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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  COMARCA  DE

VARA ÚNICA DE JAICÓS-PI 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, em defesa do povo e

da probidade administrativa,  por  sua representante legal  signatária,  com base nos

artigos 37, caput, incisos I, II, IX, § § 2° e 4º, e art. 129, III, todos da Constituição

Federal; e nos arts. 2º, inciso II, 3º, 5º, caput, todos da Lei Federal nº 7.347/85 (Lei da

Ação Civil Pública), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, ajuizar  AÇÃO

CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER contra o 

MUNICÍPIO  DE  MASSAPÊ  DO  PIAUÍ-PI,  pessoa  jurídica  de  direito

público, com sede administrativa na Av. Pedro Martins, n° 641, Massapê do Piauí-PI,

CEP:  64.573-000,  representada  pelo  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal,  Francisco

Epifânio Carvalho Reis, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 

I. RELATÓRIO  

O Procedimento Preparatório nº 002/2017/PJJ-MPPI foi instaurado em 01

(primeiro) de junho de 2017, através da Portaria nº 002/2017, pelo Ministério Público

do  Estado  do  Piauí,  com  o  objetivo  de  averiguar  a  existência  de  possíveis

irregularidades na contratação de servidores públicos no Município de Massapê do

Piauí-PI.

O  referido  procedimento  foi  iniciado  com  base  no  teor  do  Ofício  nº

279/2017-OMP/PI,  no  qual  se  apontavam  possíveis  contratações  irregulares  de

servidores no Município de Massapê do Piauí-PI e ausência de concurso público no

sobredito  município  desde  o  ano  de  2009,  postulando  que  fossem adotadas  as

providências cabíveis, reservando-se o noticiante ao sigilo de seus dados.
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Expediu-se  Ofício  ao  Prefeito  Municipal  de  Massapê  do  Piauí-PI,

Francisco Epifânio Carvalho Reis, para esclarecimentos e juntada de documentos.

Resposta ao Ofício n° 050/2017-PJJ-MPPI, através do Ofício n° 178/2017,

intempestivamente.

Desse modo, considerando o grande lapso temporal  decorrido desde o

último  certame  e  diante  da  violação  cristalina  e  permanente  aos  princípios

constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, a presentante do MPE

vem propor a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Município

de  Massapê  do  Piauí-PI,  para  adequação  da  situação  externada  aos  ditames

constitucionais, com todos os seus desdobramentos nas diversas searas.

É o que importa a ser relatado.

II. DOS FATOS

Desde  01 de janeiro de 2013, a data em que Francisco Epifânio Carvalho

Reis  assumiu  o  cargo de Prefeito  Municipal  de  Massapê do Piauí-PI,  o  referido

município,  vem,  sistematicamente,  admitindo  no  serviço  público  pessoas  sem

concurso público, em total  afronta ao disposto no artigo 37 ,  incisos I,  II  e V, da

Constituição Federal, conforme demonstram as peças que instruem a presente, em

que  é  asseverado  o  desrespeito  aos  princípios  constitucionais  por  parte  da

municipalidade no que se refere à forma de acesso aos cargos públicos.

Com efeito, a título de supostas contratações temporárias, o município

vem admitindo várias pessoas para o desempenho de diversas funções nos quadros

da municipalidade,  inclusive  para  o  atendimento  de necessidade permanente  da

Administração Pública Municipal, num patente desvio de finalidade.
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Assim, essa prática ilegal, como ressaltado, vem se tornando rotineira no

município  de  Massapê,  que não satisfeito,  também vem promovendo sucessivas

renovações das aludidas contratações ilegais, o que importa em desvirtuamento da

contratação temporária, na medida em que acabam se tornando contratações de

caráter permanente, em patente desrespeito ao preceito constitucional que consagra

a obrigatoriedade do concurso público.

Do  cotejo  dos  documentos  acostados,  observa-se  que,  ainda  que

algumas contratações temporárias tenham se enquadrado no perfil da lei municipal

autorizadora  que,  diga-se  de  passagem,  trata  de  contratação  excepcional  e  por

tempo limitado, aproximadamente  09 (NOVE) ANOS sem efetivação de concurso

público, limitando-se o gestor a valer-se de tal legislação, a saber, Lei nº 130/2009,

para  angariar  servidores  em todas  as  categorias,  representa  patente  afronta  ao

estatuído no art. 37, inciso II, da CF/88.

