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PROCESSO Nº 1948-09.2016.8.10.0051 – 1ª Vara 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

Requerido: MUNICÍPIO PEDREIRAS/MA  

SENTENÇA 

1. RELATÓRIO: 

Trata-se AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, qualificados nos autos.  

Argumenta que “... no dia 15 de julho de 2016, membros do Conselho Municipal de Saúde de 

Pedreiras compareceram ao Ministério Público e formalizaram denuncia (fls.03/11), autuada como noticia de fato nº 28/2016, 

em razão de o município haver divulgado o edital nº 01/2016, referente a Teste Seletivo Simplificado para a contratação de 

agentes comunitários de saúde e agentes de endemias – sem ter comunicado previamente ao órgão que possui dente suas 

atribuições o papel de deliberar/aprovar a abertura de seletivo que implique alteração orçamentaria ligada a área de saúde. 

Na oportunidade, informaram os conselheiros que, em reunião extraordinária, deliberação no sentido 

da suspensão imediata da inscrição ao mencionado seletivo (fls.04/05). Todavia, não obtiveram nenhuma resposta do 

secretário municipal de saúde, que inclusive se recusou a assinar a data da reunião, tampouco do prefeito municipal. 

De inicio o Ministério Público encaminhou o ofício nº 210/2016 ao secretário municipal de saúde, 

perquirindo se houve comunicação oficial ao Conselho Municipal de Saúde. Obteve-se resposta negativa, no sentindo de que 

não foi encaminhada comunicação previa sobre o edital nº 01/2016 ao Conselho de Saúde, sob fundamento de que teria sido 

feita no ano de 2015, e alguns integrantes do atual conselho eram os mesmos do ano anterior, bem como a assessoria jurídica 

do município havia dado parecer favorável ao seletivo. 

De posse do ofício resposta, o Ministério Público analisou detalhadamente o edital nº 01/2016, e 

observou nas disposições preliminares que o Teste Seletivo Simplificado destinava-se a selecionar candidatos para provimento 

de cargos temporários e cadastros de reserva na secretaria municipal de saúde de Pedreiras. 

Tal constatação levou à expedição da recomendação nº 01/2016, datada de 23 de junho, na qual o 

Ministério Público recomendou ao município de Pedreiras se abster de realizar o processo seletivo simplificado, cuja prova 

estava agendada para dia 26 de junho, pois o artigo 16 da Lei Federal nº 11350/2006, regulamentando o artigo 198 da 

Constituição Federal, proibiu a contratação temporária de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, 

ressalvando tão somente a contratação temporária para os casos de combate a surtos epidêmicos. 

Nada obstante, o prefeito não acatou a aludida recomendação e, através do oficio-resposta PGM 

12/2016, informou apenas que foi adotada o processo seletivo com provas para a contratação dos agentes em questão, 

portanto, dentro das normas que regem a matéria. Por fim, alegou que a paralisação do concurso às vésperas da prova 

causaria vários transtornos aos inúmeros candidatos inscritos. 

Assim, a prova objetiva foi realizada no dia 26 de junho, e, no dia seguinte, vários candidatos 

estiveram no Ministério Público (fls.38/41) e fizeram denuncia no sentido de que, ao imprimirem o cartão individual no site da 

empresa que realizou o seletivo, la continha a informação de que a prova seria realizada no dia 26.06.2016, às 02:30hs, razão 

pela qual perderam a prova, já que imaginaram que seria realizada a tarde. 

O Sr. Ismael Gabriel Pereira, responsável pela empresa Gabriel & Gabriel Consultoria Projetos e 

Serviços LTDA, compareceu espontaneamente ao Ministério Público no dia 28 de junho e prestou as informações constantes no 

termo de declaração de fls. 60/61, relatando, em síntese, que ao tomar conhecimento de que alguns candidatos imprimiram 

cartões de identificação no qual havia o horário de 02:30hs, e não 09:00hs, conforme previsão no edital, publicou um 

comunicação no site informando que o horário de inicio da prova era aquele previsto no edital, qual seja, 09:00hs da manha. 
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Demais disso, ao ser questionado sobre a recomendação expedida pelo Ministério Público, disse não ter 

sido comunicado e explicou que publicou uma errata no site, a fim de alterar o preambulo do edital, para excluir a expressão 

temporários, de modo que ficasse consignado que o teste seletivo destinava-se a selecionar candidatos para provimento de 

cargos vagos e cadastro de reserva na Secretaria Municipal de Saúde, datada de 07 de junho de 2016. 

Juntou documentação de fls. 62/88. 

