PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BANIA
Oüü

RECOMENDACÃO N° 01/2018
LC. 234.9.66274/2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAB1A, por seu
Promotor de Justiça in fine assinado, no uso de uma de suas atribuições
constitucionais e legais, em especial o disposto nos art. 37, capta, art. 129,
incisos II e IX, ambos da Constituição Federal; art. 72, inciso I, art. 74,
inciso I e art. 75, inciso IV da Lei Complementar Estadual n° 11/96 e art.
27, incisos I e II, e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n° 8.625/93,
CONSIDERANDO que, em 19 de janeiro de 2017, nos autos do

Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n° IDEA 234.0.209241/2016, o Ministério
Público e o Município de Prado-BA celebraram Termo de Ajustamento de Conduta — TAC, cujo
objeto foi a regularização das contratações de servidores públicos por parte do Poder Executivo
Municipal, ante a existência de supostas contratações e terceirizações ilegais na Administração
Pública do Município de Prado.
CONSIDERANDO o encaminhamento de notícia de fato veiculada pela
Sra. Fernanda Barreto Santos para o CAOPAM - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS

PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA RAMA, noticiando a ocorrência de possíveis
irregularidades no Concurso Público para investidura de diversos cargos públicos na Prefeitura
Municipal de Prado (edital 01/2017).
CONSIDERANDO que a noticiante narra o seguinte: "GOSTARIA DE

SOLICITAR AO MP QUE INVESTIGUEM O CONCURSO PUBLICO DA CIDADE DE
PRADO/BA EDITAL N° 001/2017 REALIZADO PELA EMPRESA agoraconsultoria O
MESMO FOI REALIZADO NO DIA DIA 18/03/2018 E PARA SURPRESA NA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARECE ATE CARTA MARCADA, COM PESSOAS
LIGADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SENDO APROVADAS COMO O
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ADVOGADO DO MUNICÍPIO WANDERSON DA ROCHA LEITE PARA O CARGO DE
PROCURADOR MUNICIPAL E SUA ESPOSA MARIANA ROSSI PARA O CARGO DE
SECRETARIO ESCOLAR, SEM FALAR DOS INÚMEROS OUTROS SERVIDORES
MUNICIAIS CONTRATADOS QUE UTILIZARAM O CONCURSO PUBLICO APENAS
COMO FORMA DE SE EFETIVAREM NOS CARGOS NÃO É JUSTO QUE NÓS
CIDADÃOS QUE PAGAMOS NOSSAS INSCRIÇÕES E ESTUDAMOS SERMOS
LESADOS POR PESSOAS QUE SE ACHAM ACIMA DA LEI." (sic)
CONSIDERANDO que foram identificados inúmeros outros casos de

servidores municipais contratados/comissionados inicialmente aprovados, seja como suplentes,
seja dentro do número das vagas dos cargos para os quais concorreram (dia 20/04/2018
anteriormente designado para publicação das respostas aos recursos interpostos pelos
candidatos, com a divulgação do resultado final do concurso), como por exemplo a Sia.
SAMARA BESSA VARANDA, P suplente para o cargo de Agente Administrativo; o Sr.
CARLOS MENDES JESUS DA SILVA, aprovado em 10 lugar para o cargo de Analista
Ambiental; o Sr. CHRISTIAN AMADOR RIBEIRO, aprovado em 1° lugar para o cargo de
Analista de Projetos; o Sr. ZACARIAS DE OLIVEIRA NETO, aprovado em 10 lugar para o
cargo de Analista de Sistemas; o Sr. IGOR FERNANDO LAGO DOS SANTOS, aprovado em
I° lugar para o cargo de Analista Técnico em Gestão Pública; a Sra. BENEDITA BARRETO
DE JESUS SILVA, aprovada em I° lugar para o cargo de Assistente Social do Meio Ambiente;
o Sr. JOSÉ CARLOS GODINHO DE CASTRO E SILVA, aprovado em 1° lugar para o cargo
de Fiscal de Obras e Posturar; a Sra. MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, aprovada em 10
lugar para o cargo de Fiscal de Tributos; o Sr. JOIÓEBIO COELHO DOS SANTOS, aprovado
em 10 lugar para o cargo de Turismôlogo; o Sr. BRUNO BOAMORTE PASSOS, 10 suplente
para o cargo de Vigia, além de vários outros casos, sendo esta lista apenas exemplificativa.
CONSIDERANDO a REPRESENTAÇÃO entregue nesta Promotoria de

