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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GURUPI-TO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO
TOCANTINS, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício
de suas atribuições legais e constitucionais, vem respeitosamente à presença de
Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal
e 25, inciso IV, alínea “a”,  da Lei n.º 8.625/93, com fundamento nos inclusos
autos de Inquérito Civil Público nº 006/2013, propor a presente AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
em face de:

MUNICÍPIO DE DUERÉ/TO,  pessoa  jurídica  de  direito
público interno, inscrito no CNPJ  sob nº01.351.667/0001-
00,  sediado na Avenida Pinheiro Barros, nº 221, Centro,
Dueré/TO representada  pelo  senhor  Prefeito  Valdeni
Pereira  de  Carvalho,, em  razão  dos  fatos  e  fundamentos
jurídicos a seguir expostos:

O Ministério Público instaurou o Inquérito Civil Público nº
2018.0004532,, visando apurar possível irregularidade na contratação temporária
de servidores públicos por parte do Município de Dueré/TO. 

Instruído o procedimento, restou apurado que o Município
de Dueré/TO tem contratado de forma irregular  inúmeros  servidores  públicos
para  o  exercício  de  atividades  corriqueiras  e  previsíveis  da  Administração
Pública (motorista, auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, gari, etc).

Com  efeito,  conforme  se  observa  dos  Ofícios  nº
222030/2018  e  85/2018,  expedidos  pelo  Prefeito  de  Dueré/TO,  atualmente
existem  ao  menos  87  cargos  efetivos  vagos,  sendo  que  muitos  destes  estão
providos precariamente, através de contratos temporários,  com fundamento na
Medida Provisória Municipal nº 001/2018 e Lei Municipal nº 585/2018.

Anota-se que desde o ano de 2013 o Município de Dueré/TO
não realiza concursos públicos para preenchimento de vagas em seu quadro de
pessoal, tendo o último certame ocorrido sob o Edital nº 001/2013.
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Salienta-se  que  este  órgão  do  Ministério  Público  tentou
convencer o senhor Prefeito de Dueré/TO a assinar um Termo de Ajustamento de
Conduta  através  do  qual  se  comprometesse  a  realizar  concurso  público,
entretanto o acordo restou inexistoso, tendo em vista que os prazos postulados
pelo alcaide se mostraram por demais demasiados, o que na prática evidencia sua
recalcitrância em promover o certame.

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal preleciona que
a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em
concurso público, razão pela qual, ao efetuar contratações temporárias de forma
reiterada e indiscriminada, que não se prestam a atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, o requerido tem burlado a regra constitucional
em referência.

 
A legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da

presente ação é indiscutível, pois, como ente público, deve respeito as balizas
determinadas pelos incisos II e XI da Constituição Federal, que dispõem que a
principal forma de acesso aos cargos públicos se dá por meio da aprovação em
concursos públicos de provas ou provas e títulos, de tal forma a se prestigiar o
mérito, como forma de seleção de pessoal.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Nos termos do art. 294, caput c/c art. 311, inciso IV do CPC,
o Ministério Público requer que, caso o requerido não oponha prova capaz de
gerar dúvida razoável, seja deferido provimento jurisdicional que determine ao
Município de Dueré/TO o estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas pelos
incisos II e XI da Constituição Federal, de consequência impondo-se ao mesmo
obrigação de fazer para que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, promova a
publicação de edital para contratação de empresa para celebrar concurso público
visando o provimento de todos os cargos efetivos vagos (inclusive os de assessor
jurídico  e  contador,  que  acaso  não  existiam,  deverão  ser  criados  por  lei  no
referido  prazo,  e  oferecidos  no  aludido  certame,  conforme  determinado  na
Resolução nº  127/2018 do Tribunal  de  Contas  do  Estado do Tocantins,  cujo
prazo de aplicabilidade, a partir do ano de 2021, deve ser antecipado visando a
economia de recursos públicos, de modo a evitar a desnecessária realização de
outro concurso público somente para os cargos de assessor jurídico, quando os
mesmo podem ser oferecidos juntamente aos demais, em um só edital) no âmbito
da municipalidade, ou lhe convindo, dispensando a licitação, na forma do art. 24,
inciso XIII da Lei nº 8.666/93, com a conclusão do certame no prazo máximo
de 06 (seis) meses.
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DO PEDIDO PRINCIPAL

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, o
Ministério Público requer:

a) o deferimento da tutela provisória de urgência nos termos
acima, com sua ulterior confirmação, em sede de sentença;

b)  a  prévia  oitiva  do  requerido,  por  força  do  disposto  no
artigo 2º da Lei no 8.437/92 e, nos termos do art. 12 da Lei nº 7.347/85, escoado
o  prazo,  com ou  sem manifestação,  seja  a  ação  recebida,  determinando-se  a
citação do requerido, para contestação;

c) Quanto ao mérito, condenar o requerido na obrigação de
fazer abaixo:

c.1)  determinar  ao  requerido  que,  concluído  o  concurso
público objeto do pedido de tutela provisória de urgência, rescinda os contratos
de todos os servidores contratados por tempo determinado, acaso o cargo por eles
ocupado, tenha tido candidato aprovado no certame, e em seus lugares, sendo
prontamente  nomeados  e  empossados,  os  candidatos  aprovados  no  concurso
público, dentro no número de vagas oferecidos em edital.

Postula-se ainda pela imposição de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),  ao representante legal do requerido, o Sr. Prefeito
Valdeni  Pereira de Carvalho ou quem lhe suceder no cargo, em caso  de
descumprimento  de  eventual  decisão  provisória  e/  ou  sentença,  a  ser  fixada
judicialmente, na forma do artigo 11 da Lei n° 7.347/85 c/c arts 536 e 537 do
Código de Processo Civil, devendo ser destinada ao Fundo Estadual de Defesa
dos Direitos Difusos (FID), criado pela Lei Estadual nº 1.250/2001.

Protesta,  finalmente,  pela  produção de  todos  os  meios  de
prova em direito admitidas, para a comprovação dos fatos alegados na exordial.

À  causa  é  dado  o  valor  de  R$  954,00  (novecentos  e
cinquenta e quatro reais), apenas para efeitos fiscais.

Pede deferimento.

Gurupi-TO, 26 de novembro de 2018.

     Roberto Freitas Garcia
                   Promotor de Justiça 
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