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Inquérito Civil n. 06.2018.00006518-6

Objeto da presente Recomendação: regularizar as contratações temporárias de
agentes públicos pelo Município de Rio Negrinho.

À Sua Excelência
Caio César Treml
Prefeito Municipal de Rio Negrinho/SC

RECOMENDAÇÃO n. 01/2021

CONSIDERANDO o art. 37, §3º, inciso II, da Constituição Federal:
"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 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 a Constituição Federal, no artigo 37, inciso
IX, e a Constituição Estadual, no artigo 21, § 2º, como exceção à regra geral de
contratações efetivas mediante concurso público, prevêem a possibilidade de
contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, ao dispor que “a lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
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necessidade temporária de excepcional interesse público”;
CONSIDERANDO

que

as

contratações

temporárias,

por

configurarem exceções à regra constitucional do concurso público, devem ser
interpretadas e manejadas sempre de maneira restrita, como ultima ratio;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal pacificou
entendimento de que “a contratação por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, tem como pressuposto lei
que estabeleça os casos de contratação. C.F., art. 37, IX. Inexistindo essa lei, não
há que se falar em tal contratação” (RE n. 168566/RS, rel. Min. Carlos Velloso, DJU
de 18-6-99);
CONSIDERANDO que a falta de organização e planejamento da
Administração Pública não pode ser considerada como justificativa para a
contratação temporária, quando se trata, na verdade, de necessidade previsível e
normal, que deveria ter sido devidamente suprida por servidores efetivos;
CONSIDERANDO que o ente público, antes de proceder a qualquer
nomeação em caráter temporário, deve justificar, no caso concreto, em que consiste
a "necessidade temporária de excepcional interesse público" (art. 37, IX, CF) que
justifica esta forma de provimento;
CONSIDERANDO que a fundamentação de cada contratação
temporária precisa ser expressa, concreta e prévia, eis que o ato administrativo deve
ser devidamente motivado, não bastando fazer menção vaga e genérica à suposta
"urgência do serviço", como fez o Município de Rio Negrinho em sua resposta de fl.
313 do presente Inquérito Civil;
CONSIDERANDO que tampouco se pode admitir que a justificativa
para uma contratação temporária seja "criada" pelo Município depois que a
contratação já foi efetivada e apenas quando o Ministério Público insta o ente a
apresentar explicações;
E AINDA,

CONSIDERANDO o que foi reportado no Inquérito Civil nº
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06.2018.00006518-6, no qual se constatou, no despacho fls. 294/303, que: "[...] os
documentos apresentados pela Municipalidade demonstram que várias das
nomeações dos candidatos do processo seletivo foram motivadas por situações não
emergenciais, ou até mesmo sem qualquer motivo específico";
CONSIDERANDO que a tabela de fls. 294/303 do Inquérito Civil em
comento demonstra que o Município de Rio Negrinho, no ano de 2019, efetuou mais
de 50 (cinquenta) contratações temporárias sem qualquer justificativa ou com
justificativas que não atendem aos requisitos constitucionais;
CONSIDERANDO que o Município de Rio Negrinho, questionado
pelo Ministério Público sobre as nomeações em caráter temporário das pessoas
indicadas nos itens 1 a 58 da tabela de fls. 294/303, limitou-se a alegar,
genericamente, que "os candidatos foram nomeados para o cargo obedecendo a
ordem de classificação e respeitando o número de vagas previstas nos editais, bem
como de acordo com a necessidade e urgência do serviço" (fl. 313), e encaminhou os
decretos correlatos, dos quais se pode observar que não contêm devida motivação
para tais contratações temporárias;
CONSIDERANDO, por fim, que o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei
nº 8.625/93, o artigo 83, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 197/00 e o Ato
nº 395/2018/PGJ estabelecem que o Ministério Público, no exercício de suas
funções, poderá expedir Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos
e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe caiba promover, fixando prazo razoável para adoção das providências
cabíveis;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, por sua
Promotora

