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Processo n. º: 11913/16 

Parecer n. º: 00246/20 

Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. 

Natureza: Legalidade de Admissão de Pessoal decorrente de Concurso Público. 

 

 

 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 

CONCURSO PÚBLICO.  PRAZO DE VALIDADE DO 

CONCURSO. PROVIMENTO FORA DO PRAZO DE 

VALIDADE DO CONCURSO. PRORROGAÇÃO. 

PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS. CONCESSÃO DE 

REGISTRO APENAS ÀS ADMISSÕES SEM 

RESTRIÇÕES. ASSINAÇÃO DE PRAZO AO 

GESTOR PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES. 

 

 

 

P   A    R    E    C    E    R  

 

 

 

Versam os presentes autos acerca do exame da legalidade dos atos de 

admissão de pessoal decorrentes de concurso público promovido pela Prefeitura 

Municipal de Sapé  com vistas ao provimento de diversos cargos públicos. 

 

Relatório inicial da Auditoria às fls. 3143/3162, apontam as 

irregularidades adiante relacionadas: 

 

 

1. Ausência do ato de prorrogação do concurso; 

 

2. Nomeações pendentes de regularização (Anexo IV). 

 

 

Atendendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, procedeu-se à citação do Gestor Responsável, Sr. Flávio Roberto Malheiros 

Feliciano, porém, este deixou escoar o prazo regimental sem ofertar defesa e/ou 

quaisquer esclarecimentos (fls. 3169). 
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Em seguida, vieram os autos ao Ministério Público de Contas para 

exame e oferta de parecer. 

  

É o relatório. Passo a opinar. 

 

No ordenamento jurídico pátrio, quando o assunto é a investidura em 

cargo ou emprego público, a regra é a exigência de prévia realização de concurso 

público, conforme estabelece o art. 37, II, da Constituição Federal, in verbis: 

 

Artigo 37 – omissis 

(...) 

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; 

 

A admissão de pessoal mediante aprovação em concurso público, 

indubitavelmente, consiste na forma mais democrática de ingresso no serviço 

público. Ao mesmo em que se assegura a todos os possíveis interessados a 

oportunidade de concorrer a uma vaga, à Administração Pública dá-se condições de 

formar um quadro de servidores qualificados, concretizando, por conseguinte, os 

princípios constitucionais da legalidade, igualdade, moralidade, publicidade, 

impessoalidade e eficiência. 

 

  Desta forma, é de se frisar que os atos de admissão de pessoal, para 

adquirirem eficácia e validade devem ser submetidos à apreciação do Tribunal de 

Contas, segundo preconiza o art. 71, inciso III, do texto constitucional, cujo teor segue 

em destaque: 

 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 

exercido com o auxílio do Tribunal de contas da União, a qual 

compete: 

         (...) 

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta 

e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de 
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provimento em comissão, bem como a das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório; 

 

Feitas essas breves considerações, passa-se a analisar as irregularidades 

apontadas pelo Órgão Técnico. 

 

Em relatório inicial, a Auditoria aponta falhas no que tange à ausência 

do ato de prorrogação do concurso, como também diversas pendências para a efetiva 

regularização das admissões previstas em seu anexo IV (fls. 3159/3161). 

 

Na análise dos autos, vê-se que são acostados diversos documentos 

exigidos por esta Corte de Contas, como edital de abertura e suas correspondentes 

retificações; contrato com a banca organizadora do concurso; provas aplicadas; 

resultado finais e sua homologação; leis regentes dos cargos ofertados com o 

correspondente quantitativo de cargos; portaria de formação da comissão do 

concurso e, por fim, os atos de provimentos. 

 

O edital de abertura do certame, por sua vez, precisamente às fls.22, no 

Capítulo XIV - Das disposições finais, item 3, dispõe que a validade do concurso é de 

01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura do 

Município.  

Considerando, com isso, a homologação do resultado final datada de 

20/09/2016 e publicada em 22/09/2016 (fls. 1044/1049), tem-se que o prazo de 

validade inicial do concurso seria até 23/09/2017 (um ano). Caso prorrogado, o novo 

prazo improrrogável resultaria até a data de 23/09/2018.  