O  próprio  Prefeito  Municipal  admitiu,  no  bojo  de  sua  resposta,  que  o

último concurso público efetuado no referido município fora em 2009, de onde se

infere, com base na documentação coligida após tal data, que vêm sendo feitas, ao

longo de quase 09 (nove) anos, contratações temporárias pela Administração com

burla aos princípios constitucionais (art. 37, inciso IV, da CF).

Sendo  notória  a omissão  deliberada  do  gestor  municipal,  Francisco

Epifânio Carvalho Reis, em fazer concurso público de provas ou de provas e títulos

para o preenchimento de cargos efetivos da Administração Pública do Município de

Massapê do Piauí- PI, vez que, mesmo sabedor de tal irregularidade e, ainda, tendo

sido reeleito para o quadriênio 2016/2020, mantém a mesma postura, quedando-se

inerte, repise-se, há quase de 09 (nove) anos.

Assim,  as  irregularidades  reportadas  não  podem  perdurar,  pois  a

autoridade  municipal  contrata  pessoas  ao  seu  talante  para  prestar  serviços  ao

Município, eliminando o direito, como demonstram os documentos anexos.
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Destarte,  como destacado acima, é inquestionável  que o município de

Massapê  do  Piauí-PI,  através  do  prefeito  municipal,  vem  constantemente

descumprindo com preceitos constitucionais, agindo, portanto, em desconformidade

com os princípios basilares da administração pública,  ferindo interesse difuso da

coletividade,  posto  que  representa  interesse  de  número  indeterminado  e

indeterminável de pessoas, de natureza indivisível, ligadas por uma situação de fato.

Outrossim, nota-se que há indícios de prática de atos de improbidade

administrativa por parte do atual prefeito municipal, Sr. Francisco Epifânio Carvalho

Reis, na medida em que, com as contratações ilegais, está se violando o princípio

da legalidade, porém, tais fatos serão objetos de análise futura do Ministério Público,

em ação própria.

III.DO DIREITO

1) DAS  NORMAS  CONSTITUCIONAIS  SOBRE  ADMISSÃO  DE

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS: 

Inicialmente,  cabe mencionar  que segundo o art.  37,  inciso II,  da Carta

Magna, “a investidura em cargo 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  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e

exoneração”.O dispositivo pretende assegurar igualdade de condições para todos os

concorrentes,  dentro  de  critérios  impessoais,  evitando-se  favorecimentos  ou

discriminações  e  possibilitando,  ainda,  à  Administração,  a  seleção  dos  mais

habilitados. 

Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, dispõe ser

possível a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária
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de excepcional interesse público, obedecendo-se ao que determina a lei reguladora da

espécie (Lei nº 8.745/1993), notadamente no âmbito municipal.

Como se pode inferir, o constituinte só permitiu duas exceções ao princípio

da obrigatoriedade do concurso público: uma no caso dos cargos em comissão (art.

37, II e IX), outra no caso de contratação por tempo determinado, para atender serviço

temporário de excepcional interesse público (art. 37, IX).

Destarte,  qualquer outra espécie de admissão no serviço público sem o

requisito do prévio concurso é totalmente vedada pela Lei Maior, sendo o ato nulo e

sujeitando a autoridade responsável a punição, conforme prevê o artigo 37, parágrafos

2º e 4º, da Constituição Federal.

Porém, as exceções citadas não são portas abertas para fugir ao princípio

da obrigatoriedade do concurso público, eis que sujeitas a previsão e condições a

serem estabelecidas pela legislação. 

A primeira condição para serem válidas as admissões feitas sem concurso

público,  amparadas  nas  exceções,  é  justamente  a  existência  de  legislação

infraconstitucional que as preveja expressamente e defina seus casos e condições. 

É que, estas duas exceções somente serão juridicamente possíveis quando

houver legislação infraconstitucional integradora do artigo 37, incisos II (parte final), V e

IX, da Constituição Federal. 

A exigência de lei integradora, para que o administrador possa contratar por

prazo determinado ou em comissão, deflui dos próprios dispositivos constitucionais. 

Realmente,  para  que  um  cargo  seja  considerado  de  nomeação  em

comissão o inciso II exige que assim esteja declarado em lei. O inciso V é taxativo ao

dizer  que os  cargos em comissão serão preenchidos nos casos e  nas condições
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previstas em lei. Por sua vez, o inciso IX reza que a lei estabelecerá os casos de

contratação por prazo determinado. 

