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S E N T E N Ç A 
  
  

I - RELATÓRIO: 
  
  
            Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proposta pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através de seu representante, em 
desfavor do MUNICÍPIO DE SATUBINHA/MA, devidamente qualificado nos 
autos, objetivando a anulação de concurso público para provimentos de cargos 
da Câmara Municipal de Satubinha/MA, conforme Edital nº 001/2012, na qual 
alegou, em síntese, que dois candidatos compareceram à Promotoria de 
Justiça desta Comarca noticiando irregularidades no concurso público para 
provimento de cargos públicos da Câmara Municipal de Satubinha/MA, 
consistente na participação de parentes da Presidente da Comissão do 
Concurso e do Presidente da Câmara de Vereadores (fls. 35/36). 
            Outrossim, conforme narraram os depoentes, a Sraª SHIRLANE 
ANDRADE PINTO, primeira classificada no concurso público para o cargo de 
recepcionista (fls. 52), seria filha da Srª MARIA ELIANE ANDRADE PINTO 
(Presidente da Comissão do Concurso); e a Srª EVA AZEVEDO RODRIGUES, 
segunda classificada para o referido cargo, bem como o Srº RAILTON DA 
SILVA RODRIGUES, segundo classificado para o cargo de digitador (fl. 52), 
seriam, respectivamente, esposa e filho do Srº RAIMUNDO CHAGAS 
RODRIGUES (Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
Satubinha/MA). 
            Alegou, ainda, que em razão do parentesco, o Edital 001/2012 jamais 
poderia ter sido assinado pelos senhores RAIMUNDO CHAGAS RODRIGUES 
e MARIA ELIANE ANDRADE PINTO, os quais são, respectivamente, 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Satubinha/MA e 
Presidente da Comissão do Concurso Público, em razão da caracterização de 
burla aos princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade entre os 
candidatos, conforme narrou o órgão ministerial em sua peça inicial e 
documentos juntados às fls. 02/38 dos autos. 
            A medida liminar foi deferida às fls. 39/40, na qual este juízo de direito 
determinou a suspensão imediata do concurso público. 
            Devidamente citado, o Município apresentou contestação e documentos 
às fls. 49/73, na qual pugnou pela improcedência do pedido 
ministerial.                 
            Designada Audiência de Instrução e Julgamento, foi a mesma 
convertida em diligência, conforme termo de fls. 61 



            Em parecer de fls. 131/135, o Representante do Ministério Público 
manifestou-se pela anulação apenas da prova objetiva do referido concurso 
público. 
            É o relatório.  
            Decido. 
  
II - FUNDAMENTAÇÃO: 
  

O feito já se encontra regularmente instruído, tendo sido facultado às 
partes o exercício pleno da ampla defesa, estando, por seu turno, a causa 
madura para julgamento e ausente necessidade de colheita de prova em 
audiência, haja vista tratar-se de matéria apenas de fato e direito, passo ao 
julgamento da ação, com fulcro no art. 330, I do CPC. 

Inicialmente, ressalto que o princípio do concurso público, previsto no 
art. 37, II, da Constituição Federal objetiva que todos os cidadãos possuam 
condições igualitárias para concorrer aos cargos públicos componentes da 
Administração Pública, além de resguardar os princípios da impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

A violação de qualquer dos princípios do mencionado dispositivo 
constitucional enseja a nulidade do ato administrativo, sob pena de ratificação 
de eventuais favoritismos e interesses pessoais em detrimento da 
impessoalidade e moralidade administrativas. 

No caso dos autos, vislumbro, conforme amplamente comprovado pelo 
órgão ministerial, que ocorreram ilegalidades patentes no concurso público 
para provimento de cargos públicos da Câmara Municipal de Satubinha/MA, 
consistente na participação da Srª SHIRLANE ANDRADE PINTO, primeira 
classificada no concurso público para o cargo de recepcionista (fls. 52), em 
razão desta ser filha da Srª MARIA ELIANE ANDRADE PINTO (Presidente da 
Comissão do Concurso), conforme comprovado nos autos através de termos 
de declarações destas perante o órgão ministerial às fls. 37/38. 

Da análise do Edital de Abertura do concurso público de fls. 09/32, 
consta expressamente no item “2.4” que:  

  
“Os membros da Comissão Organizadora do Concurso e funcionários da 
ESTRATÉGIA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA., assim como seus 
cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 2º grau, não poderão participar do certame, sob pena de 
exclusão dos mesmos a qualquer tempo, sem devolução da taxa de 
inscrição.” 
             