No dia 30 de junho compareceu ao Ministério Público a Sra. Isabel Santana Rodrigues, que é delegada 

sindical dos agentes comunitários de saúde, acompanhada de alguns componentes do Conselho Municipal de Saúde, que 

esclareceu alguns pontos relevantes sobre o caso (fl.89). Explicou que o último seletivo para o cargo de agente comunitário de 

saúde ocorreu no ano de 2006 e que, desde o inicio da atual gestão, na condição de delegada sindical, vem cobrando do 

executivo a realização de um seletivo, pois havia varias áreas descobertas. Demais disso, esclareceu que há vários agentes de 

saúde contratados por tempo superior ao permitido.(...)” 

Ao final requereu a) seja determinando em sede de provimento liminar, que o 

Município de Pedreiras, na pessoa do Prefeito Municipal, Sr. Francisco Antônio Fernandes da 

Silva, se abstenha de homologar, nomear ou de empossar os aprovados e classificados no Teste 

Seletivo regido pelo edital nº 01/2016, devendo suspender a pratica do ato em curso quando da 

intimação (se homologação, nomeação ou posse), sob pena de multa diária no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil) reais), a ser suportada pelo gestor; b) anulação do Teste Seletivo 

Simplificado – regido pelo edital nº 01/2016, destinado a selecionar agentes comunitários de 

saúde e agentes comunitários de endemias, cuja prova objetiva foi aplicada no dia 26.06.2016, 

ante as diversas irregularidades apontadas na presente ação; c) a cópia integral do processo 

licitatória da escolha da empresa para realização do seletivo público; d) cópia da publicação do 

edital nº 01/2016 no Diário Oficial do Estado, em obediência ao que é consolidado na legislação e 

precedentes jurisdicionais; e e) citação do município. 

Juntam documentos de fls. 06 usque 102. 

Às fls. 104 consta decisão determinando a notificação do requerido para no 

prazo ali determinado prestar informações e determinando citação do município. 

Às fls. 110/117 o Município de Pedreiras, por intermédio do Prefeito Municipal, 

apresentou informações, instruída com os documentos de fls. 118/128. 

Decisão de fls. 130/137 concedendo a tutela provisória de urgência, nos 

seguintes termos: “1. ANTE O EXPOSTO, estando presentes os pressupostos legais e específicos, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na inicial, fundamentando a decisão no art. 294 e seguintes do NCPC, para 

determinar as seguintes providências: “1.1) DETERMINAR IMEDIATA SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEDREIRAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2016, SUSPENDENDO INCLUSIVE EVENTUAIS NOMEAÇÕES E 

POSSES DOS APROVADOS PARA OS CARGOS DISPONIBILIZADOS NO REFERIDO EDITAL, ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL 

DESTE JUIZO OU DE OUTRO TRIBUNAL; 1.2) Os demais pedidos serão deliberados no decorrer da instrução processual.”. 

Certidão de fls. 144 indicando que o Município de Pedreiras não apresentou 

Contestação. 

Decisão de fls. 146 determinando a juntada pelo Município de Pedreiras de 

cópia do processo de licitação que culminou na contratação da empresa que executou o certame. 
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Informações do Município de Pedreiras às fls. 151/376, sendo contratada a 

empresa através do Pregão Presencial nº 033/2016. 

 Com vistas ao Ministério Público, apresentou manifestação de fls. 381 

ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Decido. 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

 
In casu, a matéria comporta julgamento antecipado do mérito. A norma 

prescrita no art. 355, inc. I1, do NCPC permite ao juiz julgar antecipadamente o mérito. 

Desse modo, a precipitação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez 

que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, 

podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra 

prova, além da documental já constante dos autos, que é o caso da presente. 

Por oportuno, enalteço que fora respeitado o contraditório dinâmico insculpido 

no novo CPC. 

2.2. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO 

Da análise dos autos, observa-se que na inicial o Ministério Público alegou 

irregularidades no Processo Seletivo Simplificado instaurado pelo Município de Pedreiras para 

seleção de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. 

Registro, por oportuno, que embora o Município de Pedreiras não tenha 

apresentado contestação, o Município requerido apresentou informações às fls. 110/117, e desta 

forma, deixo de decretar a revelia do requerido. 

Para o deslinde do presente feito, passo a análise separadamente de cada tese 

aduzida na inicial: 

2.2.1. Da ausência de comunicação prévia ao Conselho Municipal de Saúde: 

Quanto a primeira irregularidade apontada, observa-se que nas informações 

apresentadas pelo Município de Pedreiras, e na própria petição inicial tem referência que o 

Conselho Municipal de Saúde já havia sido comunicado no ano de 2015 acerca da instauração de 

processo seletivo para de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, o que, 

inclusive, culminou na aprovação da lei municipal criando os cargos de agentes comunitários de 

saúde e agentes de endemias. 

