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NOTA TÉCNICA CAOPAM/MPBA Nº 01/19

ANEXO II

ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO

1. A investigação acerca da existência de pessoas contratadas temporariamente

de  maneira  irregular  tem  por  objetivo  adequar  o  quadro  de  pessoal  do  ente

público à Constituição Federal, a qual impõe, como regra geral, o provimento de

mão de obra regular mediante concurso público.

1.1.  A primeira  providência  investigatória  consiste  na  pesquisa  ao  sítio

eletrônico  do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios

(http://www.tcm.ba.gov.br/portal-da-cidadania/pessoal/), com o propósito de

averiguar a existência de contratados temporários no ente. 

1.2.  Uma  vez  identificada  a  existência  de  pessoas  contratadas

temporariamente, sugere-se que seja expedido ofício para o ente público,

requisitando que encaminhe à Promotoria de Justiça a relação de todos

servidores, discriminando: (a) os nomes e CPFs; (b) a natureza do vínculo

(concursado,  cargo  em  comissão,  função  de  confiança  ou  contratado

temporariamente); (d)  a  data  da  contratação,  para  os  contratados

temporariamente.  Além  disso,  é  oportuno  requisitar  cópia  da  lei

eventualmente existente, que autorize as contratações temporárias, bem

como que o ente governamental apresente justificativa relativa ao caráter

temporário  e  ao  excepcional  interesse  público  que  embasaram  as

contratações.

1.2.1.  Caso  se  trate  de  ente  público  estadual,  o  Portal  da

Transparência do Governo Estadual e o sítio eletrônico do Tribunal
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de Contas do Estado não fornecem a relação de pessoal. Por esse

motivo, sugere-se que o dado seja requisitado diretamente ao ente

respectivo.

1.2.2. A documentação fornecida pelo ente público tem por objetivo

permitir  que seja averiguada a existência de pessoas contratadas

para o desempenho de funções rotineiras da Administração Pública,

sem ligação com eventual necessidade imprevista e extraordinária.

1.2.3. O quadro de servidores é mutável. Por essa razão, é possível

que,  ao  longo  da  investigação,  exista  variação  do  número  de

pessoas  contratadas  temporariamente.  Isso  não  torna  necessário

que  periodicamente  seja  requisitada  uma  relação  atualizada  do

quadro de servidores, pois o que importa para o Ministério Público é

positivar a existência recente de pessoas trabalhando junto ao ente

público de maneira irregular, quaisquer que sejam elas.

1.3. A colheita de prova oral deve ser reservada apenas para o caso de se

revelar necessária em face de circunstâncias especiais da investigação. A

apuração  que  tem  por  objeto  a  suposta  existência  de  contratados

temporários  irregulares  fundamenta-se  essencialmente  em  prova

documental.

2. Caso a investigação comprove que foram efetuadas contratações temporárias

de maneira irregular, é possível a celebração de compromissos de ajustamento de

conduta  com o  ente  público,  para  solucionar  a  situação  desconforme  com  a

Constituição  Federal,  bem  como  com  o  gestor  responsável,  para  equacionar

eventual responsabilização por improbidade administrativa.

2.1.  Sugere-se  que  os  compromissos  sejam  efetuados  em  termos

separados,  sendo  um documento  relativo  ao  compromisso  com o  ente
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governamental  e  outro  com  o  gestor.  A  celebração  dos  ajustes

separadamente é conveniente para o caso de inadimplemento, posto que

cada qual gerará providências executórias específicas.

2.2.  No  compromisso  de  ajustamento  com  o  ente  municipal,  não  é

recomendável exigir, como providência principal, a realização de concurso

público. O objetivo central do Ministério Público é garantir que o quadro de

pessoal  dos  organismos  estatais  seja  provido  apenas  por  pessoas

admitidas de acordo com os parâmetros constitucionais. Posto isso, o que

se  almeja,  como  providência  principal,  é  o  desligamento  de  todos  os

contratados temporários irregulares.