Nota-se que estes preceitos constitucionais estão, expressamente, pedindo

a legislação ordinária integradora, a qual definirá quais serão os cargos de provimento

em comissão e estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado. Ao exigir

lei para declarar quais sejam os cargos de provimento em comissão e quais os casos

de contratação por prazo determinado o constituinte delegou ao legislador ordinário a

estruturação definitiva do serviço público, pois caberá a este saber das conveniências

de criar os cargos de provimento em comissão e das necessidades de contratação por

prazo  determinado,  mormente  porque  caberá  ao  legislador  de  cada  ente  político

instituí-los segundo as suas próprias peculiaridades. 

Portanto, é fácil  perceber que embora a parte inicial  do artigo 37, II,  da

Constituição Federal (que exige o concurso para ingresso no serviço público) seja

norma constitucional de eficácia plena, pois não há o que regulamentar neste sentido,

a  parte  final  do  mesmo  dispositivo  e  os  incisos  V  e  IX,  do  mesmo  artigo  (que

disciplinam  as  nomeações  em  comissão  e  casos  de  contratação  por  prazo

determinado) são normas constitucionais de eficácia limitada, pois dependem de lei

ordinária para que possam ter plena aplicabilidade. 

Ora, se estes preceitos constitucionais são de eficácia limitada, não tem

plena aplicabilidade, só serão operantes quando sobrevier dita lei integradora, razão

pela qual,  fica claro que é vedado ao administrador público contratar  pessoas por

tempo determinado ou nomear para cargos de provimento em comissão na ausência

da lei ordinária integradora, exigida pelos dispositivos constitucionais supracitados. Se

o fizer, estas admissões serão nulas e sujeitarão a autoridade responsável à punição

prevista no artigo 37, § § 2º e 4º, da Carta Magna. 

A lei integradora exigida pela Constituição será de cada uma das entidades

políticas (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios), conforme o caso,
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pois o vínculo funcional dos servidores de cada ente político deve ser regulado pelas

regras ditadas por este próprio ente, uma vez que, pela Carta Magna, a União, os

Estados-Membros,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios,  têm  autonomia  para  auto

organizarem-se política e administrativamente.

Uma vez existindo a lei que determine quais sejam estes cargos e estas

situações,  o  administrador  somente  poderá  nomear  alguém  para  um  cargo  em

comissão quando a lei tenha previsto este modo de investidura para tal cargo, bem

como somente poderá contratar por prazo determinado nos casos previstos na lei. É

vedado ao administrador nomear em comissão uma pessoa para um cargo que o

legislador  não  declarou  ser  de  nomeação  em  comissão,  ou  contratar  por  prazo

determinado em situações diversas das previstas na lei.

Deve ser observado que cargos de provimento em comissão só podem ser

aqueles que sejam compatíveis com funções de confiança política, ou seja, cargos que

contenham influência de decisão política, de influência a decisões políticas ou cargos

de chefia e direção, que exijam o fiel cumprimento de um programa ideológico imposto

pelos agentes políticos,  a  fim de que não represente uma válvula de escape aos

princípios da obrigatoriedade do concurso público e da estabilidade do funcionário

público.

Nesse ponto, cabe destacar que muito embora haja indícios de que no

município  de  Massapê  do  Piauí-PI,  em  relação  aos  cargos  em  provimento  em

comissão,  não  estão  sendo  observados  os  critérios  legais  para  o  respectivo

preenchimento, tais situações serão objetos de análise futura por parte do Ministério

Público, uma vez que a presente demanda discutirá tão-somente a ilegalidade das

contratações temporárias e realização de novel certame para o provimento de cargos

efetivos vagos  no município de Massapê do Piauí-PI.

Pois bem. Quanto à contratação por tempo determinado, cabem algumas

colocações. 
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Como  bem  observa  Cármen  Lúcia  Antunes  Rocha1,  “As  hipóteses  de

“necessidade temporária de excepcional interesse público” têm de ser expressas em

lei, pelo menos no que se refere ao fator ou ao critério claros de identificação do que

seja validamente considerado como tal, caso contrário o que pode ocorrer é que se

tenha  uma  indeterminação  dos  casos  que  poderão  ensejar  a  aplicação  da  regra

contida  naquele  dispositivo,  podendo-se  então  torná-lo  como  um  escape  para

contratações que não configuram necessidade temporária nem “excepcional” interesse

público”.

Existem autores perfilhando o entendimento que a contratação por tempo

determinado não é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso, que

mesmo nestes casos deve ser realizado, para ser válida a contratação.2 Outros são

mais brandos, exigindo o concurso público apenas quando a necessidade temporária

de  excepcional  interesse  público  puder  ser  prevista  com  certa  antecedência  que

possibilite a realização do concurso ou ao menos de um teste seletivo simplificado.3 

A nosso sentir, malgrado o entendimento em sentido contrário, a segunda

posição é a mais correta, pois há casos em que a contratação de pessoas por prazo

determinado deve ser rápida, não havendo possibilidade da realização do concurso,

como, por exemplo, nos casos de calamidades, como enchentes. 

