
 
V – DA PUBLICIDADE
 
Art. 17º . O presente edital será publicado no sítio eletrônico do Ministério Público, no Diário Oficial do Estado, nos termos do art.
3º da Resolução nº 82/2012 do CNMP, bem como será divulgado o evento por meio das demais mídias da instituição e
encaminhamento de release para os veículos de comunicação.
 
VIII – DISPOSIÇÃO FINAL
 
Art. 18º. Aos participantes é facultada a apresentação de documentos, contendo o inteiro teor de suas contribuições, para
juntada aos autos do Procedimento Administrativo correspondente ao objeto da audiência pública.
 
Art. 19º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela presidência da mesa em decisão oral, motivada e
irrecorrível.
 
Art. 20º. A audiência pública ficará gravada no youtube do MPAL.
 
Art. 21º. Ao final dos trabalhos da audiência pública, considerando os documentos e contribuições apresentados, será elaborada
ata de audiência pública, a qual robustecerá o ICP em tramitação na 1ª Promotoria de Justiça da Capital;
 
 
 
Maceió/Alagoas, 08 de março de 2021.
 
 
Max Martins de Oliveira e Silva
Promotor de Justiça
 
 
Márcio Roberto Tenório de Albuquerque
Procurador-geral de Justiça
 
 
 
Notícia de Fato nº 01.2020.00001219.2
 
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA
 
       
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, através da 22ª Promotoria de Justiça da Capital, no uso de suas
atribuições legais, sob o fundamento das regras insertas no art. 129, incisos II e III da Constituição Federal e do art. 27,
paragrafo único, inciso IV da Lei Federal n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, c/c o art. 6°, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar Estadual n° 15, de 22 de novembro de 1996, vem, por meio deste, NOTIFICAR o Senhor Galba Novaes de
Castro Netto, Diretor-Presidente, sobre a necessidade da adoção de providências urgentes no sentido de realizar concurso
público para preenchimento dos cargos vagos de provimento efetivo nos quadros do Instituto de Proteção e Defesa do
Consumidor de Alagoas, em razão de carência e necessidade de servidores efetivos.
 
JUSTIFICATIVA DA NOTIFICAÇÃO
 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público tanto a defesa do patrimônio público quanto a probidade administrativa,
que constituem modalidade de interesses transindividuais, legitimando-o à adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais,
para a correta observância dos princípios constitucionais;
 
CONSIDERANDO que a Constituição da República estabeleceu no art. 37, caput, que “a administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”;
 
CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da isonomia e, especialmente, da moralidade e impessoalidade
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impossibilitam o exercício da competência administrativa para obter proveito pessoal ou qualquer espécie de favoritismo, assim
como impõem a necessária obediência aos preceitos éticos, principalmente os relacionados à indisponibilidade do interesse
público;
 
CONSIDERANDO que o sistema constitucional vigente prevê como regra que 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, entendendo
assim aqueles de direção, chefia e assessoramento, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos exatos termos do
art. 37, II, da Constituição Federal;
 
CONSIDERANDO que a lei estadual nº. 7.991/18 que criou cargos de caráter efetivo a serem preenchidos por concurso público;
 
CONSIDERANDO que chegou a esta Promotoria de Justiça a presente notícia de fato, dando conta de que não há cargos
providos por concurso público no Procon/AL, uma autarquia estadual;
 
CONSIDERANDO que conforme informações prestadas pelo Procon/AL, no sentido de que atualmente 14 (quatorze) dos 15
(quinze) colaboradores da autarquia são comissionados;
 
CONSIDERANDO que o serviço prestado pelo Procon/AL reveste de essencialidade, haja vista a defesa do consumidor ter sido
erigida à categoria de direito fundamental, de acordo com o art. 5º, XXXII, da CF/88, a fim de garantir a prestação de serviços de
qualidade à sociedade:
 
CONSIDERANDO que o art. 11, V, da Lei n° 8.429/92, define como ato de improbidade administrativa "frustrar a licitude de
concurso público", além da violação dos princípios que regem à Administração Pública, previstos na Constituição Federal;
cominando ao agente público ímprobo as penalidades previstas no art. 12, III, da retromencionada legislação federal;
 
CONSIDERANDO que questão apresentada precisa ser enfrentada imediatamente pelo Procon/AL, para solução definitiva, o
que acontecerá com a realização de concurso público para o preenchimento das vagas disponíveis.
 
CONSIDERANDO, por fim, que a Administração Pública, no exercício de poder de autotutela, detém a competência para
fiscalizar e corrigir os próprios atos sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação de
terceiro;
 
RECOMENDA:
 
1) Remeta a esta Promotoria de Justiça, improrrogavelmente no prazo de 90 (noventa) dias úteis desta, proposta de cronograma
de realização de concurso público para provimento das vagas disponíveis nos quadros do Procon/AL, conforme a carência
apresentada pela mesma;
 
2) Seja deflagrado, no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), após devida licitação, com a necessária publicação do edital no
Diário Oficial do Estado, a abertura de concurso público para preenchimento dos cargos vagos existentes;
 
 
3) Informe ao Ministério Público do Estado de Alagoas as medidas adotadas para o cumprimento da presente notificação
recomendatória, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis. Adverte-se, na ocasião, que o não atendimento desta notificação
recomendatória evidenciará a prática de ato de improbidade administrativa por parte de Vossa Excelência, por força do disposto
no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, sem prejuízo de outras ações civis para o cumprimento dos princípios constitucionais
supracitados.
 
4) Informe ao Ministério Público do Estado de Alagoas sobre o acatamento da presente recomendação e as medidas previstas
para o seu cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.
Publique-se. Notifique-se.
 
 
Maceió, 09 de março de 2020.
 
 
Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros
PROMOTOR DE JUSTIÇA
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