Justiça pelo vereador Antônio Eduardo Santana da Ressurreição, informando ocorrência de
supostas ilegalidades na realização do Concurso Público para investidura de diversos cargos
públicos na Prefeitura Municipal de Prado (edital 01/2017), dentre elas: - a inexistência de
participação da OAB no concurso para Procurador do Município; - a aprovação ou a suplência
de diversas pessoas ligadas à Administração Pública Municipal no certame (destaque-se a
aprovação de Christian Amador Ribeiro, Pregoeiro — Dec. 016/2017 e Presidente da Comissão
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Permanente de Licitação — Dec. 095/2017, segundo a REPRESENTAÇÃO do vereador; de
Wanderson Rocha Leite; de Igor Fernando Lago dos Santos; de Joklebio Coelho dos Santos; de
Zacarias de Oliveira Neto; dentre outros); e - a violação da Lei Federal n° 8.666/93, que
determina a realização de licitação do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", nos casos de
contratação de empresas para a prestação de serviços técnicos especializados de caráter
intelectual, a exemplo do concurso público, sendo que o município realizou licitação na
modalidade de carta convite, com o tipo "menor preço";
CONSIDERANDO que as notícias da ocorrência de irregularidades, de

violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, bem como de inexistência de
isonomia entre os candidatos põem em xeque a lisura do processo seletivo, exigindo atuação do
Ministério Público;
CONSIDERANDO que ao analisar o conteúdo das disposições editalícias

vislumbra este órgão de execução outras previsões inconstitucionais, tais como a exigência de
experiência mínima de 5 (cinco) anos nos cargos de Analista de Sistemas e de Analista Técnico
em Gestão Pública; e a exigência de experiência em coordenação, direção ou chefia de pasta na
área de no mínimo 05 (cinco) anos para o cargo de Analista de Projetos, violando a ampla
concorrência e o princípio da igualdade, que deverão ser vetores norteadores do concurso
público, não podendo haver restrições indevidas para inscrição de candidatos, havendo,
também, violação ao princípio da proporcionalidade, pois a exigência editalícia deve guardar
correlação com a natureza da função exercida, não se observando qual a pertinência de se exigir
05 (cinco) anos de experiência em cargos de chefia, direção ou coordenação, para o
preenchimento de um cargo de nível meramente técnico;
CONSIDERANDO que, com relação ao cargo de Procurador do

Município, apesar de o art. 88, da Lei Orgânica do Município de Prado/BA dispor que "o
ingresso na carreira do Procurador Municipal far-se-á mediante concurso Público de provas e
títulos, assegurada a participação de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em sua
realização, inclusive na elaboração do programa e quesitos das provas observadas, nas
nomeações, a ordem de classificação", da leitura do edital do concurso, observa-se que não há
previsão de participação da OAB.
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CONSIDERANDO que na elaboração das provas para nível superior não
foi respeitada a previsão constitucional do art. 37, H, CRFB/88, que diz que "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", uma vez que o edital exigiu apenas 30 (trinta) questões para todos os cargos,
inclusive os de nível superior, não fazendo diferenciação com os de nível médio, sendo que o
plexo de funções destes é mais simples que os daqueles. Neste ponto, destaca-se o cargo de
Procurador do Município para o qual foi exigido a resolução de 10 (dez) questões de português,
10 (dez) questões de matemática e 10 (dez) questões de conhecimentos específicos, totalizando
apenas 30 (trinta) questões, sem realização de prova prática/subjetiva/dissertativa, em total
dissonância com o art. 37, II, da CF, ante a natureza e complexidade do cargo.
CONSIDERANDO que a primazia regente do concurso público é a
existência da mais ampla possibilidade de concorrência de interessados, havendo a consequente
investidura daqueles que apresentam maior expertise para o exercício do plexo de funções
respectivo, pessoas estas que, por conseguinte, poderão produzir melhores resultados e,
portanto, alcançar o Interesse Público Primário (expressão cunhada por Renato Messi).
CONSIDERANDO que o presente objeto denota a possível ofensa aos
arts. 50, c,aput, e 37, capta, 1 e 11, ambos da CRFB/88 e legislação infraconstitucional sobre a
temática.
CONSIDERANDO que o Ministério Público é legitimado para
salvaguardar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, estando inserido neste espeque a tutela da harmonia e independência
das funções típicas do Estado Democrático de Direito brasileiro (art. 2°, CRFB/88), bem como
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art.
129, II, CRFB/88).
CONSIDERANDO que a Administração Pública deverá se pautar nos
princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, insculpidos no
artigo 37 da Carta Política e reproduzidos pelo art. 4° da Lei n° 8.429/92;
A
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CONSIDERANDO a atribuição extrajudicial da Promotoria de Justiça de

Prado/BA, na tutela coletiva do patrimônio público e da moralidade administrativa;
CONSIDERANDO que a obrigatoriedade e a regularidade formal e

material 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 licitamente, no serviço
público, além de ser importante instrumento para seleção dos mais capacitados para o exercício
da função pública;
CONSIDERANDO que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil -

IDEA n° 234.9.66274/2018, a fim de propiciar a adequada apuração das irregularidades e dos
fatos acima mencionados, além da adequada promoção das medidas extrajudiciais e judiciais
pertinentes, requisitando diversas providências a serem adotadas pela Prefeitura Municipal de
Prado/BA, pela Presidência da Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Prado/BA —
Edital 01/2017, pela Administração da Ágora Consultoria Ltda., pela Presidência da Câmara
Municipal de Vereadores e pela OAB/BA, Subseção de Itamaraju da Ordem dos Advogados do
Brasil;
CONSIDERANDO que, no dia 19/04/2018, foi concedida pelo Juízo de
Direito da Comarca de Prado/BA medida liminar em Ação Cautelar Inominada (processo n°

8000338-63.2018.8.05.0203) ajuizada pelo Ministério Público, suspendendo o concurso
público iniciado pelo edital n° 01/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Prado/BA;
CONSIDERANDO que a existência de fortes indícios da ocorrência de
irregularidades, bem como de inexistência de isonomia entre os candidatos, sendo possível a

atuação ministerial para evitar a consumação dos atos possivelmente ilícitos;
CONSIDERANDO que, a partir dos paradigmas traçados na Carta de

Brasília, o Ministério Público deve buscar a adoção de uma postura resolutiva, amparada no
`o
compromisso com ganhos de efetividade, a partir do modelo constitucional de
c
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extrajudicial como intermediador da pacificação social e visando à resolução consensual dos
conflitos, controvérsias e problemas na atuação institucional;
CONSIDERANDO que para o exercício da função institucional do art.

129, 11 da CF/88, a Lei n.° 8.625/1993 prevê caber ao Ministério Público expedir
recomendações, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como
resposta por escrito (art. 27, parágrafo único, inciso IV);
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no artigo 1° da

Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, "a recomendação é
instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe,
em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de
persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em beneficio da
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de
responsabilidades ou correção de condutas."
CONSIDERANDO que o Ministério Público preza pela sua atuação

preventiva e resolutiva, em especial no controle da moralidade administrativa;
RESOLVE expedir a seguinte RECOMENDAÇÃO destinada aos

Excelentíssimos Senhores(as) Prefeita Municipal de Prado-BA, tal como Sócio-Administrador
da Ágora Consultoria Ltda., responsáveis pela elaboração do Concurso Público promovido pela
Prefeitura Municipal de Prado/BA (edital n° 01/2017):
1 — Prefeita Municipal de Prado-BA:
A — Anule, integralmente, todos os atos praticados no
CONCURSO PÚBLICO de Provas e Prova e Títulos, destinado ao
provimento efetivo de cargos e vagas existentes na Prefeitura
Municipal de Prado/BA, inclusive o Edital de Concurso Público n°
01/2017 e todos os atos dele decorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias,
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contados do recebimento desta Recomendação, comunicando-se ao
Ministério Público;
B — Adote todas as providências cabíveis para o desfazimento do
contrato com a Agora Consultoria Ltda., devendo ser realizado novo
concurso público, a fim de que seja cumprido o Termo de
Ajustamento de Conduta — TAC firmado com o Ministério Público
neste sentido, cujo objeto foi a regularização das contratações de
servidores públicos por parte do Poder Executivo Municipal, ante a

existência de supostas contratações e terceirizações ilegais na
Administração Pública do Município de Prado, devendo o
cronograma do novo concurso ser apresentado ao Ministério Público
em 30 (trinta) dias;

C — Na realização do novo concurso deverá ser contratada
empresa idônea, sem histórico de irregularidades/fraudes em
certames por ela realizados, observando-se na contratação a Lei
Federal n° 8.666/93, optando-se pelo tipo de licitação adequado
para o caso, qual seja, contratação de empresa para a prestação
de serviços técnicos especializados de caráter intelectual,