Entretanto,  não  se  pode  olvidar  que  quando  a  necessidade  do  serviço

temporário  de  excepcional  interesse  público  puder  ser  prevista  com  certa

antecedência, o concurso ou um teste seletivo simplificado, deve ser realizado, para

ser preservada para garantia prevista no inciso I, do artigo 37, do texto constitucional. 

Ainda quanto à contratação por prazo determinado, cabe salientar que eles

só podem ser legalmente firmados se concorrerem certos requisitos, que no dizer de

ALVACIR  CORRÊA  DOS  SANTOS  e  LUIZ  RENATO  BIGARELLI,  citando  JOSÉ

1  Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 241.
2  Ver FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Ob. cit., p. 249.
3  Ver BASTOS, Celso Ribeiro. Ob. cit., p. 103.
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CRETELLA JÚNIOR, são: “ ... a) ser por prazo determinado; b) atender necessidade

temporária; c) ser de interesse público; d) o interesse público deve ser de caráter

excepcional. Enfatiza o autor que sem essas quatro conotações a contratação é nula,

ou, pelo menos, anulável, rescindindo-se o acordo."4 O primeiro requisito é o prazo. Diz

CELSO  RIBEIRO  BASTOS  que:  "as  contratações  só  podem  ser  por  tempo

determinado,  devendo  os  contratos  ter  consignado  o  prazo  de  sua  vigência,

respeitados os limites que a lei eventualmente fixar, e que deve ser o estritamente

necessário ao atendimento da necessidade temporária que os tenha ensejado"5, bem

como esse prazo tem de ser razoável, pois o contrato deve ter natureza temporária e

tais  contratos  não  podem  ser  prorrogados  indefinidamente,  de  modo  que  os

contratados por prazo determinados se eternizem no serviço público, em verdadeira

burla ao princípio da obrigatoriedade do concurso público.

O segundo requisito é que a necessidade seja temporária. Necessidade

temporária é aquela que se verifica em um determinado momento, depois desaparece,

uma vez que tem como fato gerador uma determinada circunstância, a qual encerrada

desaparecerá a necessidade. Se o serviço público necessitar de funcionário por estar

com número deficitário em um setor, sem que qualquer circunstância temporária tenha

levado  à  tal  situação,  obviamente,  a  necessidade  será  permanente,  pois  sempre

existirá. 

O  interesse  público,  terceiro  requisito,  é  condição  de  qualquer  ato

administrativo. No caso da contratação temporária, porém, a Constituição Federal diz

que  este  interesse  deve  ser  excepcional,  quarto  requisito.  Isto  quer  dizer  que  o

interesse público há de ser  emergencial,  urgente,  que a Administração não possa

prescindir da contratação daquela pessoa, sob pena de sacrificar interesse público de

grande relevância. 

4  In artigo intitulado Contratação Por Prazo Determinado, art. 37, inciso IX, da Constituição 
Federal de 1988, publicado na Revista Gênesis, nº 17, p. 477.
5  In op. cit., p. 101.



10

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAICÓS-PI

Nota-se  que,  a  necessidade deve,  obrigatoriamente,  ser  temporária  e o

interesse público ser realmente excepcional. É que não se pode utilizar o contrato por

prazo determinado para situações em que a necessidade não seja temporária ou que o

interesse público não seja excepcional. Se a necessidade é permanente e o interesse

público é comum, devem ser admitidos servidores em regime comum, pela via do

concurso público. 

2)  DA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  SOBRE  ADMISSÃO  DE  FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS

A Lei Complementar n° 130/2009 do Município de Massapê do Piauí-PI,

ao  dispor  sobre  a  contratação  por  tempo  determinando  para  ate  atender  a

necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece que:

“  Art.  1°  Para atender a  necessidade temporária  de excepcional  interesse

público, o município de Massapê do Piauí-PI poderá efetuar contratação de

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

 Art.  2°-  Considera-se  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público:

I- assistência a situações de calamidade pública;

II- combate a surtos endêmicos;

III- admissão de servidores substitutos;

IV-  admissão de servidores para ocupar cargos e  empregos públicos não

providos por ocasião de concurso público; 

V-  admissão  de  servidores  para  atender  programas  governamentais  de

duração superior a um ano;

VI- admissão de servidores necessários 

(...)

