
ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM

Processo n.º 484-70.2016.8.10.0108

SENTENÇA

Trata-se de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer com Pedido de

Tutela de Urgência em caráter liminar proposta pelo Ministério Público Estadual em

face  do  Município  de  Pindaré-Mirim  e  da  Fundação  Sousândrade,  requerendo  a

suspensão do concurso público em andamento e posterior ratificação da liminar com a

anulação do concurso.

Em  apertada  síntese,  argumenta  o  representante  ministerial  que  no

concurso  público  para  provimento  de  cargos  efetivos,  bem como  para  cadastro  de

reserva, da Prefeitura do Município de Pindaré-Mirim, não foi observado o processo

licitatório.

 Consta  nos  autos  do  processo,  que  a  Prefeitura  instaurou  Processo

Administrativo 001/2016, o qual dispõe acerca da dispensa da licitação. Às fls. 136 do

processo supramencionado estão presentes os argumentos do prefeito sobre a dispensa a

licitação.

Informa  ainda  que,  compareceram  a  Promotoria  de  Justiça  a  Sra.

Obenilde Sousa de Lima e a Sra. Lindalva dos Santos Correa, as quais alegaram que a

Prefeitura  desta  cidade,  não abriu vagas  para cargos destinados aos  profissionais  da

Educação  Especial,  o  que  ensejou  a  instauração  do  Procedimento  Preparatório  n°

01/2016. Por fim, requereu o membro do Parquet, o deferimento liminar para suspensão

do concurso e a declaração de nulidade do Edital 001/2016.

Despacho  às  fls.  250,  intimando  o  representante  da  Fazenda  Pública

Municipal para se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de 72hs, em respeito ao

procedimento estabelecido na Lei 8347/92.
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Manifestação da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim às fls. 254, que

sobre  a  dispensa  de  licitação,  menciona  a  relevância  da  Fundação  Sousândrade,

argumentando  que  o  corpo  técnico  desta  atua  de  forma  competente  e  dedicada,  há

muitos  anos  e  em  vários  certames,  adiante,  menciona  que  existem  determinadas

hipóteses, que a Administração Pública, pode legitimamente contratar sem a realização

de licitação, requerendo ao final o indeferimento liminar.

Decisão liminar às fls. 289. Foi interposto agravo de instrumento pelo

Município de Pindaré-Mirim às fls. 299/311.

Em decisão monocrática, o Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira,

suspendeu a decisão liminar, mandando prosseguir o concurso (fls. 314).

Contestação  apresentada  pelo  Município  de  Pindaré-Mirim  às  fls.

317/327, afirmando que a dispensa licitatória foi legal e obedeceu os critérios exigidos

por  lei,  e  em virtude  de  ter  feito  cotação  de  preço  com três  instituições:  Fundação

Sousândrade,  Fundação  Carlos  Chagas  e  Exitus  Consultoria  -,  na  qual,  somente  a

primeira teria apresentado proposta. Alega ainda que, apesar do juízo a quo elencar que

a modalidade mais adequada de licitação seria a “melhor técnica e preço”, esta não se

adequaria ao caso, uma vez que, o concurso público não é um serviço eminentemente

intelectual.

Contestação  apresentada  pela  Sousândrade  às  fls.  335/341,  afirmando

que  prescinde  de  licitação  casos  de  contratação  de  instituição  brasileira  incumbida

estatutariamente  de  pesquisa,  ensino  ou  desenvolvimento  institucional,  desde  que

detentora de reputação ilibada e sem fins lucrativos, razão pela qual está caracterizada

nessa hipótese a dispensa de licitação. E por último, afirma que o concurso já tinha sido

concluído e homologado, requerendo a aplicação do princípio da segurança jurídica, a

fim de assegurar os direitos de terceiros que agiram de boa-fé.
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Insta frisar que, após a realização e a homologação do concurso houve o

julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, na qual, a Quarta Câmara Cível votou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para tornar sem efeito a liminar dantes

proferida  pelo  Des.  Paulo  Sérgio  Velten  Pereira  (relator  originário),  e  por  via  de

consequência,  restaurar  os efeitos  da decisão liminar  do juízo de primeiro  grau que

determinou a suspensão do Edital 16, referente ao concurso público para provimento de

cargos efetivos e cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim.