                                         
1 Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: 

I - não houver necessidade de produção de outras provas; 
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Ademais, conforme indicado na inicial, a realização do certame era algo 

cobrado pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Delegada Sindical dos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

Registre-se, por oportuno, que embora a louvável função do Conselho 

Municipal de Saúde, não incumbe ao referido órgão deliberar sobre a aprovação, ou não, da 

expedição de Edital para Concurso Público ou Seletivo Público para cargos da administração 

municipal, apenas emitir parecer quanto a criação de cargos públicos, e não foi alegado nos 

autos que a criação dos cargos não tenha sido submetida ao crivo do Conselho Municipal de 

Saúde, posto que, em verdade, os cargos objeto do presente certame foram criados pela Lei 

Complementar Municipal nº 22/2016, de 24 de fevereiro de 2016 (fls. 118/120), e daí foi 

desencadeado o processo seletivo para os futuros ocupantes dos cargos. 

Portanto, afigura-se a improcedência do pedido quanto a este ponto. 

2.2.2. Da natureza temporária dos cargos e da ausência de Lei criando os cargos 

objeto do certame: 

Quanto a este ponto, observa-se que restou esclarecido ao longo da 

tramitação do feito que o Município de Pedreiras promoveu a criação de cargos públicos objeto 

do presente certame através da Lei Complementar Municipal nº 22/2016, de 24 de fevereiro de 

2016 (fls. 118/120), e na lei municipal já consta a natureza do cargo – regime jurídico 

Estatutário. 

Ademais, houve a retificação do Edital e a supressão da expressão 

“temporário”, a fim de compatibilizar com a natureza do provimento efetivo dos aprovados no 

processo seletivo. 

Registre-se, por oportuno, que a própria legislação nacional que rege os cargos 

de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias – Lei Federal nº 11.350/2006 – prevê 

a possibilidade de realização de concurso público ou processo seletivo público, tendo o Município 

de Pedreiras escolhido a modalidade processo seletivo simplificado, nomenclatura esta que 

apenas se distingue do concurso público pela natureza do cargo, não havendo irregularidade no 

uso dessa nomenclatura. 

Acrescente-se, outrossim, que o nível da prova mostrou-se razoável, já que 

conforme informações do Município de Pedreiras, dos 1.030 candidatos inscritos apenas 97 

atingiram a pontuação mínima necessária para a classificação, atendendo ao princípio da 

competitividade e da seleção dos candidatos melhores qualificados. 

Por fim, os requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 11.350/2006 para 

investidura no cargo estão contemplados no Edital, e mesmo que não estivesse, o Município no 

ato da investidura pode exigir dos candidatos convocados, posto que os requisitos do cargo são 
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previstos em Lei e devem ser comprovados até a posse, na forma da Súmula 266 do STJ, e 

existe previsão no Edital de impedimento à posse daqueles que não comprovarem o 

cumprimento dos requisitos (item 2.2. – fls. 67). 

Portanto, afigura-se a improcedência do pedido quanto a este ponto. 

2.2.3. Da irregularidade na informação do horário da prova no Cartão Individual dos 

candidatos: 

Da análise dos autos, observa-se que de fato constou nos cartões individuais 

dos candidatos a informação de que a prova seria realizada às 02:30 horas do dia 26/06/2016 

(horário local), conforme documentos de fls. 44/47. 

Porém, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, a instituição 

promotora do certame – Gabriel & Gabriel Consultoria Projetos e Serviços Ltda publicou errata 

no site da instituição, na qual consta a relação nominal dos candidatos, por local de 

prova, com a indicação do horário correto da prova: 09:00 horas. 

Publicou, ainda, a relação dos locais de prova, com a indicação do horário 

correto da prova: 09:00 horas. 

Ademais, o próprio Edital do certame já previa desde o início que a prova seria 

realizada no dia 26/06/2016 às 09:00 horas – item 6.1 do Edital, com duração de 02 

horas e 30 minutos. 

Portanto, haviam três informações corretas, não sendo crível a versão dos 

candidatos que procuraram o Ministério Público de que foram induzidos em erro pela instituição 

promotora do certame, já que foi disponibilizada errata em tempo hábil ao deslinde de eventual 

dúvida. 

Registre-se, ainda, que caso o candidato realmente acreditasse na informação, 

deveria ter comparecido ao local de prova durante a madrugada de 26/06/2016 às 02:30 horas, 

e não às 14:30 horas como alegaram ao órgão ministerial. 

Ademais, bastaria o candidato entrar em contato com a instituição promotora 

do certame ou mesmo com a Prefeitura Municipal, ou simplesmente, acessasse o site da 

instituição para confirmar que a prova seria aplicada no dia 26/06/2016 às 09:00 horas, o 

que é corroborado pela ata notarial de fls. 43 que instruiu a inicial. 