Art. 4º

§ 2º   É obrigatória  a realização de concurso público para provimento dos

cargos e empregos públicos vagos em razão do término do contrato nos casos

dos incisos III, IV, V e VI, do caput do art. 2º desta Lei, exceto quanto ao inciso

III do art. 2º desta Lei, quando a contratação tiver por objetivo suprir a falta

decorrente de afastamento para capacitação  e afastamento ou licença de
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concessão  obrigatória,  quando  será  permitida  nova  contratação  por  prazo

determinado nos termos desta Lei.

Portanto, como não poderia ser diferente a Lei Complementar n° 130/19 do

município de  Massapê do Piauí-PI segue os passos da Constituição Federal, deixando

claro que a regra para ingressar em cargo público é o concurso de provas e títulos,

sendo  excepcional  o  preenchimento  através  de  provimento  por  comissão  ou

contratação temporária.

Não  obstante,  como  já  observado,  não  é  isso  que  vem  ocorrendo  no

município  de  Massapê  do  Piauí-PI,  pois  através  de  sucessivas  leis  municipais,  a

Administração Pública vem realizando contratações temporárias em total desrespeito

aos princípios constitucionais.

Com efeito, basta uma análise das leis aprovadas e publicadas a respeito

de contratação temporária  para concluir,  de forma inexorável,  que o  município  de

Massapê  do  Piauí-PI,  através  de  seu  representante  legal,  vem trilhando  caminho

absolutamente inverso ao que preceitua a Carta Maior, agindo ao arrepio do princípio

da legalidade, ao qual todo administrador público está estritamente vinculado.

Com  efeito,  conforme  documentos  anexados,  nota-se  em  praticamente

todos os casos de contratações levadas a cabo pela municipalidade uma clara ofensa

à exigência do concurso público para prover os cargos públicos. Da forma como se

vem  procedendo,  as  contratações  temporárias  estão  se  tornando  praticamente

definitivas,  posto  que  em  sua  esmagadora  maioria  estão  sendo  utilizadas  para

preenchimento  de  cargos  inerentes  ao  regular  funcionamento  da  administração

pública, vale dizer, cargos essencialmente efetivos.

De fato, aonde se encontra a urgência, a situação de calamidade pública,

de  epidemia,  de  campanha  para  saúde  pública  e  de  prejuízo  para  prestação  de

serviços públicos essenciais, a justificar a contratação temporária, dentre outros, de
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engenheiro  civil,  veterinário,  nutricionista,  fisioterapeuta,  fonoaudiólogo,  enfermeira,

motorista, técnico de enfermagem, professora e etc?

A resposta é simples: não se configura a situação de excepcional interesse

público, sendo inequívoca a ilegalidade dessa prática que vem se perpetuando no

município de  Massapê do Piauí-PI e, acrescentamos, em quase todos municípios

brasileiros, o que, porém, jamais poderia ou pode justificar a continuidade desse tipo

de conduta ilegal, que maltrata os princípios constitucionais, como se a Constituição

Federal fosse um mero “pedaço de papel” (Lassale).

Destarte, não há dúvida, cargos para execução de funções rotineiras (como

secretárias, telefonistas, auxiliares administrativos etc...), cargos técnico-profissionais

(como dentistas, médicos, engenheiros etc...) ou cargos e de mero expediente (como

motorista, zelador, contínuo etc...) jamais podem ser considerados como regra para

contratações temporárias, do contrário estar-se-ia tornando-os, ilegalmente, como uma

forma de escape para contratações que não configuram necessidade temporária nem

excepcional interesse público.

Para comprovação do alegado, basta uma análise da relação em anexo de

servidores em regime de contrato por prazo determinado, em que consta a relação de

cada cargo, valor da remuneração e nome dos respectivos servidores contratados

temporariamente, sendo desnecessário transcrever na presente exordial cada um dos

contratados  e  os  respectivos  cargos,  o  que  seria  despiciendo  diante  da  referida

relação. 

Com efeito, pela relação acima referida, pode ser constatada a ilegalidade

das  contratações  e  a  inexistência  do  caráter  de  excepcionalidade,  podendo  ser

relacionados,  dentre  outros,  os  seguintes  cargos:  auxiliar  de  serviço  de  limpeza,

servente, vigia, auxiliar de serviço de saúde, médico, auxiliar de serviço de limpeza,

enfermeiro, agente de controle ambiental, eletricista, coletor de lixo, pedreiro, biólogo,
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auxiliar de serviço educacional, motorista, assistente social, auxiliar de enfermagem,

coveiro, digitador, servente, recepcionista etc.

