
01/07/2021

Número: 0800688-42.2021.8.18.0057 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Jaicós 

 Última distribuição : 30/06/2021 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Tribunal de Justiça do Piauí
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (AUTOR)

MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI (REU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

17969
594

30/06/2021 14:15 Decisão Decisão



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 Vara Única da Comarca de Jaicós DA COMARCA DE JAICÓS
Praça Padre Marcos, Centro, JAICÓS - PI - CEP: 64575-000

PROCESSO Nº: 0800688-42.2021.8.18.0057
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO(S): [Obrigação de Fazer / Não Fazer]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REU: MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ contra o MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ,
pessoa jurídica de direito público interno, representado em juízo pelo gestor,
senhor Rivaldo de Carvalho Costa,, postulando, liminarmente, visando proteger o
patrimônio público, provimento mandamental para a suspensão do processo
seletivo simplificado designado para o dia 18 de julho de 2021.

Segundo a petição inicial, afirmou o autor, que o requerido, por meio
do Edital nº 001/2021, abriu inscrições para teste seletivo para a contratação
temporária para diversos cargos existentes no quadro de pessoal do município ré,
incorrendo na prática de ato ilegal lesivo ao patrimônio público, quando
estabeleceu processo seletivo ausentes os requisitos da temporariedade e da
excepcionalidade do regime especial da contratação temporária. Ressaltou não
existir o caráter excepcional do interesse público, nem lei municipal editada para
atender a norma constitucional do art. 37, IX, da CF. 

Por enquanto, é o que se impõe relatar. Passo a decidir.
A Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, prever no seu art. 5º, §

4º, que “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo
impugnado.

Tratando-se de pedido liminar, em linhas gerias, cabe neste instante
observar se estão configurados os pressupostos autorizantes , quais sejam: o
fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris entendido como o
vestígio de bom direito que, em princípio, se faz merecedor das garantias da tutela
cautelar. Já o periculum in mora, residente no fundado temor de que, enquanto
aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à
própria tutela.

Do que se constata da análise dos autos, em especial da abundante
prova carreada, prefacialmente e através de cognição sumária, facilmente se
percebe não ter atendido a administração pública municipal os pressupostos
constitucionais para a realização de ato regido por regime especial.

Cinge-se a questão à análise da legalidade/lesividade ou não do ato
impugnado, consubstanciado na previsão de processo seletivo simplificado para a
contratação temporária decorrente do Edital nº 001/2021.

Das regras editalícias, vê-se que o referido processo seletivo objetiva
a contratação temporária para o provimento de diversos cargos existentes no
quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Massapê do Piauí, quais sejam:

• NÍVEL SUPERIOR: ASSISTENTE SOCIAL,
B I O Q U Í M I C O / F A R M A C Ê U T I C O ,  E N F E R M E I R O ,
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FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO – ESF,
MÉDICO AMBULATORIAL, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR
SOCIAL, PSICÓLOGO E SUPERVISOR DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ. 

• NÍVEL SUPERIOR II : DIGITADOR DO SISTEMA
DO CADASTRO ÚNICO, ENTREVISTADOR DO SISTEMA DO
CADASTRO ÚNICO, VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ. 

• NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO: COORDENADOR
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROFESSOR DE
ENSINO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS, PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL: (MATEMÁTICA, CIÊNCIAS
HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA). 

• NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO: PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL: CÓDIGOS E LINGUAGENS. 

• NÍVEL MÉDIO: AGENTE ADMINISTRATIVO.
•  N Í V E L  M É D I O  C O M  C O N H E C I M E N T O

ESPECÍFICO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AUXILIAR
EM ODONTOLOGIA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

• NÍVEL FUNDAMENTAL: AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS. 

• NÍVEL FUNDAMENTAL COM CONHECIMENTO
ESPECÍFICO: MOTORISTA

A regra é admissão do servidor públivo mediante concurso público
(CF, art. 37, II), havendo previsão no inciso IX do art. 37 da CF de contratação
temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, conforme estabelecido em Lei.