Portanto, tendo sido publicadas as informações corretas em tempo hábil e no 

local adequado (site da instituição), não prospera a alegação de irregularidade. 

2.2.4. Da ausência de previsão de isenção da taxa de inscrição 

Por fim, quanto a tese de nulidade do certame por ausência de previsão no 

Edital de isenção quanto a taxa de inscrição, observa-se que o Ministério Público expediu em 

23/06/2016 a Recomendação nº 01/2016 ao Município de Pedreiras (fls. 39/40), antes da 
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realização da prova, na qual não constou observação para retificação desse item do edital. 

Nesses moldes, entendo que após realizado o certame não se mostra razoável 

a anulação integral do processo seletivo em comento pela ausência de isenção da taxa de 

inscrição, posto que sequer foi demonstrado de forma cabal que tal circunstância ocasionou, 

concretamente, prejuízo a eventuais pessoas hipossuficientes. Ademais, a taxa de inscrição foi 

estabelecida em valor módico (R$ 45,00), não se mostrando abusivo ou ensejador de segregação 

a candidatos. 

Registre-se, por oportuno, que o valor da taxa de inscrição foi prevista como a 

remuneração pelos serviços prestados pela instituição contratada, e inclusive, consta do Contrato 

que caso fosse arrecadado valor superior ao estipulado na licitação, o valor excedente seria 

restituído ao Município de Pedreiras (cláusula nona do contrato de fls. 367/368). 

Neste cenário, encerrado o prazo de inscrições para o certame, e ausente o 

registro de reclamação de eventuais interessados na isenção, realizadas as provas e homologado 

o resultado do concurso, não se mostra adequada a anulação do processo seletivo, posto que tal 

medida seria manifestamente anti-econômica e desproporcional, já que culminaria na realização 

de novas provas e prejuízos aos candidatos inscritos, devendo servir apenas como orientação 

para a atuação do Município de Pedreiras para os próximos concursos públicos ou processos 

seletivos. 

Portanto, ausente a demonstração concreta do prejuízo a eventuais 

interessados na isenção da taxa de inscrição, deve prevalecer o concurso público em homenagem 

ao interesse público no provimento dos cargos em certame válido já realizado e encerrado, bem 

como, diante da legítima expectativa dos candidatos que concorreram no certame e obtiveram 

aprovação. 

Registre-se, por oportuno, que ao longo da tramitação do feito, não foram 

apontadas irregularidades na aplicação das provas e não há qualquer indício de irregularidade no 

resultado final do certame, inferindo-se que a atuação tempestiva e incisiva do Ministério Público 

foi suficiente para assegurar a credibilidade do processo seletivo e garantir que os candidatos 

aprovados foram efetivamente aqueles mais qualificados dentre os participantes, viabilizando o 

cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e moralidade. 

Acrescente-se, outrossim, a manifesta necessidade de preenchimento dos 

cargos criados por lei, bem como, a necessidade de provimento das vagas previstas no Edital do 

certame, sendo compatível com o interesse público o reconhecimento da regularidade do 

processo seletivo e a consequente preservação da investidura dos aprovados. 

Diante de tais circunstâncias, ausente a demonstração das irregularidades 

apontadas na inicial, afigura-se adequada a improcedência da presente demanda e a revogação 
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da liminar concedida nos autos. 

Por consequência, haverá o restabelecimento do status quo anterior à 

concessão da liminar, e nesse contexto, observa-se que o Município de Pedreiras já publicou o 

resultado final do processo seletivo e já houve a homologação do certame (fls. 124), e 

doravante, estará apto à convocação dos candidatos aprovados no certame, de acordo com a 

conveniência e oportunidade da Administração Pública, observado o número de cargos previstos 

em lei e respeitado o prazo de validade do seletivo, que terá por termo inicial a partir do trânsito 

em julgado desta sentença. 

3. DISPOSITIVO: 

 

1. ANTE O EXPOSTO, e com base na fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, e por consequência, revogo a 

tutela de urgência deferida às fls. 130/137. 

2. Consequentemente, o prazo de validade do processo seletivo de que 

trata o EDITAL Nº 001/2016 – Pedreiras terá por termo inicial a data do trânsito em 

julgado desta sentença, podendo a partir de então o Município requerido 

providenciar as medidas administrativas inerentes às nomeações e posses dos 

aprovados para os cargos disponibilizados no referido edital e as vagas que 

surgirem durante o prazo de validade do certame. 

3. Sem condenação em custas processuais, diante da isenção das partes, e 

sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 

7.347/85). 

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público Estadual e o 

Município de Pedreiras, por carga dos autos. 

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. 

Pedreiras, 07 de março de 2017. 

Marco Adriano Ramos Fonsêca 
Juiz de Direito Titular da Primeira Vara 


