
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
                           PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALHANDRA

Portaria nº 5/PJ - Alhandra/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 001.2021.062940

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA,  por  sua Promotora de Justiça subscrita,  no
exercício de suas atribuições legais e institucionais, notadamente conferidas pelo art. 129,
II,  da  Carta  Magna c/c  art.  25,  IV,  “a”,  da  Lei  nº  8.625/93,  bem como artigo  19º  da
Resolução CPJ 004/2013, e,

CONSIDERANDO a relevante missão reservada pela Constituição Federal ao Ministério
Público  de,  enquanto  fiscal  institucional  e  guardião  permanente  da  ordem  jurídica
democrática, zelar pela preservação da integridade material e moral do patrimônio público
e social, bem assim pelo respeito, por parte de todas as esferas dos poderes públicos,
aos direitos dos cidadãos e da sociedade;    

CONSIDERANDO que o artigo 37, inciso II da CF estabelece que a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos1, 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;

CONSIDERANDO  que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público  e  que,  mesmo  assim,  infere-se  a
necessidade de processo simplificado de seleção precedente;

CONSIDERANDO,  no entanto, que a contratação temporária  prevista  no inciso IX do
artigo 37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra constitucional que
obriga a realização de concurso público para o provimento de cargo efetivo e de emprego
público2;

CONSIDERANDO o teor do PGA nº 001.2021.062940, que trata de denúncia apócrifa,
realizada por meio do canal da ouvidoria, acerca da contratação em massa de servidores

1 A obrigatoriedade  constitucional  do  concurso  público  é  uma  das  regras  mais  importantes  e  conhecidas  da  nossa
Constituição, pois por meio dela se concretiza o ideal do regime democrático, ou seja, o de dar oportunidades iguais a todos os
indivíduos que desejam ingressar no serviço público, além de ser importante instrumento para seleção dos mais capacitados para o
exercício da função pública;

2 .  STF - ADI:  3649 RJ , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014.
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em regime temporário  por  excepcional  interesse público,  pela  Prefeitura  Municipal  de
Alhandra,  na  gestão do Prefeito  Marcelo  Rodrigues da Costa,  chegando a  superar  o
número  de  efetivos,  sem  a  realização  de  concurso  público  e  sem  processo  seletivo
provisório;

CONSIDERANDO que, em que pese se tratar de denúncia anônima e desacompanhada
de quaisquer documentos, tratam-se de informações públicas, disponíveis em sistemas
como o SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO que mediante consulta ao aludido sistema foi possível identificar um
número de contratações incompatível com os preceitos legais citados anteriormente;

CONSIDERANDO que  a  contratação  de  servidores  sem  observância  dos  requisitos
relativos  à  excepcionalidade  e  temporariedade,  e  sem  a  realização  de  procedimento
seletivo,  facilita  o  favorecimento  de  parentes  e  correligionários  políticos,  e  permite  a
corrupção e a troca de cargos públicos pelo voto;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor apurar a legalidade de tais contratações no
Município de Alhandra;

RESOLVE instaurar  INQUÉRITO  CIVIL  PÚBLICO,  na  forma  da  legislação
supramencionada, e com arrimo nas atribuições constitucionais deste órgão ministerial,
com  vistas  à  apuração,  em  sua  integralidade,  da  regularidade  nas  contratações  de
servidores  temporários  por  motivo  de  excepcional  interesse  público  no  Município  de
ALhandra, nos anos de 2020-2022 e seguintes, e, para tanto, determino:

1) a conversão do PGA em Inquérito Civil;

2) o envio, por meio eletrônico, do extrato da presente portaria para publicação no Diário
Oficial Eletrônico do Ministério Público, nos termos do art. 14, § 2º, inciso I, e art. 21, §1º,
da Resolução CPJ nº 04/2013;

3) A  expedição  de  ofício  ao  Prefeito  Municipal  de  Alhandra,  ao  Secretário  de
Administração,  e  ao  Procurador-Geral  do  Município,  para  que  justifiquem  o  aumento
exponencial nas contratações temporárias por excepcional interesse público no município,
encaminhem a lista de pessoal e respectivos cargos temporários, encaminhem cópia da
lei  municipal  que  regulamenta  a  matéria,  e  informem  sobre  os  trâmites  alusivos  à
realização de novo concurso público no município, no prazo de 15 (quinze) dias;

4) Em tempo, expeça-se Recomendação, conforme se segue.

Alhandra, data e assinatura eletrônicas

ILCLÉIA CRUZ DE SOUZA NEVES MOUZALAS
Promotora de Justiça
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