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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 0012822-49.2018.8.27.2722/TO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MUNICÍPIO DE DUERÉ - TO

SENTENÇA

Relatório:

Trata-  se  de  uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA,  proposto  pelo  MINISTERIO
PÚBLICO  ESTADUAL,  em  desfavor  do  MUNICÍPIO  DE  DUERÉ  devidamente
qualificados nos autos.

Alega  o  Ministério  público  que,  foi  instaurado  inquérito  civil  público  para
apurar possível irregularidade na contratação temporária de servidores públicos por parte da
municipalidade.

Pugnou pela  tutela  provisória  de  urgência,  para  que,  em noventa  dias  fosse
promovido a contratação de uma empresa para celebrar concurso público visando provimento
de  todos  os  cargos  efetivos  vagos  e  no  mérito  que  seja  determinado  ao  requerido  que
concluído o concurso público. Pugnou ainda pela rescisão do contrato de todos os servidores
contratados por tempo determinado, acaso o cargo por eles ocupado tenha sido candidato
aprovado no certame.

Determinada a oitiva previa do município, o mesmo apresentou manifestação
(Evento 10).

Na manifestação do Município foi alegado que inexiste qualquer recomendação
do Ministério Público solicitando a realização do concurso público. Pugnou indeferimento da
tutela reivindicada por ausência de seus pressupostos legais e no mérito o julgamento pela
improcedência em respeito à separação dos poderes sua organização estrutural, requerendo
ainda do indeferimento liminar nos termos do Art. 332, I e II do CPC do pedido de inclusão
do cargo de advogado municipal por ser carente de sustentação legal.

Decisão de tutela de urgência indeferida (evento 13).

No evento 53 o Município de Dueré alegou ausência de citação,  contudo,  a
decisão do evento 54 confirmou a citação do Município no evento 8 de forma eletrônica.

Na  manifestação  do  evento  58  o  autor  ratificou  a  inicial  e  pugnou  pelo
julgamento antecipado do feito.

Relatados o que interessa,
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Decido.

Consigno por oportuno que a demanda se encontra apta para ser julgada, de
acordo com o previsto no artigo 355, inciso I do CPC/2015.

O pleito autoral consiste na obrigatoriedade da Municipalidade de realização de
concurso  público  para  provimento  de  cargos  ocupados  de  forma irregular  por  servidores
contratados  para  atividades  corriqueiras  e  previsíveis,  conforme  informado  pelo  órgão
Ministerial.

Desse modo, importante frisar que é possível a contratação de servidores para
ocuparem cargos públicos apenas de forma temporária e excepcional, posto que a regra é o
concurso  público,  a  excepcionalidade  dessas  contratações  está  prevista  em lei,  artigo  37,
inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. 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 e,  também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - 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; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Portanto, conforme disposto na Constituição Federal a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público com ressalvas apenas
para cargo em comissão.

No  caso  dos  autos,  não  há  mais  justificativa  que  sustente  a  ausência  de
provimento dos cargos elencados pelo autor por meio de concurso público, posto que já se
passaram vários meses e nada foi apresentado, conforme mencionado pelo próprio autor no
evento 58, que por várias vezes solicitou que o Município apresentasse documentalmente
todas  as  justificativas  que  foram  apresentadas  para  amparar  as  contratações
temporárias/precárias/excepcionais discriminadas na manifestação exarada no evento 10.

A legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da presente ação é
indiscutível, pois, como ente público, deve respeito as determinações interpostas 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.

A necessidade de realização de concurso público segundo o entendimento de
Hely Lopes Meirelles sobre o tema: “... Afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados, que
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costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de
escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando empregos públicos”.
Com isso, o intuito é o de contratar pessoas capacitadas para o trabalho a ser desempenhado.

Assim vem decidindo nossos tribunais sobre a exigência de concurso público
como forma de provimento originário em cargo ou emprego público:

“SERVIDOR  PÚBLICO  –  CONTRATAÇÃO  PELO  REGIME  DA  CLT  –
OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO – com o advento da carta magna de mil
novecentos e oitenta e oito é obrigatória para a investidura em emprego público a prévia
aprovação em concurso público, sendo nulo qualquer ato de provimento que não atender o
mandamento constitucional. Revista conhecida e improvida ”. (TST – RR 112384/1994 – 2ª T.
– Rel. Min. Vantuil Abdala – DJU 07.12.1995 – p. 42961).

Ademais,  restou  demonstrado  nos  documentos  que  desde  o  ano  de  2013  o
Município de Dueré/TO não realiza concursos públicos para preenchimento de vagas em seu
quadro de pessoal.

Assim, todas estas contratações ditas temporárias e renovadas indefinidamente
são fraudes ao princípio da exigência do concurso público, destarte, passíveis de anulação
pelo Poder Judiciário.

Consigno  ainda  que  por  diversas  vezes  foi  oportunizado  ao  Município
apresentar provas da necessidade desses contratos temporários, porém, nada apresentou.

Portanto, tudo devidamente ponderado e enquadrado nos termos da lei, lanço
dispositivo.

EX POSITIS, com guarida no art. 487, inciso I, bem como nos argumentos,
jurisprudências  e  legislação  mencionada  acima,  JULGO  movida  por  MINISTERIO
PÚBLICO ESTADUAL contra o MUNICIPIO DE DUERÉ,  e  determino o requerido a
realização do concurso público dentro do prazo de seis meses a contar da intimação deste
julgado  e,  após  a  realização  do  concurso  proceda  a  rescisão  do  contrato  dos  servidores
temporários 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.

Em caso de descumprimento desta sentença, fixo multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais) em desfavor do Município de Dueré-TO.

Custas e despesas pelo Município de Dueré-TO.

           Intimem-se. Cumpra-se.

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi

:: 1664093 - eproc - :: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlad...

3 of 4 23/03/2021 09:24



0012822-49.2018.8.27.2722 1664093 .V2

Documento eletrônico assinado por NASSIB CLETO MAMUD, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419,  de  19  de  dezembro  de  2006  e  Instrução  Normativa  nº  5,  de  24  de  outubro  de  2011.  A  conferência  da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 1664093v2 e do código CRC 641c0a63.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NASSIB CLETO MAMUD
Data e Hora: 6/11/2020, às 14:54:6
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