            Assim sendo, entendo que houve violação aos princípios da 
impessoalidade, moralidade e legalidade, além de violação expressa ao item 
editalício, o qual é a lei a ser seguida por todos na realização do concurso 
público, não sendo, portanto, viável a convalidação do vício insanável mediante 
a simples exclusão da candidata após a divulgação do resultado, haja vista que 
a violação de tais princípios constitucionais acarretam a anulação do concurso 
público, sendo o referido ato não passível de convalidação, conforme já decidiu 
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:  
  



“EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. 
CONCURSO PÚBLICO. PESSOAL TEMPORÁRIO. ANULAÇAO. AUSÊNCIA 
DE OMISSAO. MORALIDADE. PARENTESCO. VEDAÇAO PREVISTA NA 
LEGISLAÇAO ESTADUAL. 
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a 
segurança ao writ que visa extirpar do mundo jurídico a Portaria SESAPI/GAB 
176/2009, que anulou processo seletivo para pessoal temporário na 
Administração Pública Estadual. A motivação do ato administrativo atacado 
estava cingida à aplicação do princípio da moralidade administrativa e ao 
parágrafo único do art. 138, da Lei Complementar Estadual n. 13/94.  
2. Argumenta-se no recurso ordinário que deve ser anulada a Portaria, já que a 
relação de parentesco não seria suficiente para macular o certame em questão; 
considera-se que somente a comprovação de favorecimento poderia ensejar a 
nulidade do mesmo. 
3. Não existe omissão no acórdão recorrido, que deslindou suficientemente a 
querela jurídica, aplicando o direito vigente aos fatos analisados. A alegada 
infração ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não deve ser acolhida. 
4. É correta a aplicação do art. 37, caput , da Constituição Federal para 
coibir - com base em fatos devidamente comprovados - que havia relação 
de parentesco entre candidato aprovado e membro da comissão 
examinadora; ademais, no caso concreto, a conduta do examinador em 
manter-se na banca é expressamente vedada pela legislação estadual, ao 
teor do parágrafo único do art. 138 da Lei Complementar Estadual n. 
13/94. 
Recurso ordinário improvido.” 
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36.006 - PI 
(2011/0224128-6), Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 06/12/2011() (grifos acrescidos) 
             
            Assim sendo, em razão da existência de vício insanável no concurso 
público, não pode o Poder Judiciário convalidar tal prática violadora de 
princípios constitucionais do art. 37 da Carta Magna, razão pela qual todos os 
atos posteriores estão albergados pela nulidade pré-existente, não havendo 
como anular apenas uma das fases do concurso público, razão pela qual 
entendo pela anulação de todo o certame, medida que entendo como correta e 
razoável  de forma de coibir alegações futuras de maiores suspeitas e 
surgimentos de outras ilegalidades futuras em fases seguintes do certame. 
            Por fim, quanto a suposta ilegalidade alegada pelo órgão ministerial em 
sua peça inicial de que a Srª EVA AZEVEDO RODRIGUES, segunda 
classificada para o cargo de recepcionista, bem como o Srº RAILTON DA 
SILVA RODRIGUES, segundo classificado para o cargo de digitador (fl. 52), 
seriam, respectivamente, esposa e filho do Srº RAIMUNDO CHAGAS 
RODRIGUES (Presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
Satubinha/MA), entendo que tal fato não é violador dos princípios da 
moralidade e impessoalidade administrativas, haja vista que não incide em 
violação da regra editalícia do item “2.4” do edital de abertura do certame, na 
medida em que a referida autoridade não integra a Comissão do concurso 
público, não podendo presumir-se sua má-fé no referido caso. 
     Logo, comprovado pelo órgão ministerial vício insanável na realização do 
concurso público para provimentos de cargos da Câmara Municipal de 



Satubinha/MA, entendo pela nulidade do certame e procedência do pedido 
formulado. 
  
III - DISPOSITIVO: 
  
            Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo 
Representante do Ministério Público e declaro a nulidade do concurso 
público para provimentos de cargos da Câmara Municipal de 
Satubinha/MA, com a consequente anulação do Edital de Abertura do 
Concurso Público nº 001/2012, e Edital de Concurso Público 004/2012 – 
Resultado Parcial – Final Prova Objetiva, bem como todos os atos 
posteriores aos referidos editais, e extingo o processo com resolução de 
mérito, com fulcro no art. 269, I do CPC. 
            Isento o Município das custas processuais e honorários advocatícios, 
conforme o disposto no art. 4º, I, da Lei 9.289/96.  

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 475, 
I do CPC. Ultrapassado o prazo para recurso voluntário, remetam-se os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão.                         
            Publique-se na íntegra no DJE. Registre-se. Intimem-se. 
            Atribuo a esta sentença força de mandado judicial. 
            Notifique-se pessoalmente o Representante do Ministério Público. 
                                                 Pio XII, 08 de setembro de 2015.            
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