Portanto,  concluímos,  pelo  que  foi  explicado  acima  e  pela  relação

apresentada na documentação que instrui a presente, que o Município de  Massapê do

Piauí-PI,  através  de  seu  representante  legal,  vem  desrespeitando  os  princípios

constitucionais  que  regem  a  boa  administração  pública,  mormente  o  princípio  da

legalidade,  violando direito  difuso da coletividade,  que espera dos administradores

públicos o respeito aos princípios basilares da administração pública. 

Logo, todas as contratações temporárias realizadas pelo município que não

observem  os  requisitos  do  art.  37,  inc.  IX,  da  Constituição  Federal,  isto  é,  da

temporariedade  e  do  excepcional  interesse  público,  são  ilegais,  merecendo  a

decretação de nulidade, o que, aliás, deve ou deveria ter sido feito pelo administrador

municipal, nos termos da súmula 473, do STF.

Nesse passo, repita-se, as contratações feitas pelo município com base nas

leis acima citadas são ilegais. Portanto, por ofensa ao art. 37, inc. II, da Constituição

Federal, são nulas as contratações:

a)  admissão  de  pessoas  através  de  contrato  por  prazo

determinado para exercerem funções de natureza permanente,

em casos que não de excepcional interesse público e por prazos

incompatíveis; 

b) renovação de contratos por prazo determinado, eternizando

no serviço público pessoas admitidas por prazo determinado; 

c) permanência de pessoas admitidas através de contrato por

prazo  determinado,  em  prazos  superiores  aos  previstos  no

contrato; 
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d)  admissão de pessoas em casos que sequer  constam das

exceções constitucionais ao  princípio  do  concurso público,  ou

seja, contratos por prazo indeterminado, sem concurso público.  

De fato, todos estes atos ofenderam o estabelecido no artigo 37, II, da Carta

Magna, ficando demonstrada sua inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Assim sendo, todos os casos de admissões irregulares apontadas acima,

levadas a efeito pelo requerido, são atos nulos, não podendo, via de consequência,

gerar nenhum efeito, devendo ser declarados nulos, sem prejuízo do administrador

público responder por suas consequências em eventual ação por prática de atos de

improbidade administrativa. 

O  reconhecimento  da  nulidade  dos  referidos  atos  é  absolutamente

necessário, a fim de que se venha preservar os interesses da coletividade, que espera

dos  administradores  o  respeito  aos  princípios  constitucionais  que  regem  a  boa

administração pública. 

Portanto, detectado o ato ilegal o MINISTÉRIO PÚBLICO cumpriu com o

seu  dever  de  defensor  da  ordem  jurídica,  do  patrimônio  público,  da  moralidade

administrativa e interesses difusos da população, trazendo estes fatos à apreciação da

Justiça. 

Resta, agora, ao Poder Judiciário, em quem confiamos, dar sua resposta,

mostrar que os desmandos, o desrespeito às leis e aos princípios constitucionais não

são tolerados num Estado Democrático de Direito, não podendo se tornar regra entre

os administradores. 

O país aguarda um novo tempo, onde impere, verdadeiramente, o Estado

de  Direito,  a  Lei,  a  moralidade  e  a  honestidade  na  administração  pública.  O

reconhecimento  da  ilegalidade  dos  atos  acima  demonstrado  e  consequente
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determinação de que venha a ser cumprida a lei também encarna o exemplo, para que

futuros administradores não incidam nos mesmos erros. 

3) DA ANULAÇÃO DAS ADMISSÕES IRREGULARES E DA PERDA DA FUNÇÃO

PÚBLICA  DOS  ADMITIDOS  DE  FORMA  IRREGULAR  QUE  CONTINUAM  NO

SERVIÇO PÚBLICO 

 

Conforme previsão do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, todos os atos

que embasaram as admissões irregulares são nulos, razão pela qual assim devem ser

declarados pelo Poder Judiciário, para que não gerem nenhum efeito. 

Ocorre que, várias pessoas admitidas irregularmente ou que continuaram

ilegalmente como funcionários públicos ainda trabalham no serviço público, em afronta

a Constituição e às leis, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade e

impessoalidade. 

O município de  Massapê do Piauí-PI  está arcando com os vencimentos

destas pessoas, que ocupam ilegalmente cargos de funcionários públicos. 

O vínculo dessas pessoas com o serviço público é nulo, como determina o

artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. Estes vínculos sendo nulos não podem gerar

efeitos, consequentemente o município de Massapê do Piauí-PI está arcando com

vencimentos que não deveria ter pago ou estar pagando. 