 

Nesse sentido, de maneira geral, os provimentos realizados após o prazo 

improrrogável de validade do concurso devem ser tornados sem efeito. Contudo, 

caso os candidatos nomeados após aquele período estejam dentro do número de 

vagas previstas em edital, nessa hipótese, as admissões devem ser consideradas 

válidas, tendo em vista que se houve previsão em edital, respeitando a legislação 

local quanto ao quantitativo de cargos existentes, há, implicitamente, o 

entendimento pela necessidade de contratação de pessoal, além do direito subjetivo 

à nomeação por parte dos candidatos. Nomeações previstas e não realizadas, dentro 

do número de vagas e dentro da validade do concurso, podem configurar a preterição 

de candidatos, atentando contra os princípios da isonomia e o da moralidade, 

ensejando, por conseguinte, a movimentação do judiciário com vistas a assegurar o 

provimento de tais cargos.  
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Nesse diapasão, este Órgão Ministerial verificou algumas irregularidades 

no que tange ao provimento de cargos fora do período de validade do concurso. Para 

uma melhor visualização e entendimento, tais irregularidades foram apontadas 

através do quadro a seguir: 

Nome do candidato Cargo 

Nº de 

vagas 

em 

Edital 

Classificaç
ão 

Data da nomeação 

Claudio Firmino Pereira 

Aux. De 

Serviços 

Gerais 

14 19 24/10/2018 

Renata Thais Oliveira Guimarães Enfermeiro 19 14 03/01/2019 

Heloiza Maria Pereira de Macêdo Fisioterapeuta 01 6 13/03/2019 

Pollyanna Izabelly Pereira Morais Fisioterapeuta 01 03 
07/05/2019 

 

Wandra Maria Gonçalves de Souza 

Bezerra 

Prof. Educação 

Básica I (Zona 

Rural) 

14 23 25/07/2019 

 

 

 

Portanto, entende este Ministério Público de Contas que dos 

provimentos previstos no quadro acima, só o referente à candidata Renata Thais 

Oliveira Guimarães, para o cargo de enfermeira, pode estar apto para registro de 

admissão por parte deste Tribunal, tendo em vista se encontrar classificada dentro do 

número de vagas previsto em edital. Os demais, por desrespeito ao prazo de validade 

do concurso, não podem perdurar. Nesse sentido é o entendimento da lavra do 

eminente José dos Santos Carvalho Filho, in verbis: 

 

 “Na verdade, o término do prazo de validade importa a caducidade do 

procedimento, vale dizer, perde este sua eficácia jurídica. Resulta que nomeações feitas no 

período de prorrogação ilegal têm que ser desfeitas. (Correta a decisão do STF no RE 

352.258, j. 27.4.2004.)” 
1
 (grifamos) 

 

 

                                                 
1 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. - 33. ed. - São Paulo: 

Atlas, 2019, pág. 1026. 
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Ademais, verificou-se, ainda, outra nomeação (Processo TC nº. 
19742/19) fora do prazo de validade do concurso, todavia amparada por decisão 

judicial.  

 

Considerando os apontamentos realizados, entende-se que se faz 

necessário o acostamento aos autos do instrumento que viabilizou a prorrogação do 

concurso para o regular registro das nomeações dentro do respectivo período de 

validade. Ainda, necessário se faz os devidos esclarecimentos por parte do gestor 

responsável no que se refere ao desrespeito da ordem de classificação quando do 

provimento de alguns cargos, bem como divergências de nomes constantes na 

listagem do resultado final e dos respectivas portarias de nomeações, conforme 

disposto no Anexo IV do relatório inicial de auditoria, às fls. 3159/3161. 

  

FRENTE AO EXPOSTO, opina esta Representante do Ministério Público 

Especial pela: 

 

a) Concessão de registro dos atos de admissão em apreço, EXCETO 

aos pendentes de regularização previstos no Anexo IV do relatório 

inicial de auditoria, bem como aos relacionados em tabela deste 

parecer ministerial, a respeito dos quais deve se pronunciar a 

defesa;  

b) Aplicação de multa ao gestor responsável pelo certame, com fulcro 

no art. 56, II, da LOTC/PB, em virtude de transgressões a preceitos 

legais e constitucionais pertinentes; 

c) Recomendação à administração municipal no sentido de evitar, nos 

procedimentos futuros, a repetição das falhas ora ventiladas; 

d)  Assinação de prazo ao Prefeito da Municipalidade para encaminhar 

o ato de prorrogação do concurso e prestar esclarecimentos quanto 

às irregularidades apontas neste parecer e no Anexo IV do relatório 

inicial de auditoria. 

  

 

 João Pessoa, 11 de março de 2020. 
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ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCÃO 

Subprocuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCE/PB 

 

amc  
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