
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE

EUNÁPOLIS - BAHIA

RECOMENDAÇÃO

Nº 017/2015

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da
República  subscritor  da  presente,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III,  da Constituição Federal de 1988,
artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 23 da Resolução nº 87, de 3 de
agosto de 2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e ainda,

CONSIDERANDO competir  ao  Ministério  Público  Federal  a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127 da CF);

CONSIDERANDO caber  ao  Ministério  Público  Federal
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social,  do  meio  ambiente,  dos  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,
turístico e paisagístico, nos termos do artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO ser  função  institucional  do  Ministério
Público  da  União  defender  os  bens  e  interesses  relativos  ao  patrimônio  nacional,
patrimônio  público  e  social,  patrimônio  cultural  brasileiro  e  do  meio  ambiente,  nos
termos do art. 5º, III, “a” a “d” da Lei Complementar 75/93;

CONSIDERANDO as informações constantes no Inquérito Civil
Público nº 1.14.010.000069/2010-53 cujo objeto é apurar supostas irregularidades na
contratação  de  servidores  para  o  Centro  de  Atenção  Psicossocial  Álcool  e  Drogas
(CAPS-AD), Programa do Governo Federal. Porto Seguro/BA.  

CONSIDERANDO a  existência  de  servidores  contratados  de
forma simplificada quando existiam candidatos aprovados em concurso público (Edital nº
01/2006), dentro do número de vagas reais, e que ainda não tinham sido nomeados; 

CONSIDERANDO que a contratação por tempo determinado  –

prevista no inciso IX, artigo 37, da Constituição da República; e regulamenta pela Lei

R U A  P A D R E  J O Ã O  G U A L B E R T O ,  6 5 2 ,  V I V E N D A S  C O S T A  A Z U L  -  E U N Á P O L I S / B A
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Federal 8.745/1993 – tem como intuito atender excepcional interesse público mediante

processo seletivo simplificado, prescindindo de concurso público (artigo 3º);

CONSIDERANDO que  a  existência  de  candidatos  aprovados

em concurso  público  –  método  de  seleção  bem mais  rigoroso  do  que  o  “processo

seletivo  simplificado”  –,  não  há  qualquer  razão  para  se  realizar  a  referida  seleção

simplificada. Basta nomear os aprovados no concurso público1.

CONSIDERANDO que os candidatos aprovados em concurso

público possuem, em princípio, apenas uma expectativa de direito de serem nomeados

para os  cargos ofertados  no  edital (…).  E que, em algumas situações, o candidato

deixa de ter mera expectativa e passa a ter direito de exigir a sua nomeação, são elas: a)

preterição;  b)  realização  de  novo  certame  seguida  de  nomeação  dos aprovados,

quando  existentes  candidatos  remanescentes  de  concurso  anterior,  com  prazo  de

validade   ainda   não   exaurido;   c)   contratação   ou   manutenção   de   servidor

contratado irregularmente para exercer  as  atribuições do cargo para o qual o  candidato

foi  aprovado;  d)  aprovação  dentre  do  número  de  vagas  estabelecidas  no  edital  do

concurso2.

RESOLVE:

RECOMENDAR ao Município de Porto Seguro, na pessoa da

Prefeita Municipal Cláudia Oliveira, que se abstenha de realizar contratação simplificada

quando existirem candidatos aprovados em concurso público e aptos a serem nomeados.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  requisita,  à

recomendada, nos  termos do art. 8.º, inciso II, § 3.º da Lei Complementar Federal n.º

75/93, o acatamento,  no prazo de 15 (quinze) dias, da presente recomendação, sendo

sua omissão será entendida como negativa e ensejará as providências legais cabíveis.

Encaminhe-se  cópia  da  presente  Recomendação  ao  Ministério

Público  Estadual  em  Porto  Seguro  para  conhecimento  e  acompanhamento  de  seu

1 YANAGUI, Sérgio de Brito. Aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-set-06/sergio-yanagui-aprovados-concurso-publico-
direito-subjetivo-nomeacao. Acesso em 04.12.2015.
2 LIMA, Antônio de Oliveira. Concurso Público e o Direito à Nomeação. Disponível em: 
http://servicos.prt7.mpt.gov.br/artigos/2009/agosto_2009_Concurso%20Publico.pdf. Acesso em 
04.12.2015.
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cumprimento,  tendo em vista que a maior parte  dos aprovados em concurso público

municipal não são remunerados por verba federal.

Encaminhe-se  cópia  da  presente  recomendação  à  egrégia  5ª

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e à assessoria de imprensa da PR/BA para

publicação no sítio eletrônico, em cumprimento ao art.  16 da Resolução n.º 87/06 do

CSMPF.

Eunápolis/BA, 04 de dezembro de 2015.

FERNANDO ZELADA
Procurador da República
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