Parecer  do  Ministério  Público  pugnando  pela  anulação  do  concurso,

tendo em vista que não observou o procedimento licitatório, que o caso não se encaixa

nas exceções do artigo 24, XIII, da Lei 8666/93.

Despacho saneador às fls. 387, as partes foram devidamente intimadas,

porém, não requereram nenhuma produção probatória.

É o que importa relatar. Decido.

Ressalte-se  que  o  estado  atual  do  processo  permite  o  seu  pronto

julgamento,  afigurando-se despicienda dilação probatória,  nos termos  do artigo 355,

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos contidos nos autos são

suficientes para o deslinde da controvérsia.

Isso porque ao juiz, destinatário da prova, compete deferir  somente as

provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimen-

to motivado (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil). Assim, verificando o jul-

gador que a causa se encontra apta para julgamento, tem o dever de proceder à resolu-

ção da lide, atendendo ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia

constitucional à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Re-

pública).

Inicialmente, importa relatar que, quando essa magistrada proferiu deci-

são liminar suspendendo o concurso em 25 de abril de 2016, o concurso estava em sua
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fase inicial, sequer haviam sido aplicadas as provas. No entanto, estamos em um novo

cenário.

A situação atual demanda maior cautela na análise dos requisitos e prin-

cípios a serem aplicados, vez que a presente decisão poderá afetar mais de 600 (seiscen-

tas) famílias. O concurso foi aberto com 652 vagas em diversos cargos públicos, para as

zonas urbanas e rurais. O cenário em que estamos, sequer foi desejado por este Juízo,

pois quando instado a se manifestar, o fez de pronto, liminarmente, no entanto, a deci-

são foi suspensa e nesse interregno houve a aplicação das provas, correção, análise de

recurso e posterior divulgação do resultado final e homologação em 21 de setembro de

2016, conforme Diário Oficial (fls. 363).

Portanto, é nessa conjuntura atual que o Poder Judiciário deve atuar, de

acordo com o caso concreto, fazendo preponderar o melhor interesse público, em detri-

mento de interesses escusos e privados.

A licitação, não nos resta dúvidas, é o procedimento administrativo por

meio do qual o Poder Público, mediante critérios preestabelecidos, isonômicos e públi-

cos, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de um ato jurídico. Em sínte-

se, é um procedimento obrigatório que antecede a celebração de contratos pela Admi-

nistração Pública.

Tem por finalidade buscar a melhor proposta, estimulando a competitivi-

dade entre os potenciais contratados, e, oferecer iguais condições a todos que queiram

contratar com a Administração.

Em regra, as contratações da Administração Pública devem resultar da

adoção do procedimento licitatório. Esta é a conclusão que se extrai do inciso XXI do

artigo 37 da Constituição Federal. Com efeito, a não adoção da licitação como procedi-

mento antecipatório do contrato, é possível, sempre que houver uma hipótese legal auto-

rizatória, sob pena de o gestor incorrer em crime. Portanto, é importante muita cautela

na interpretação dos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
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No presente caso, se verifica que foi utilizada a dispensa da licitação para

contratar a organizadora do concurso, porém, de acordo com o artigo 37, inciso XXI, o

princípio da licitação é a regra, deve ser obedecida pela Administração Pública direta e

indireta.

A Lei 8.666/93 prevê duas exceções ao dever de licitar, quais sejam, a

dispensa (dispensável ou dispensada) e inexigibilidade de licitação, desde que observa-

das as hipóteses presentes nos artigos 24 e 25. Dessa forma, deve o ente Público obser-

var atentamente estas hipóteses, sob pena de incorrer em contratação ilegítima. 

A hipótese contemplada no inciso XIII, do artigo 24 da Lei de Licitações,

primeira parte, só é aplicável se o contrato pretendido pela Administração tiver por ob-

jeto “a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional”. Ademais, é mister ter

em conta a reputação ético-profissional da instituição, bem como o aspecto de inexistên-

cia de fins lucrativos.

