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N.º 1179,

EDIÇÃO N.º 1179

No ato de assinatura do Despacho, este subscritor faz a 
comunicação ao e. CSMP, dando conta do aditamento da portaria 
inaugural do Inquérito Civil Público nº 2017.0003954, bem como 
ao setor de publicação dos atos oficiais, para posterior publicação 
no Diário Oficial do MP-TO.

Mantenha-se a conclusão.

Araguaina, 05 de março de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
GUSTAVO SCHULT JUNIOR

06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

RECOMENDAÇÃO

Processo: 2021.0001038 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020/PJ/ARN/TO

O Ministério Público do Estado do Tocantins, por intermédio da 6ª 
Promotoria de Justiça de Paranã/TO, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos art. 129, inciso III, 
da CF/88; art. 26, inciso I, da Lei n.º 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei 
n.º 7.347/85; art. 61, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 
51/08; art. 4º da Resolução nº 005/2018/CSMPTO; e

CONSIDERANDO que fora instaurado Inquérito Civil Público 
nº 2021.0001308, para investigar eventuais irregularidades 
decorrentes da celebração de contratações temporários pelo 
município de Araguaína/TO, visto que ainda vigente o Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos do Poder Executivo, 
e não foram preenchidos diversos dos cargos com atribuições 
inerentes àquelas que são desempenhadas pelos servidores 
temporários; 

CONSIDERANDO após a instauração sobrevieram inúmeras 
representações encaminhadas pelo canal da Ouvidoria, já 
anexada ao procedimento, dando conta que haveria, em tese, 
preterição de candidatos aprovados no concurso pela contratação 
de servidores temporários; 

CONSIDERANDO que as novas contratações temporárias, 
mesmo depois de realizado e homologado Concurso Público para 
provimento de cargos efetivos do Poder Executivo, importa em 
aparente violação ao princípio do concurso público;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal em sede 
de Repercussão Geral (RE 658026) fixou a seguinte tese: nos 
termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se 
considere válida a contratação temporária de servidores públicos, 
é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; 
b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade 
seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a 
contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços 
ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro 
das contingências normais da Administração;

CONSIDERANDO que a Jurisprudência do STF é no sentido 
de que a contratação por tempo determinado para atendimento 
de necessidade temporária de excepcional interesse público 

realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da 
Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 
em relação aos servidores contratados, com exceção do direito 
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, 
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos 
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS (RE 765320 RG / MG - MINAS GERAIS);

CONSIDERANDO que existem candidatos aprovados no último 
concurso público realizada para provimento de cargos efetivos do 
Poder Executivo, e ainda não nomeados;

CONSIDERANDO que o surgimento de novas vagas ou a abertura 
de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 
validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 
nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 
edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada 
por parte da administração, caracterizada por comportamento 
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca 
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo 
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 
aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I 
– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro 
do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não 
observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem 
novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 
certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma 
arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos 
acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-
2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.];

CONSIDERANDO que a mesmo eventual ausência de candidato 
aprovado em concurso público, para o cargo ou função 
desempenhada pelo temporário, por si só, não é autorizativo para 
a contratação temporária que, mais uma vez, deve observar os 
requisitos constitucionais (art. 37, inciso IX, da CF/88) e legais (Lei 
nº 8.745/1993);

CONSIDERANDO que, mesmo diante a jurisprudência consolidada, 
verificou-se que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, nos autos da STP 149, suspendeu os efeitos de 
decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) que havia 
mantido a ordem de paralisação de processo seletivo simplificado 
para contratação de professores e outros profissionais da área de 
educação no Município de Serra Talhada (PE) por excepcional 
interesse público. Ao acolher o pedido de Suspensão de Tutela 
Provisória (STP) 149, o ministro verificou que há risco de grave 
lesão à ordem pública, pois a decisão do TJ-PE, ao inviabilizar 
novas contratações de professores temporários, compromete a 
educação no município;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (Art. 37, “caput”, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o princípio do concurso público, preconizado 
no art. 37, inciso II, da CF/88 é regra que deve ser observada no 
provimento de cargos públicos, figurando a contatação temporária 
de que trata o art. 37, inciso IX da Constituição Federal medida de 
natureza e caráter excepcional;

CONSIDERANDO que o fornecimento do serviço público, de 
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forma adequada, é direito garantido ao usuário, conforme art. 7, 
inciso I, da Lei nº 8.987/95;