2.1. Sem embargo disso, a realização de concurso público pode ser

prevista  no  compromisso  de  ajustamento  como  uma  providência

acessória,  a  ser  realizada  somente  após  o  ente  governamental

efetuar o levantamento pormenorizado de seu quadro de pessoal e

constatar,  de  maneira  objetiva  e  embasada,  que  existem  cargos

vagos, que o provimento desses cargos é necessário, e que existe

disponibilidade  financeira  para  realizar  concurso  público  sem

ultrapassar  o  limite  de despesas com pessoal  previsto  na Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

2.1.2. Caso o levantamento efetuado pela pessoa jurídica de

direito público aponte para a necessidade de provimento de

cargos e esses não existam em lei, será necessária a edição

de lei  criando-os.  Nesse caso,  não é  recomendável  que o

compromisso de ajustamento de conduta estabeleça que o

desligamento dos contratados temporários irregulares apenas

se dará após a aprovação da nova lei  e  da realização do

respectivo  concurso.  Obrigação  dessa  natureza  deve  ser

evitada posto que, se a edição da nova lei ou a realização do
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concurso  delongarem-se  além  do  previsto,  o  Ministério

Público não terá como exigir o desligamento dos irregulares.

2.2.1. É possível e recomendável a fixação de multa pessoal

ao gestor, para o caso de inadimplemento do acordo.

2.2.2. Caso tenha sido fixada multa pessoal ao gestor e esse

venha a ser substituído por outro, em decorrência do término

do mandato ou outro motivo, é necessário que o novo gestor

assuma  pessoalmente  a  obrigação  formal  pelo  seu

adimplemento, relativamente ao período que passou a correr

a partir de quando assumiu o cargo. Caso ele não assuma

formalmente  essa  obrigação,  a  responsabilidade  pessoal

assumida por outro não pode lhe ser transmitida.

2.3.  A celebração  de  compromisso  de  ajustamento  de  conduta  com  o

gestor relativamente às sanções da Lei Federal nº 8.429/92 depende da

existência de elementos indiciários de dolo (sobre o tema, consultar o item

10 da nota técnica CAOPAM/MPBA nº 01/19).

3. Caso a situação apurada indique ser mais adequado o ajuizamento de ação

civil  pública e/ou de ação de improbidade administrativa, não é aconselhável o

ajuizamento  de  uma  única  ação  contendo  ambos  os  pedidos  (contra  o  ente

público,  pedindo a invalidação das contratações irregulares  e contra  o gestor,

pedindo a condenação por ato de improbidade administrativa).

3.1. Embora tecnicamente possível, a cumulação de pedidos congregará,

num mesmo processo, pedidos diversos formulados contra réus diversos, o

que pode implicar em maior lentidão no andamento processual e tumulto

no caso de eventual medida judicial voltada a corrigir o inadimplemento.
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3.2.  Na  ação  civil  pública  movida  contra  o  ente  governamental,  não  é

recomendável  exigir,  como  pedido  principal,  a  realização  de  concurso

público. O objetivo central do Ministério Público é garantir que o quadro de

pessoal  dos  organismos  estatais  seja  provido  apenas  por  pessoas

admitidas de acordo com os parâmetros constitucionais. Posto isso, o que

se  almeja,  como  providência  principal,  é  o  desligamento  de  todos  os

contratados temporários irregulares.

3.2.1. Sem embargo disso, a realização de concurso público pode

ser postulada na ação civil pública como uma providência acessória,

a  ser  realizada  somente  após  o  ente  governamental  efetuar  o

levantamento pormenorizado de seu quadro de pessoal e constatar,

de maneira objetiva e embasada, que existem cargos vagos, que o

provimento desses cargos é necessário, e que existe disponibilidade

financeira para realizar concurso público sem ultrapassar o limite de

despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2.2. Caso o levantamento efetuado pela pessoa jurídica de direito

público aponte para a necessidade de provimento de cargos e esses

não  existam em lei,  será  necessária  a  edição  de  lei  criando-os.

Nesse caso, não é recomendável que  o pedido seja formulado de

molde  a  estabelecer  que  o  desligamento  dos  contratados

temporários irregulares apenas se dará após a aprovação da nova

lei  e  da  realização  do  respectivo  concurso.  Obrigação  dessa

natureza deve ser evitada posto que, se a edição da nova lei ou a

realização do concurso delongarem-se além do previsto, o Ministério

Público não terá como exigir o desligamento dos irregulares.

3.2.3. É conveniente que seja pedida, na ação civil pública movida

contra  o  ente  público  visando  o  desligamento  dos  contratados

irregulares, a aplicação de multa pessoal ao gestor.
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