Assim, é imperioso que estes vínculos cessem imediatamente, declarando-

se a nulidade deles, para que o município de Massapê do Piauí-PI deixe de pagar os

vencimentos oriundos de tais admissões. 
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IV. DA MEDIDA LIMINAR 

  

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelece que “a

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (grifos

nossos),  dando  a  entender  que  a  vedação  a  autotutela  deve  encontrar  no

ordenamento jurídico remédios capazes de oferecer a solução adequada ao caso

concreto, ou seja, uma resposta judicial específica e efetiva tanto para os ilícitos de

lesão como para os ilícitos de perigo. A simples existência de uma tutela antecipada,

no  entanto,  não  é  suficiente  para  viabilizar  esta  pretendida  “tutela  preventiva”

prevista constitucionalmente, vez que a mesma nada tem a ver com a necessidade

de  prevenção  do  ilícito,  tendo  nítido  escopo  repressivo  diante  de  um  dano  já

causado.

Assim,  pedidos  de  tutela  antecipada  podem ser  formulados  tanto  nas

ações individuais como nas ações coletivas, através de uma decisão ou sentença

que impõe um fazer ou um não fazer,  conforme a conduta ilícita temida seja de

natureza comissiva ou omissiva. Este fazer ou não fazer pode ser imposto pelo juiz

de ofício,  tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, sob pena de

multa, o que permite identificar o fundamento normativo-processual desta tutela nos

artigos 497, do Código de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, basta que seja feita prova de que há mera possibilidade do ato

vir a ser praticado, continuar a ser praticado ou se repetir, criando uma situação de

perigo,  sendo desnecessária  a demonstração de que o mesmo pode causar  um

dano futuro. Tal situação encontra-se bem evidenciada na caso em tela, através dos

documentos  juntados  na  exordial,  aos  quais  dão  conta  de  que  o  município  de

Massapê do Piauí-PI  está  descumprindo continuamente  a  legislação pátria,  bem

como,  ignorado  os  preceitos  constitucionais,  gerando  prejuízo  para  o  erário

municipal. 

Necessário, também, que o ato que se quer evitar seja contrário à ordem
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jurídica vigente, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa por parte de

seu  responsável.  Esta  "antijuridicidade"  também  se  encontra  perfeitamente

caracterizada, dada à violação dos diversos princípios constitucionais, já citados na

presente exordial.

Entretanto, para que este direito à prevenção seja efetivamente atendido,

necessário se faz buscar uma tutela inibitória antecipada (art. 497, § único, NCPC),

a  ser  concedida  liminarmente  e  inaudita  altera  pars,  cujos  requisitos  para

concessão se apresentam cristalinamente atendidos: 

No caso em exame, não resta qualquer dúvida quanto a possibilidade ou

probabilidade do direito alegado, pois o artigo 37, II, da Constituição Federal, veda o

ingresso em cargo público, que não seja através de concurso público, ressalvando

apenas exceções já analisadas. 

Porém, como visto, existiram diversas admissões no serviço público sem

prévio concurso, sendo que tais admissões, da forma como foram realizadas, não

estão  enquadradas  nas  exceções  constitucionais,  posto  que  calcadas  em  leis

municipais flagrantemente inconstitucionais, decorrente disto que a probabilidade do

direito é incontestável. 

a)  relevância do fundamento da demanda (“fumus boni juris”),

que no caso em exame, não resta qualquer dúvida quanto à

possibilidade ou probabilidade do direito alegado, pois o artigo

37, II, da Constituição Federal, veda o ingresso em cargo público,

que não seja através de concurso público, ressalvando apenas

exceções já analisadas. 

b)  justificado  receio  de  ineficácia  do  provimento  final

(“periculum in mora”), vez que, caso a tutela inibitória não seja

prestada imediatamente, quando do provimento final, os atos

ilegais  praticados  pelo  município  de   Massapê  do  Piauí-PI,
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poderão causar grave dano ao erário. 

Com efeito,  a permanência das pessoas que atualmente ainda exercem

ilegalmente cargos de funcionários públicos fará por aumentar o prejuízo dos cofres

públicos. 

Esta situação deve ser corrigida imediatamente, pois do contrário os cofres

públicos continuarão sendo esvaziados com pagamentos de verbas indevidas. Quando

mais tempo se demorar maiores serão os prejuízos. 

Por  outro  lado,  também é  necessário  dar  um basta  nestas  admissões

ilegais, vedado-as judicialmente, em respeito à moralidade administrativa ao acesso

igualitário dos cidadãos aos cargos públicos e ao erário, abastecido pela sociedade.

