responsabilidade fiscal, a lei que cria despesa sem indicação da fonte de
custeio - 4) Pedido procedente.
(TJAP ADI 6126520098030000, relator MÁRIO GURTEV, julgado em 24.10.2009, Tribunal Pleno)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO E DE INDICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. 1- O ordenamento constitucional adota a divisão dos Poderes como um dos seus princípios fundamentais
e, por consequência, estabelece o exercício harmônico e independente das respectivas funções executiva, legislativa e jurisdicional.
2- Nesse contexto, é ao Poder Legislativo que cabe, privativamente, legislar sobre a criação, transformação e extinção
de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos. 3 - Nesse âmbito, padecem de vício material os dispositivos da Lei nº
1.901 de 20/12/2004, do Município de Itaboraí, que criaram cargos e funções públicas sem a especificação de suas atribuições,
delegando tal mister ao Chefe do Poder Executivo para fazê-lo através de Decreto.
(TJRJ ADI 00566045920128190000, relator MILTON FERNANDES DE SOUZA, julgado em 22.10.2013, Secretaria do Tribunal Pleno
e Órgão Especial).
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Conforme frisado alhures, o processo seletivo possui uma série de ilegalidades, as quais demonstram erros crassos da administração
pública municipal.
Outra situação que causa exacerbada perplexidade é a dispensa de licitação. Não obstante o considerável montante financeiro
envolvido, visto que há 7.753 inscritos, foi feita dispensa de licitação, sem qualquer motivo legal, fato que inclusive pode caracterizar
improbidade administrativa.
Pertinente frisar que o certame arrecadou cerca de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não existindo, dessa
forma, qualquer razão legal para a dispensa da licitação, fato que vai totalmente de encontro ao que preconiza a Lei 8.666/93, em
especial o art. 24.

Neste sentido:

"APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação de empresa para realização de concurso público sem licitação –
Impossibilidade – Inocorrência da dispensa prevista no art. 24 , da Lei nº 8.666 /93 – Ato ímprobo configurado – Presença de dano
coletivo ante a ausência de licitação – Dolo do agente público configurado – Ofensa aos princípios que regem a
Administração Pública – Sanções que devem ser aplicadas com razoabilidade e proporcionalidade – Sentença de improcedência
reformada – Recurso parcialmente provido."
(TJSP – APL 30032092720138260306 SP, relator Moreira de Carvalho, julgado em 05.08.2015, 9ª Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO -
OCORRÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Independente da presunção, pelo réu, de regularidade da conduta e do
valor alcançado pelo recolhimento das inscrições no concurso, é certo que a contratação se deu à revelia das normas que regem o
gerenciamento do dinheiro público, em especial a obrigatoriedade de licitação pública, prevista no art. 37 da CRFB e regulamentado
pela Lei Federal nº 8.666 /93. - Evidenciado o descumprimento da legislação pertinente, bem como a inobservância das regras
norteadoras da Administração Pública, restaram violados os princípios da obrigatoriedade de licitação, moralidade e impessoalidade,
característicos da improbidade administrativa. (DES. BARROS LEVENHAGEN - V.V.P.) - Inexistindo prova de dano concreto ao
erário, deve ser afastada a condenação ao ressarcimento. - Ausente o dano patrimonial, incabível, igualmente, a aplicação da multa
civil, já que esta penalidade é restrita às condutas descritas no art. 10 da LIA . (DES. VERSIANI PENNA)

(TJMG, AC 10329120005239002 MG, 5ª câmara cível, julgado em 14.08.15, relator Barros Levenhagen)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
POPULAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCURSOPÚBLICO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE QUE SUPERA O VALOR O LIMITE PARA DISPENSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24 ,II, DA LEI
8.666 /93. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À
UNANIMIDADE. EMENTA: AÇÃO POPULAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOPÚBLICO -
DISPENSA DE LICITAÇÃO - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO - NATUREZA DE RECEITA PÚBLICA - CÔMPUTO NO
VALOR DO CONTRATO - MONTANTE QUE SUPERA O LIMITE DE DISPENSA - VIOLAÇÃO DO ART. 24 , II , DA LEI 8.666 /93 -
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL. Nos termos do art. 24 , II , da Lei 8.666 /93, em razão do pequeno valor, é dispensável
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a licitação para serviços, exceto de engenharia, e compras de valor até 10% do limite previsto na alínea a , II , do art. 23 , da referida
lei. A natureza da arrecadação da taxa de inscrição é de receita pública, pois visa custear uma despesa pública, qual seja,
a realização de concurso público, motivo pelo qual deve ser computada no valor total do contrato para fixação da modalidade de
licitação cabível, já que é auferida diretamente pela empresa contratada. (APC 1.0112.01.049863-9. TJ/MG, Rel. Des. Geraldo
Augusto, publicado em 26/11/10)
(TJAL APL 05010573020088020019 AL, 2º Câmara Cível, relator Estácio Luiz Gama Lima 19.11.2011)

RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRETENSÃO À
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E CONSEQUENTE RESSARCIMENTO PELOS DANOS AO
ERÁRIO PÚBLICO ADMISSIBILIDADE PARCIAL IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12 , III , DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 1. Matéria preliminar afastada. 2. No mérito, existência de irregularidades
na realização de concurso público por empresa contratada pela Municipalidade, por meio do procedimento de dispensa de licitação.
3. Abrangência da condenação para os servidores responsáveis pela análise da possibilidade de contratação direta, ou não, de
servidores. 4. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, qualquer que seja o resultado da demanda, descabe
condenação ao pagamento de verba honorária, nos termos do artigo 18 da Lei Federal nº 7.347 /85. 5. Recursos de apelação do
Ministério Público e do réu Endrigo Gambarato Bertin parcialmente providos; desprovidos os inconformismos dos demais réus.
(TJSP – APL 00125281920108260066, relator Francisco Bianco, julgado em 18.03.2014, 5ª Câmara de Direito Público)

Ainda, no que tange à legalidade, é possível verificar que não foi observado o prazo mínimo entre a publicação do edital e a
realização da prova. A matéria está disciplinada no Decreto nº 6.944/09, o qual deve ser aplicado em virtude de ausência de lei
municipal regulamentando a matéria.
Assim, o prazo extremamente exíguo não pode ser justificado pelo atraso na elaboração do edital, como mencionado pelo ilustre
procurador do município, visto que o Decreto 6.944/09 é elucidativo.
Neste sentido:

Art. 18. O edital do concurso público será:
I- Publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de sessenta dias da realização da primeira
prova; e
II- Divulgado no sítio oficial do órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público e da instituição que
executará o certame, logo após a sua publicação.

Há também aspectos pontuais a serem ponderados, como a ausência da OAB no certame de procurador do município, fato inclusive
confessado pelo réu que retirou as vagas para o referido cargo.
Oportuno frisar, também, que há vagas para escola que não é do município. Segundo o parquet a escola é privada, evidenciando um
total desvio de finalidade.
Necessário ponderar que é totalmente desarrazoado a gestão municipal passar 3 anos e nove meses, de sua gestão, sem realizar
concurso e nos últimos 2 meses, após perder as eleições municipais, resolver fazer um concurso de tamanha envergadura, com mais
de 600 vagas, sem qualquer discussão com o legislativo municipal.
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Tal comportamento foi muito comentado nesta cidade, sendo que muitos munícipes acreditam que é uma forma de retaliação ao
governo eleito, visto que este terá que nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas.
Por prudência, a atual gestão deveria aguardar os eleitos, que efetivamente administrarão o município nos próximos quatro anos, a
fim de verificar a viabilidade da realização do certamente.
Cabe frisar, que não merece guarida a tese de que há um TAC obrigando a atual gestão a fazer concurso público, visto que foi
apenas acordado que deverá haver até 15/05/2017, uma diminuição de até 20% dos servidores temporários ou comissionados. Não
há necessidade de se realizar concurso para 100% dos servidores temporários, visto que ainda há prazos vigentes, os quais expiram
integralmente em 2018.
Dessa forma, evidente que foi açodada a realização do concurso objeto da lide.
Oportuno salientar, por fim, que a atual gestão sequer tem efetuado o pagamento em dia dos atuais servidores concursados. Vide o
caso dos professores municipais, que receberam o valor devido após ingressarem com ação judicial com bloqueio das contas do
município. Referida situação é um tanto paradoxal, visto que não há dinheiro para pagar, em dia, os servidores da ativa.
Não se pode fazer uma conta, sem prévia dotação orçamentária, na qual outra gestão terá que assumir o ônus.
Assim sendo, diante da total falta de respaldo legal e considerando a total irrazoabilidade do certame, visto que a atual gestão findará
sua administração em pouco mais de 10 dias da realização da prova, determino a imediata suspensão do concurso público pelos
fatos e fundamentos dispostos alhures.
Fica, desde já, arbitrada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, a qual será pessoal ao
exmo. Sr. prefeito municipal Marco Aurélio Dolzane do Couto, sem prejuízos de outras sanções cíveis e criminais.
Resta também, à Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), a observância à suspensão do certame, sob
pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais.
Cite-se os demandados para que contestem o pedido, se quiserem, no prazo legal.
Comunique-se, acerca da suspensão do certame, o Ministério Público, a polícia militar, bem como à polícia civil, a fim que tenham
ciência desta decisão.

Cumpra-se.
Em, 13 de dezembro 2016.

RAFAEL GREHS
Juiz de Direito
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