O artigo 24, em seu inciso XIII, Lei 8666/93, define as hipóteses cabíveis

de dispensa de licitação, senão vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação: 

XIII  -  na  contratação  de  instituição  brasileira incumbida  regimental  ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,
ou  de  instituição  dedicada  à  recuperação  social  do  preso,  desde  que  a
contratada  detenha inquestionável  reputação  ético-profissional e  não tenha
fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (grifos nossos)

Considerando o teor do texto legal, temos que, para haver dispensa de li-

citação nos casos de contratação de empresa para realização de concurso público, obser-

var se a instituição preenche os seguintes requisitos:

a) o objeto pretendido pela Administração tiver relação direta com o ob-

jeto social da empresa;

5



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PINDARÉ-MIRIM

b) o objeto pretendido for nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimen-

to institucional;

c) o objeto social da empresa for nas áreas de ensino, pesquisa e desen-

volvimento institucional;

d) a contratada detiver inquestionável reputação ético-profissional;

e) a contratada não almejar lucros em suas atividades.

Dito  isto,  verifica-se  que  o  Município  de  Pindaré-Mirim,  contratou  a

Fundação Sousândrade para a realização do concurso público, por dispensa de licitação,

usando como fundamento o art. 24, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93, conforme se verifica

no Processo nº 001/2016.

Nada obstante, em que pese haver as hipóteses dos artigos 24 e 25 da Lei

supracitada,  deve  verificar  atentamente  a  justificativa  para  utilizar-se  dos  presentes

dispositivos. Dessa forma, verifico que, diante dos documentos acostados aos autos, a

Fundação Sousândrade, é uma instituição brasileira (1º requisito), é uma entidade civil

sem fins lucrativos (2º requisito) (art. 1º do Estatuto – fls. 342v), tem por finalidade

desenvolver  estudos,  pesquisas,  programas  e  projetos  nas  diversas  áreas  do

conhecimento elencadas no artigo 3º do seu Estatuto (3º requisito).

A  instituição  também  deverá  possuir  inquestionável  reputação  ético-

profissional. O Ministério Público Estadual, detentor da presente ação não trouxe aos

autos nenhum documento que comprove que a empresa não possui reputação ilibada, e

também não é de conhecimento desse juízo, em pesquisas realizadas em sites oficiais, a

existência de procedimentos ou processos em desfavor da reputação da fundação, nem

mesmo que tenha se envolvido em fraude em certames públicos. (4º requisito).
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Compulsando-se  os  autos,  o  Ministério  Público  alega  que  a

Administração Pública usou como requisito para dispensa o caráter de urgência, mas

como se pode notar do artigo 26, parágrafo único da Lei 8666/93 os requisitos não são

cumulativos, ou seja, apesar de a Administração Pública indicar um inciso, nada impede

que se for caso de se encaixar em outro inciso desse mesmo parágrafo, o concurso terá

sua legalidade declarada. Nesse sentido, é o Acórdão 0569/2005 do Tribunal de Contas

da União.

Reza o artigo 26, parágrafo único da Lei 8666/93:

Art. 26: As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e

seguintes  do art.  24,  as  situações  de inexigibilidade referidas no art.  25,

necessariamente  justificadas,  e  o  retardamento  previsto  no  final  do

parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 03

(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa

oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para a eficácia do ato.

Parágrafo  único:  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de

retardamento, previsto neste artigo, será instruído,  no que couber, com os

seguintes elementos: (grifos nossos)

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a

dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço;

IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens

serão alocados.

Ora, conforme se pode notar, o parágrafo é claro ao afirmar que somente

será  aplicado  no  que  couber,  ou  seja,  não  são  em todas  as  situações  de  dispensa.

Conquanto, o caput afirme que em todos os casos deverá aplicar o parágrafo único, esse
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é claro em ressalta que só aplicará no que couber.  Ainda assim, o presente caso de

dispensa  se  encaixa  nos  incisos  II  e  III  do  parágrafo,  uma  vez  que,  o  Município

justificou  a  escolha  da Fundação e  fez a  pesquisa de  preço,  ao enviar  ofício  a  três

entidades, no qual somente a Sousândrade ofereceu resposta. 