Outrossim,  sobre  a  possibilidade  do  pedido,  a  jurisprudência  já  se

manifestou a respeito, senão vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  LIMINAR

CONCEDIDA  PARA  SUSPENDER  OS  PROCESSOS  SELETIVOS

INSTAURADOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES

– DECISÃO ACERTADA –  RECURSO DESPROVIDO –  Nos  termos  do

artigo  37,  inciso  II,  da  Constituição  Federal,  a  investidura  em cargo  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.  Somente  em  casos

excepcionais é que se admite a contratação de serviço temporário.'' (TJPR –

Ag Instr 0104810-4 – (21073) – Reserva – 3ª C.Cív. – Relª Desª Regina

Afonso Portes – DJPR 25.02.2002)

Assim, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-PI seja

concedida,  liminarmente,  a  tutela  inibitória  antecipada,  determinando-se  ao

Município de Massapê do Piauí-PI o seguinte:
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1) para decretar a suspensão temporária das contratações ilegais

realizadas  pelo  município  de  Massapê  do  Piauí-PI,

fundamentadas nas leis municipais que estejam em desacordo

com o art. 37, IX, da Constituição Federal, suspendendo todos os

vínculos nulos das pessoas que continuam ilegalmente no serviço

público, inclusive os pagamentos das remunerações respectivas; 

2) em imediata  obrigação de fazer, no prazo a ser determinado

por esse juízo, concurso público para o preenchimento de cargos

públicos da municipalidade, nos termos do que dispõe o art. 37,

inc. II, da Constituição Federal, sob pena de pagamento de multa

diária cominada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada dia

de descumprimento de sentença judicial.

V.   DO PEDIDO   

Face ao exposto, requer o Ministério Público do Estado do Piauí-PI: 

a) seja  o  município  de  Massapê  do  Piauí-PI,  através  do  seu

representante legal Francisco Epifânio Carvalho Reis (art. 75, III, do

Novo  Código  de  Processo  Civil),  citado  na  forma  da  lei,  para

querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;

b) seja o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e

outros encargos, desde logo, à vista do que dispõe o art.18. da Lei

nº 7.347/85 e art.87, da Lei 8.078/90;

c) sejam as intimações do autor feitas pessoalmente, dado o disposto

no art. 242, § 3º, do NCPC e no artigo 14 do Provimento nº 14/99, de

08/03/99,  da Corregedoria Geral  da Justiça do Estado do Piauí-PI,

com a redação que lhe foi dada; 
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d) seja, ao final, julgado procedente o presente pedido em todos

os seus termos,  confirmando a liminar  requerida,  condenando o

requerido:

d.1)  em  imediata  obrigação  de  fazer,  determinando-se  ao

requerido,  através de seu representante legal,  que proceda a

demissão  de  todas  as  pessoas  contratadas  ilegalmente  para

ocupar  os  cargos  públicos  da  municipalidade,  por  meio  de

contratação  temporária  realizada  em  desacordo  com  a

Constituição Federal ( art.  37, IX), rescindindo assim todos os

vínculos  nulos  das  pessoas  que  continuam  ilegalmente  no

serviço  público,  inclusive  os  pagamentos  das  remunerações

respectivas; 

d.2) em imediata  obrigação de fazer concurso público para o

preenchimento de cargos públicos da municipalidade, nos termos

do  que  dispõe  o  art.  37,  inc.  II,  da  Constituição  Federal,

confirmando-se a liminar pleiteada;

e)  seja  cominada  pena  pecuniária  (astreinte)  no  valor  de  R$

10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de descumprimento de ordem

judicial proferida em sentença, nos moldes previstos no NCPC;

f) seja o requerido condenado ao pagamento das custas processuais

e demais ônus da sucumbência.´;

g)  seja requisitada judicialmente relação de todas as leis, ainda em

vigor, que tratam de contratação temporária, bem como da relação de

todos  funcionários  contratados  com base  nas  aludidas  leis,  com a

designação do respectivo cargo e remuneração;
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h)  sejam extraídas cópias da petição inicial  e remetidas à Câmara

Municipal de  Massapê do Piauí-PI e ao Tribunal de Contas do Estado

do Piauí-PI, para as providências cabíveis. 

Protesta provar o alegado pelos meios admitidos em lei, especialmente

documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal do representante legal do

requerido, caso seja necessário.

Dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ).

Nestes termos, pede deferimento.

Jaicós-PI, 12 de maio de 2019.

ROMANA LEITE VIEIRA

Promotora de Justiça Titular da PJ de Itainópolis-PI, 

respondendo cumulativamente pela PJ de Jaicós-PI
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