Inicialmente, conforme PROCESSO TC/004005/2019, observa-se que
não foi editada lei no âmbito municipal, estabelecendo as hipóteses consideradas
como de necessidade temporária de excepcional interesse público, vez que a lei
130/2009 não cumpre tal mister. Se há a previsão constitucional abrindo a
possibilidade da contratação de pessoas por prazo determinado para suprir e
atender eventual necessidade temporária de excepcional interesse público, tal
previsão não tem efeito imediato, cuidando-se de norma constitucional de eficácia
limitada de princípio institutivo, demandando de lei pelo ente federal respectivo
para a fixação dos casos de contratação temporária.

Depois, frise-se que as atividades referidas não se revestem da
temporariedade e excepcionalidade, características inafastáveis do regime
especial.

O processo seletivo visa a contratação de professores de diversas
áreas, entre outros, e como o próprio edital explicitou, para o provimento de
diversos cargos existentes no quadro de pessoal da Prefeitura. A atividade
desempenhada por professor, por exemplo, nunca foi e nunca será atividade
temporária, nem muito menos excepcional, posto que a educação e o serviço
público do ensino são atividades essenciais e tais funções de caráter permanente
no Estado.

Há patente incoerência quando se pretende estabelecer processo
seletivo simplificado para o provimento de diversos cargos já existentes no quadro
de pessoal da administração, posto que, se os cargos já existem, e portando, não
decorreram de situação excepcional, não se pode falar de caráter excepcional de
interesse público, imprescindível neste regime especial
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Desta feita, entre as suas características, a contratação fundada no
inciso IX, do art. 37, do texto constitucional de 1988, se funda na transitoriedade,
não podendo ser regular (ou permanente) a função a ser desempenhada pelo
contrato. Como exemplo de função temporária de excecional interesse público,
pode-se citar a realização de censo demográfico e o combate de edemias. Ao
revés, se a necessidade é permanente, perene e comum, como é o caso da
contratação de professores, devem ser criados os cargos públicos para fins de
provimento mediante concurso público.  

Ademais, percebe-se que não há poucas vagas expressas previstas
no processo seletivo simplificado que se busca anulação, são 29 vagas ofertadas
para 25 cargos, buscando por outro lado a municipalidade compor cadastro de
reserva, o que não se coaduna com o caráter excepcional da regra constitucional
prevista no inc. IX, do art. 37, da Constituição Federal.

A situação de ilegalidade e o desvio de finalidade na utilização na
atuação administrativa, na espécie, sumariamente demonstrados pelo autor,
devem ser combatidas, em decorrência do interesse público sobrepujante.

Noutro lado, quanto ao periculum in mora, igualmente julgo este
requisito presente, haja vista a proximidade das realizações das provas do
procedimento seletivo excepcional designado para dia 18 de julho de 2021. Neste
ponto, entendo que o fundado temor provocado pela demora na tutela definitiva,
impõe o deferimento da medida liminar para objetivo de sustar a realização das
provas. É que tal medida acautelatória, uma vez demostrada a presença do fumus
boni iuris e da possível prática lesiva ao erário municipal, se mostra obrigatória.

Desta forma, presentes os requisitos os pressupostos acautelatórios, a
suspensão do processo seletivo simplificado é necessária para proteção de toda a
coletividade e a defesa do patrimônio público.

Ante o exposto, DEFIRO a medida LIMINAR, inaudita altera pars, para
SUSPENDER a realização das provas relativas ao processo seletivo simplificado
previsto para o dia 18 de julho de 2021 (edital 001/2021), sob pena de imputação
do crime de desobediência (art. 330, do CP) e multa a ser estipulada por este
Juízo.

Citem-se.
Intimações necessárias.

JAICÓS-PI, 30 de junho de 2021.

Antonio Genival Pereira de Sousa
Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Jaicós 
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