Maxima venia, esse argumento ministerial não deve prosperar, uma vez

que, a dispensa de licitação, apesar de não se encaixar no inciso I do parágrafo único do

artigo 26 da Lei 8666/93, pode perfeitamente, se enquadrar nos incisos II e III.

Vejamos então a Súmula 250, também do TCU:

Súmula  250-TCU:  A  contratação  de  instituição  sem  fins  lucrativos,  com
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93,
somente  é  admitida  nas  hipóteses  em  que  houver  nexo  efetivo  entre  o
mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado,
além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. 

Os requisitos exigidos na súmula 250 também estão preenchidos, uma

vez  que  há  nexo  efetivo,  a  instituição  não  tem fins  lucrativos,  o  objeto  contratado

(concurso  público)  está  dentro  das  áreas  de  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional e por fim, o preço do contrato (R$ 41,76 – quarenta e um reais e setenta e

seis centavos - por cada candidato inscrito) está dentro do valor de mercado.

Dessa  forma,  a  Fundação  Sousândrade  preencheu  todos  os  requisitos

exigidos para a dispensa na contratação. E mais, não se verifica qualquer prejuízo ao

Município de Pindaré-Mirim, como bem ressaltado pelo Eminente Des. Paulo Velten,

em sua decisão monocrática  (Agravo de Instrumento  – 3530-03.2016.8.10.0000),  ao

afirmar que:

DECISÃO- Desemb.  Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator):  Sobre  os
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, Marçal Justen Filho observa
que  a  Lei  8.666/93  exige  a  instauração  de  um  "procedimento  especial  e
simplificado  para  a  seleção  do  contrato  mais  vantajoso  para  a
Administração  Pública",  devendo  o  "agente  buscar  a  melhor  licitação
possível,  nas  circunstâncias" (in:  Comentários  à  Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos. 13.ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 373).
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No caso, o Agravante observou o disposto no art. 26 da Lei de Licitações ao
instaurar procedimento de dispensa de licitação para a escolha de instituição
promotora de concurso público, havendo, inclusive, oficiado três entidades
para a realização de pesquisa de mercado,  providência que é exigida pelo
Tribunal de Contas da União mesmo para as contratações diretas (Acórdão
1.945/2006, Plenário).

Todavia, somente a Fundação Sousândrade apresentou proposta, prevendo o
custeio das despesas de realização do certame exclusivamente pela quantia
arrecadada com as taxas de inscrições, as quais - cumpre ressaltar - estão em
conformidade  com  os  valores  praticados  no  mercado  para  concursos  da
mesma natureza (R$ 40 para nível fundamental; R$ 50 para nível médio; e
R$ 80 para nível superior), como é notório (CPC, art. 374 I).

Demais disso, a proposta da Fundação estipula a devolução ao Agravante da
diferença  resultante  entre  o  valor  arrecadado  com as  inscrições  e  o  valor
cobrado  pela  realização  do  concurso  (R$  41,76  por  cada  inscrição,
independentemente  no  nível  de  escolaridade  disputado,  fl.12), sendo
provável que o Agravante, ao invés de dispender recursos, ultime por gerar
receita. 

Dessa  forma,  tenho  que  o  processo  licitatório  em  análise  resultou  na
celebração de contrato vantajoso para o Recorrente, firmado com instituição
de ensino,  pesquisa  e  extensão  reconhecidamente  idônea  na  promoção de
concursos públicos, inclusive fora do Estado do Maranhão (fl. 118).

No âmbito das licitações, não se pode olvidar, deve-se aplicar o princípio do
formalismo procedimental ou moderado, o qual, segundo Odete Medauar, "se
traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto às formas,
para evitar que estas sejam vistas como fim em si mesmas, desligadas das
verdadeiras  finalidades  do  processo"  (in:  MEDAUAR,  Odete.  Direito
Administrativo Moderno. p. 192).