CONSIDERANDO que serviço público adequado é o que satisfaz 
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
das tarifas, conforme preconiza o art. 6º, §1 º, da Lei nº 8.987/95;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a proteção 
do patrimônio público e a defesa dos interesses difusos e coletivos 
(artigo 129, inciso III, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível 
ou hierarquia são obrigados a zelar pela estrita observância 
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos (Art. 4º da 
Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO que são nulos os atos lesivos ao patrimônio 
das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: (a) 
incompetência; (b) vício de forma; (c) ilegalidade do objeto; (d) 
inexistência dos motivos; (e) desvio de finalidade;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição legitimada 
a promover ações cíveis que tenha por objeto a condenação em 
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer 
(Art. 3º, caput, da Lei nº 7.347/85), quando a questão envolver 
qualquer direito ou interesse difuso (Art. 1º, inciso IV, da Lei nº 
7.347/85);

RESOLVE, com amparo nas normas vigentes, RECOMENDAR ao 
senhor chefe do Poder Executivo municipal de Araguaína/TO que:

(1) se abstenha de celebrar contratos temporários para o exercício 
de funções públicas (de caráter transitório ou permanente) que 
sejam idênticas ou assemelhadas às atribuições dos cargos 
públicos para os quais existem candidatos aprovados em concurso 
público (regido pelo Edital nº 01/2019, de 26 de dezembro de 
2019), ainda que fora do número de vagas e integrantes do 
cadastro de reserva. Neste caso, necessário nomear todos os 
candidatos aprovados no cadastro de reserva para, só depois, 
cogitar-se de eventual contratação de servidor temporário;

(2) em todo o caso de contratação temporária seja autuado 
procedimento próprio para, de forma fundamentada: (a) justificar 
a necessidade transitória da demanda; (b) apontar o excepcional 
interesse público que a justifique, de modo a conferir transparência 
à gestão pública, com a devida publicidade dos seus atos e 
motivação dos seus fundamentos; (c) informar a função pública 
para o qual se deu a contração temporária; (d) indicar o período 
do contrato celebrado; (e) esclarecer se houve disponibilidade da 
mesma vaga no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2019, de 
26 de dezembro de 2019; (f) embora com diferente nomenclatura, 
explicitar se as funções desempenhadas pelo servidor contratado 
de forma temporária se assemelha com as atribuições do cargo 
em que figure candidato aprovado no certame, ainda que no 
cadastro de reservas;

(3) que comunique à 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína-
TO, via e-mail institucional, todas as contratações temporárias 
firmadas pelo município de Araguaína-TO, com o escopo de 
permitir o acompanhamento da regularidade por meio do presente 
Inquérito Civil Público. 

Encaminhe, por ofício, cópia da presente Recomendação à 
Prefeitura Municipal de Araguaína/TO, na pessoa do senhor 
representante do Poder Executivo municipal para que informe, no 
prazo de 15 (quinze) dias, eventual concordância no atendimento 
de seus termos e, em caso positivo, que detalhe as providências 
de ordem administrativa que serão implementadas. Ou ainda, 
em caso negativo, para que apresente as razões fundantes para 
o não acatamento, ressaltando que contratações temporárias 
irregulares, mesmo depois das presentes recomendações, poderá 
render ensejo à configuração do dolo para fins de apuração de 
eventual prática de improbidade administrativa.

Encaminhe cópia digitalizada desta Recomendação ao e-mail 
re.tac.@mpto.mp.br, em cumprimento à Resolução CNMP 
nº 89/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, 
à Resolução CNMP nº 82/2012, que dispõe sobre as audiências 
públicas e à determinação do CNMP exarada no Procedimento 
Interno de Comissão nº 24/2016-34, conforme reforçado no 
Memorando Circular nº 003/PGJ/GAB, de 13 de julho de 2018.

Araguaina, 04 de março de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
GUSTAVO SCHULT JUNIOR

06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0630/2021

Processo: 2020.0000794 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
seu Promotor de Justiça que ao final assina, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso III da 
Constituição Federal; artigo 25, inciso IV, alínea a, da Lei nº 
8.625/93; artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, e:

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Procedimento 
Preparatório nº 2020.0000794 que tem por objetivo apurar 
possível regulamentação de trânsito sobre carga e descarga de 
veículos pesados em Araguaína/TO;

CONSIDERANDO a necessidade de especificação do objeto de 
investigação, com enfoque na questão pertinente às atribuições 
desta Promotoria de Justiça, qual seja, o Direito Ambiental e 
Urbanístico;

CONSIDERANDO, de forma especial, a previsão contida no artigo 
225, caput e § 3º da Lei Maior, segundo os quais:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da 

12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: c547eda6 - 6410737a - 3efb7f8c - 207f4e55