respeitando-se o seguinte:
I - Não violação da ampla concorrência e do principio da
igualdade, que deverão ser vetores norteadores do concurso
público, não podendo haver restrições indevidas para inscrição
de candidatos nem violação ao princípio da proporcionalidade,
pois a exigência editalícia deve guardar correlação com a
natureza da função exercida, não havendo pertinência de se
exigir 05 (cinco) anos de experiência em cargos de chefia,
direção ou coordenação, para o preenchimento de um cargo de
nível meramente técnico. Assim, não poderão existir restrições
tais como: a exigência de experiência mínima de 5 (cinco) anos
nos cargos de Analista de Sistemas e de Analista Técnico em
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Gestão Pública; e a exigência de experiência em coordenação,
direção ou chefia de pasta na área de no mínimo 05 (cinco)
anos para o cargo de Analista de Projetos;
II - Na elaboração das provas para cargos de nível
superior, deverá ser respeitada a previsão constitucional do art.
37, H, CRFB/88, que diz que "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", devendo haver diferenciação na quantidade e
na dificuldade das questões para cargos de nível superior, de
nível médio e de alfabetização, em atenção ao plexo de funções
de cada um dos cargos. Neste ponto, destaca-se o cargo de
Procurador do Município para o qual, além das questões
objetivas, deverá haver a realização de prova
prática/subjetiva/dissertativa, em total observância ao art. 37, H,
da CF, ante a natureza e complexidade do cargo.
ifi - Designação da Comissão Supervisora do Concurso
Público, com ampla divulgação, com a finalidade de
acompanhar e fiscalizar todas as etapas de elaboração,
aplicação e julgamento do Concurso Público, sendo proibida a
participação no certame dos membros da referida comissão,
bem como de seus parentes

IV - Efetiva participação da Subseção Itamaraju da
Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil, que
deverá escalar membro da Administração do órgão para
fiscalização, sendo que os termos desta fiscalização deverá ser
regli7ada através de ata, na qual deverão participar a Prefeitura
Municipal de Prado, Membros da Comissão de Concurso,
Administração da empresa contratada para realização do novo
o
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certame e membro da OAB escalado pela Seccional, sendo
pertinente que o membro possa contribuir para elaboração de
questões jurídicas (conhecimentos específicos) e fiscalização
no dia da prova, respeitando, inclusive, o art. 88, da Lei
Orgânica do Município de Prado/BA, que assegura a
participação de sub- seção da Ordem dos Advogados do Brasil
no concurso público para ingresso na carreira de Procurador
Municipal.
2- Ágora Consultoria Ltda..
A — Publicização desta Recomendação Ministerial, no prazo de vinte
e quatro horas do recebimento deste ato administrativo enunciativo
eletrônico
sítio
no
concretos,
efeitos
de

http://www.agoraconsultoria.srv.br ou outros que venham a sucedêlo, para que haja a possibilidade de imediato conhecimento por parte
dos eventuais candidatos deste certame público.
3 - Aos envolvidos (Prefeita Municipal de Prado-BA e Ágora Consultoria
Ltda.):
A — Ampla divulgação dos termos desta Recomendação Ministerial,
nas páginas iniciais dos sítios eletrônicos do órgão/pessoa jurídica,
para fito de publicizar esta Recomendação Ministerial.
B — Adoção das medidas necessárias para devolução de toda
remuneração auferida com as inscrições aos respectivos candidatos,
tudo devidamente corrigido monetariamente e acrescidos de juros de
mora.
C — Adoção das medidas cabíveis para Ágora Consultoria Ltda
ressarcir os cofres do Município de Prado/BA, de valores recebidos

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRADO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BANIA
000

por força do contrato firmado entre ambos, tudo acrescido de juros de
mora e correção monetária.
D — Possibilidade de, no prazo quarenta e oito horas do
recebimento desta documentação, prestem informações referentes aos
pontos elencados.
O não cumprimento das cláusulas desta recomendação acarretará na
tomada de medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, sem decurar da possibilidade de manejo
de ações de responsabilidade civil, administrativa e criminal, caso haja configuração de tipo
penal específico.
Registre-se em livro e arquive-se cópia na pasta própria. Publique-se no
mural da Promotoria de Justiça de Prado/BA e encaminhe-se cópia da presente
RECOMENDAÇÃO a rádio comunitária e demais veículos de comunicação em massa, caso

existam; bem como o Doutor Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de
Proteção à Moralidade Administrativa — CAOPAM/MPBA e encaminhamento ao CECOMMPBA.
A presente recomendação ministerial, ato administrativo de natureza
enunciativa e de efeitos concretos, objetiva garantir o direito do cidadão o amplo acesso à
investidura em cargo público através de escorreito e isonôtnico processo de seleção, que deverá
ser norteado pelo princípio da Juridicidade, insculpido no art. 37, capta, CRFB/88, atinente à
atividade da Administração Pública, prevenindo as responsabilidades de natureza civil,
administrativa e criminal para a hipótese de não observância dos termos recomendatórios
inseridos neste fólio, por parte da Prefeitura Municipal de Prado e Organizadora do Concurso
para investidura de cargos no bojo da estrutura administrativa do órgão responsável por exercer
a Função Executiva no Município de Prado/BA.
Na oportunidade, deve a Excelentíssima Senhora Prefeita de Prado-BA
comunicar ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta
Recomendação, se acatou, ou não, todos os termos constantes na presente
REPRESENTAÇÃO.
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Publique-se, notifiquem-se.
Prado/BA, 20 de abril de 2018.

KERG ALDO REIS DE MELO

Promotor de Justiça
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