Nesse  contexto,  e  em  juízo  de  cognição  sumária,  tenho  que,  restando
atendidas as finalidades do procedimento de dispensa de licitação, qual seja a
escolha de proposta vantajosa à Administração, a decisão agravada desborda
as  máximas  de  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade  em  sentido
estrito, embaraçando, sob o color de tutelar, a concretização dos princípios da
impessoalidade,  moralidade  e  eficiência  que  embasam  a  realização  do
concurso público.

Presente, assim, a probabilidade de provimento do recurso, o risco de dano
reside  na  circunstância  de  o  Agravante  estar  impossibilitado  de  dar
continuidade  ao  concurso  para  o  preenchimento  de  cargos  vagos  na
Administração Pública, em observância ao mandamento constitucional do art.
37 II da CF.

Ante o exposto, e suficientemente fundamentado (CPC/2015, art.165 e CF,
art.93 IX),  DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão
recorrida, sem prejuízo do julgamento de mérito deste Agravo.
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Ainda no sentido  da permissão  da  dispensa de licitação  nos  casos  de

contratações de fundações sem fins lucrativos e que preencha todos os demais requisitos

da lei, vejamos o que reza a jurisprudência pátria:

STF - AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA AgR MS 32770 DF
DISTRITO FEDERAL 9956684-81.2014.1.00.0000 (STF) 

Data de publicação: 01/02/2016 

Ementa:  Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional
de  Justiça.  Pedido  de  Providências.  Concurso  público  para  outorga  de
delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. Contratação direta de
instituição  para  realização  de  concurso  público,  mediante  dispensa  de
licitação.  Aplicação  do  juízo  de  razoabilidade  pelo  CNJ.  Possibilidade.
Necessidade  de  prova  pré-constituída  da  alegação  no  momento  da
impetração. Não demonstração da ausência de amparo legal para a dispensa
de  licitação.  Determinação  de  providências  pelo  Plenário  do  CNJ  para
garantia  da  isonomia  e  da  moralidade.  Manutenção  do  contrato  com  a
instituição  apenas  para  auxiliar  na  realização  do  certame.  Ausência  de
demonstração de violação da moralidade. Agravo regimental não provido. 1.
As  deliberações  jurídicas,  sejam  as  proferidas  pelo  Judiciário,  sejam  as
prolatadas  no  âmbito  do  controle  interno  do  Poder,  trazem  ínsita  a
possibilidade  de  aplicação  dos  mais  diversos  princípios  e  regras  do
ordenamento  jurídico,  inclusive  aqueles  que  indicam  sopesamento  dos
interesses  envolvidos,  como  se  dá  com  a  segurança  e  a  razoabilidade
jurídicas. 2. Ao decidir o Conselho Nacional de Justiça pela necessidade de
manutenção de contratação direta realizada pelo Tribunal de Justiça para a
promoção de concurso público, mesmo diante da posição do Conselho pela
ilegalidade  da  contratação,  mas  com  vistas  a  garantir  a  preservação  do
interesse público, aplicou o CNJ o princípio da razoabilidade, juízo válido
para as deliberações do Conselho. 3. Ausência de comprovação de que as
providências  determinadas  pelo  Plenário  do  CNJ,  tendentes  a  sanar  as
irregularidades  que  pudessem  comprometer  a  lisura  do  certame  público,
foram insuficientes  para  afastar  o  risco  de  violação  da  moralidade  ou  da
isonomia  no  certame.  4.  A  Jurisprudência  da  Suprema  Corte  é  pacífica
quanto  à  impossibilidade  de  se  discutir,  na  via  estreita  do  mandado  de
segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas.
Precedentes. 

