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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 07/2021 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante 
legal infrafirmado, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro nas disposições 
contidas nos artigos 127 e 129, incisos I e III, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, 
inciso I da Lei Federal de nº 8.625/93, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85 e artigo 37 da Lei 
Complementar Estadual nº 12/93, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, ainda, dentre outras 
funções, a promoção do inquérito civil e ação civil pública  para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, 
podendo ainda expedir Recomendações para o melhor desempenho de suas atribuições; 

CONSIDERANDO que à Administração Pública Municipal cabe obedecer aos 
princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, 
CF) e demais princípios que a regem; 

CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos princípios da 
impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, da CF); 

CONSIDERANDO que o artigo 37 da Constituição da República prevê, no seu 
inciso II, a regra geral para acesso ao serviço público, ou seja, a necessidade de concurso 
público, e, em seu inciso IX, traz a exceção a tal exigência, quando se tratar de 
contratação por tempo determinado, e em caráter de excepcionalidade e urgência; 

CONSIDERANDO que a contratação por tempo determinado, mediante processo 
seletivo simplificado, deve ensejar suprimento de pessoal exclusivamente perante 
contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões 
apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento 
reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal 
de concursos); 

CONSIDERANDO que hipóteses genéricas e abrangentes contidas em eventuais 
normas municipais que tratem da contratação temporária burlam a exigência 
constitucional do concurso para acesso ao serviço público, porque não atendidos os 
pressupostos necessários para a contratação de pessoal por tempo determinado para 
atender excepcional interesse público; 
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CONSIDERANDO que ofende os valores republicanos encartados no Constituição 
Federal de 1988 a contratação por tempo determinado, instrumentalizada pela via do 
processo seletivo simplificado, quando a função é de exigibilidade permanente e a 
contratação não se dá por excepcional necessidade temporária, concretamente motivada 
e devidamente amparada em lei; 

CONSIDERANDO que a não observância do disposto no art. 37, II, da 
Constituição Federal, caracteriza IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, e implica em 
nulidade do ato administrativo que contratou irregularmente servidores públicos por 
tempo determinado, consoante disposto no art. 37, § 2º da CF, fazendo com que o agente 
público, responsável por tal contratação irregular, venha a ressarcir os cofres públicos 
no montante nela gasto; 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que o 
edital nº 001/2021 que estabelece instruções destinadas à realização de processo 
seletivo simplificado, visando a contratação e formação de cadastro reserva para cargo 
de professor temporário para o Município de Cabeceiras do Piauí, estaria indo de 
encontro aos princípios administrativos; 

CONSIDERANDO que o critério de avaliação de pontuação do currículo dos 
participantes, em seu item 2 (experiências profissionais), incluiu tempo de serviço no 
cargo pleiteado na rede pública municipal de ensino de Cabeceiras do Piauí, nos últimos 
cinco anos.  

CONSIDERANDO que, quer seja no acesso ao serviço público dado mediante 
concurso público, - regra geral -, ou mediante contratação por tempo determinado, - 
exceção à regra -, o administrador público deve igual obediência aos princípios da 
IMPESSOALIDADE, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência (destacamos); 

CONSIDERANDO que a lei municipal nº 37/2021, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público na administração municipal direta, nas autarquias e 
fundações públicas, sob o regime especial de direito administrativo, dispõe que: 

Art. 5° É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da 
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como de empregados e servidores de suas 
subsidiárias e controladas, excetuando-se os casos de acúmulo legal e com 
compatibilidade de horários. 
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CONSIDERANDO que o princípio da moralidade administrativa é que dá 
validade a todo e qualquer ato administrativo e que, por conseguinte os atos que vão de 
encontro a tal princípio, devem ser neutralizados e extirpados da gestão pública, sob 
pena de permanente e contínua ofensa aos postulados do Estado Democrático de Direito 
e aos princípios da administração pública; 

CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade, de plano, afasta dos chefes 
de poder a prática de atos que visem vantagens pessoais, benefícios ou interesses de 
qualquer natureza;  

CONSIDERANDO que o princípio da impessoalidade coroa o da eficiência, na 
medida em que se utiliza de critérios objetivos para a nomeação e contratação, alcança o 
bem social, pois esses critérios são mais técnicos para aferição da capacidade na 
contratação do melhor servidor; 

CONSIDERANDO que o princípio da indisponibilidade do interesse público 
prevê a vedação da administração transigir ou deixar de aplicar a lei, tendo o 
administrador que gerir os bens, serviços e interesses coletivos conforme ordenado por 
ela, uma vez que o agente público é apenas gestor da coisa pública, mero preposto, 
devendo atuar baseado na vontade da lei – que é a vontade geral e coletiva;  

CONSIDERANDO que o princípio da razoabilidade e proporcionalidade Consiste 
na relação de congruência lógica entre o motivo ou fato e a atuação concreta da 
Administração – o que permite verificar se o ato administrativo foi praticado em 
conformidade com os ditames legais; 

CONSIDERANDO que a adoção do critério citado acima, no edital de processo 
seletivo simplificado, visando a contratação e formação de cadastro reserva para cargo 
de professor temporário para o Município de Cabeceiras do Piauí, claramente viola 
princípios administrativos, privilegiando candidatos que já possuem ou possuíram 
vínculo com o Município de Cabeceiras do Piauí; 

RESOLVE, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, RECOMENDAR ao Prefeito 
Municipal de Cabeceiras do Piauí e ao Secretário Municipal de Educação, que: 

1. Suspenda imediatamente o processo seletivo simplificado que visa a 
contratação e formação de cadastro reserva para cargo de professor temporário para o 
Município de Cabeceiras do Piauí, até que haja a retificação do edital, com a devida 
retirada do critério adotado no item 2, destacado acima, qual seja tempo de serviço no 
cargo pleiteado na rede pública municipal de ensino de Cabeceiras do Piauí, nos últimos 
cinco anos ; 
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2. Seja reaberto prazo para inscrições de candidatos que eventualmente 
tenham se sentido prejudicados pela adoção de tal critério pelo Município de Cabeceiras 
do Piauí; 

O descumprimento desta Recomendação ensejará a atuação do Ministério 
Público na rápida responsabilização dos infratores, com a promoção das ações penais e 
de improbidade administrativa cabíveis, sem prejuízo dos atos de defesa do patrimônio 
público, não se podendo alegar desconhecimento das consequências jurídicas de seu 
descumprimento.  

Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da 
Lei n° 8.625/93, sob penas da legislação específica, o Ministério Público do Estado do 
Piauí, por meio do Promotor de Justiça ao final assinado, REQUISITA que no prazo de 15 
(quinze) dias, seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de Barras, resposta, 
por escrito, informando sobre as medidas adotadas para o fiel cumprimento da presente 
RECOMENDAÇÃO. 

Adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das 
medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por 
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for 
exigido. 

A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu(s) destinatário(s) como pessoalmente 
CIENTE(s) da situação ora exposta, e, portanto, demonstração da consciência da 
ilicitude do recomendado. 

Diligência necessárias. Cumpra-se. 

Barras-PI, quarta-feira, 7 de abril de 2021. 

 
[Assinado Digitalmente] 

Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva 
Promotor de Justiça  
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