de

Justiça

que

subscreve,

no

exercício

de

suas

atribuições

constitucionais e legais, com base no artigo 27, parágrafo único, IV, da Lei n.
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), no artigo 82, XII, da Lei
Complementar Estadual n. 197/00, e na Resolução n. 23/07, do Conselho Nacional
do Ministério Público, e Ato nº 395/2018/PGJ, RECOMENDA ao Prefeito Municipal
de Rio Negrinho, Júlio César Ronconi, a adoção das seguintes providências:
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01 – Abstenha-se de admitir servidores para o exercício de
qualquer função pública sem a realização de prévio concurso
público, ressalvadas as nomeações para os cargos em
comissão e as contratações temporárias, estas devidamente
justificadas na forma da lei, para atender necessidades
temporárias de excepcional interesse público, conceito o qual
não abrange situações de necessidade normal e previsível,
tampouco situações derivadas da falta de organização e
planejamento do Administrador;
02 – Declare formalmente, através de atos oficiais, a cada
contratação temporária efetuada, qual é a necessidade
temporária de excepcional interesse público que a justifica,
fazendo-o de modo expresso, concreto e prévio à cada
contratação, respeitados ainda os demais requisitos legais;
03

–

Publique

a

presente

Recomendação,

em

sua

integralidade, na página inicial do sítio eletrônico do Município
de Rio Negrinho, onde deverá ser mantida em link claro, em
destaque e de fácil acesso, pelo prazo mínimo de 180 (cento e
oitenta dias), para ciência de toda a população.
REQUISITO, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n.
8.625/93, no art. 83, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar Estadual nº 197/2000,
e art. 46, caput, do Ato nº 395/2018/PGJ, que esta Promotoria de Justiça seja
informada, por escrito, no prazo de 10 dias contados do recebimento do presente
expediente, se o(a) destinatário(a) desta Recomendação acatou ou não seus
termos, quais foram as providências tomadas para sua implementação ou quais as
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justificativas para o descumprimento.1
Fica o(a) destinatário(a) desta Recomendação advertido(a) que atos
praticados em desconformidade com os dispositivos legais nela mencionados, após
o recebimento da Recomendação, serão tomados como manifestação inequívoca de
intenção de descumprir a lei, inclusive para fins de improbidade administrativa. 2
Rio Negrinho/SC, 08 de janeiro de 2021.
Juliana Degraf Mendes
Promotora de Justiça
[assinatura eletrônica]

1 Art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: I - pelos poderes estaduais ou municipais; II
- pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; III - pelos concessionários e permissionários
de serviço público estadual ou municipal; IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou
executem serviço de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao
Ministério Público, entre outras providências: (...) IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e
recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua
divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.

Art. 83, I, "b", Lei Complementar Estadual nº 197/2000. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - instaurar
inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: (...) b) requisitar informações,
exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da
administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Art. 46, caput, Ato 395/2018. O órgão de execução poderá requisitar, em prazo razoável, resposta por escrito sobre o
atendimento ou não da recomendação, além de instar os destinatários a respondê-la de modo fundamentado.
2
"É induvidoso que as recomendações, quando devidamente fundadas na lei, representam importante instrumento de
definição prévia de responsabilidades no campo administrativo, servindo como verdadeiros atos de "constituição em mora" do
administrador desidioso no trato da coisa pública. Com efeito, por seu intermédio, o Ministério Público não só exorta o agente a
um facere e/ou a um non facere jurídicos como também o adverte quanto à violação de seu dever de probidade, aqui
compreendido em sua dimensão mais ampla (v.g., violação aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade etc),
abrindo campo, deste modo, a uma possível responsabilização por improbidade administrativa." (GARCIA, Emerson,
Improbidade Administrativa. 4ª edição. Rio de Janeiro: ed. Lúmen Juris, 2008, p. 598).

"após a expedição da notificação recomendatória as condutas praticadas em desconformidade com o objeto descrito na
advertência ministerial, sejam ações ou omissões, serão consideradas dolosas, inclusive para os fins de ação de improbidade
administrativa." (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil
Processo Coletivo, volume 4, 5ª edição.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2010, p. 245).
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