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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/0356/2021

Processo: 2021.0001038

O Ministério Público do Estado do Tocantins, por intermédio 
da 6ª Promotoria de Araguaína/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. 23 da Resolução nº 005/2018/CSMPTO; e

CONSIDERANDO que aportou nesta 6ª Promotoria de Justiça, por 
meio de Edoc´s encaminhados pela Ouvidoria do MPTO, várias 
representações formuladas por candidatos aprovados no concurso 
público deflagrado pela Prefeitura de Araguaína (Edital nº 01/2019, 
de 26 de dezembro de 2019);

CONSIDERANDO que, mesmo havendo concurso público no prazo 
de validade e candidatos aprovados, o Poder Executivo municipal 
celebrou contratos temporários para o exercício de atribuições 
inerentes àquelas previstas para os cargos de provimento efetivo. 
Bem por isso, argumenta que haveria preterição dos candidatos 
aprovados em concurso público;

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 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);

6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA
CONSIDERANDO que existem candidatos aprovados no último 
concurso público realizada para provimento de cargos efetivos do 
Poder Executivo de Araguaína-TO, 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 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);

CONSIDERANDO a necessidade de observância aos termos da 
tabela unificada de taxonomia do Conselho Nacional do Ministério 
Público – CNMP, ou seja, que o presente expediente, ainda autuado 
como representação, deve ser convertido em procedimento 
preparatório, inquérito civil público, procedimento administrativo, ou, 
em última análise, subsidiar a propositura de ação civil pública ou ser 
objeto de promoção de arquivamento;

RESOLVE:

Instaurar Inquérito Civil Público 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.

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1a7fc5aa - 55986334 - 409a7216 - f04e674d
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O presente procedimento será secretariado por servidor do Ministério 
Público lotado na 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína/TO, que 
deve desempenhar a função com lisura e presteza.

De imediato, determino a realização das seguintes diligências:

1) comunique a instauração do presente Inquérito Civil Público à 
Prefeitura municipal de Araguaína/TO, preferencialmente por e-mail 
institucional da Procuradoria Jurídica do município de Araguaína-
TO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se possível, encaminhe 
as seguintes informações e documentos (estes digitalizados em 
formato.pdf e encaminhados via e-mail institucional):

(a) o fundamento para a celebração de contratos temporários, 
mencionando a prévia autorização legislativa, bem ainda, se tais 
contratações não se deram em detrimento de candidatos aprovados 
em concurso público já homologado;

(b) o quantitativo de contratos temporários celebrados desde o mês 
de janeiro de 2021, informando a nomenclatura dos cargos e suas 
atribuições;

(c) explique se tais cargos possuem atribuições iguais ou similares 
àquelas previstas para os cargos de natureza efetiva previstos no 
Edital nº 01/2019, de 26 de dezembro de 2019.

2) pelo próprio sistema “e-ext” comunico a instauração ao Conselho 
Superior do Ministério Público informando, bem como ao órgão de 
publicação na imprensa oficial;

3) pelo próprio sistema “E-ext”, no ato da assinatura do presente 
Despacho, fora realizada a comunicação à Ouvidoria do MPE/TO, 
em resposta aos seguintes Protocolos: (i) 07010381796202153; (ii) 
07010381397202192; (iii) 07010381412202119. Isso em atendimento 
ao artigo 6º, “caput”, da Resolução nº  002/2009/CPJ;

4) afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, observando 
as demais disposições da Resolução nº 005/2018/CSMP/TO.

Cumpra-se. Após, conclusos.

ARAGUAINA, 04 de fevereiro de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
GUSTAVO SCHULT JUNIOR

06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAGUAÍNA

920057 - EDITAL

Processo: 2020.0001635

O Ministério Público do Estado do Tocantins, pelo Promotor de 
Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais, dá ciência 
aos interessados, acerca do arquivamento da Notícia de Fato 
n° 2020.0001635, instaurada mediante denúncia anônima, com 
o escopo de apurar a alegada escala exaustiva dos Bombeiros 

15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

Militares lotados no Aeroporto de Palmas, para, caso queiram, 
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias ao Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado do Tocantins, protocolado nesta 
Promotoria de Justiça, conforme art. 5º, § 1º e § 3º, da Resolução 
CSMP nº 005/2018.

PALMAS, 04 de fevereiro de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
RODRIGO GRISI NUNES

15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PA/0364/2021

Processo: 2021.0000099

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo 
Promotor de Justiça signatário, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pela lei, especialmente com fulcro nos artigos 
127, “caput”, e 129, incisos II e III, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como nos artigos 25 e 26, da Lei nº 
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP) c/c artigos 60 e seguintes 
da Lei Complementar 51/2008 (Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado do Tocantins), e nas disposições contidas na Lei nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério 
Público zelar pelos serviços de relevância pública quanto aos direitos 
assegurados na Constituição Federal, dentre estes, as ações e os 
serviços de saúde, promovendo as medidas necessárias para sua 
garantia (art. 129, II, e art. 197, da CRFB);

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, bem como outras ações 
necessárias ao exercício de suas funções institucionais;

CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal assegura: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

CONSIDERANDO que é imprescindível a priorização do modelo de 
Ministério Público com atuação extrajudicial para a efetividade da 
função resolutiva;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público 
editou a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, que disciplina, no 
âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação da Notícia 
de Fato e do Procedimento Administrativo;

CONSIDERANDO o Ato PGJ nº 83/2019 que dispõe a respeito das 
atribuições da 19ª Promotoria de Justiça da Capital referentes à 

19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 1a7fc5aa - 55986334 - 409a7216 - f04e674d