TJ-MA - Apelação APL 0113012012 MA 0001494-80.2008.8.10.0060 (TJ-
MA) 

Data de publicação: 02/07/2012 

Ementa:   DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE
PARA  ORGANIZAR  CONCURSO  PÚBLICO.  DISPENSA  DE
LICITAÇÃO. PERMITIDA NOS MOLDES DO ART. 24, XIII, DA LEI Nº
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8.666/93 E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. CONDUTA ENQUADRADA NO ART. 10 DA LEI
8.429/92.  IMPRESCINDÍVEL  A  DEMONSTRAÇÃO  DE  LESÃO  AO
ERÁRIO  E  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO  (DOLO  GENÉRICO)  NA
CONDUTA  DO  AGENTE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ATO  DE
IMPROBIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I - É possível a dispensa de
licitação  para  contratação  de  entidade  organizadora  de  concurso  público,
amparada  no  art.  24,  XIII,  da  Lei  nº  8.666/93,  conforme  entendimento
pacífico do Tribunal de Contas da União. II - Há de se ressaltar, neste ponto,
o enunciado da Súmula do Tribunal  de Contas  da União,  qual  seja,  o  de
número 222, que preconiza: "Súmula 222-TCU: As decisões do Tribunal de
Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as
quais  cabe  privativamente  à  União  legislar,  devem  ser  acatadas  pelos
administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios." III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Tribunal de
Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação.
STF: MS 24510, Rela. Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 19.11.03, DJ de 19.03.04. IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que somente pode caracterizar-se como ato de
improbidade, com enquadramento da conduta nas prescrições do art. 10 da
Lei  8.429/1992, quando há dano ao erário,  bem como a demonstração do
elemento subjetivo, dolo genérico. Precedentes: AgRg no REsp 1199582/SP,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/12/2011, DJe 09/02/2012; REsp 1098783/MG, Rel. Ministro
CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/09/2011,  DJe
13/10/2011; REsp 1169153/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 24/08/2011. V... 

Dessa  forma,  ficou  devidamente  comprovado  que  não  houve

qualquer prejuízo ao Município de Pindaré-Mirim na contratação da empresa com

dispensa de licitação, não houve dispêndio de erário público. O concurso decorreu

de forma isenta e sem qualquer indício de fraude na ordem de classificação dos

candidatos. Em sendo assim, não há razão de ser, nesse momento processual, que

vários  candidatos,  com sua  expectativa  de  direito,  legítima  e  de  boa-fé,  sejam

prejudicados por uma decisão judicial eminentemente legalista.

Ultrapassada essa discussão sobre a legalidade da dispensa de licitação,

ainda  que entendamos  que a  Administração  Municipal  não respeitou  o princípio  da

licitação, deveremos sopesar a aplicação dos demais princípios, como a supremacia do

interesse público, a eficiência, a segurança jurídica e a razoabilidade/proporcionalidade.

Princípios estes previstos no artigo 2º da Lei 9784, que trata do interesse público.
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Pois bem, iniciando pela supremacia do interesse público, temos que esse

princípio impõe ao agente público a concretização de um fim que equivalha aos valores

e necessidades sociais. Para tanto, se lhe instrumentaliza a realização das competências

com  poderes  delimitados,  os  quais  devem  ser  exercidos  para  o  cumprimento  da

finalidade  pública,  a  saber,  os  interesses  que  a  doutrina  convencionou  denominar

primários.

Os interesses públicos primários são aqueles pertinentes à sociedade e

tutelados no ordenamento jurídico, enquanto os secundários seriam atinentes ao governo

exercido em determinada época por agentes públicos que integram o aparelho estatal. 

Especificamente,  no caso concreto,  se entendermos que o princípio da

supremacia do interesse público em sua vertente primária, deverá respeitar o interesse

da sociedade, deveremos entender que esse concurso, no estágio em se encontra, mesmo

não respeitando o princípio da licitação, único vício por ventura encontrado, deve se

manter intacto, tendo em vista que beneficiará toda a população pindareense, uma vez

que, empregará pessoas capacitadas (aprovadas em um concurso público isento), e trará

novos benefícios  para a sociedade,  uma vez que,  a  ausência  de funcionários  poderá

afetar o desenvolvimento das atividades educacionais causando prejuízos à população

como um todo.

O  princípio  constitucional  da  eficiência  implementou  o  modelo  de

administração  pública  gerencial  voltada  para  um controle  de  resultados  na  atuação

estatal.  Nesse  sentido,  economicidade,  redução  de  desperdícios,  qualidade,  rapidez,

produtividade e rendimento funcional são valores encarecidos por referido princípio.

Caso o concurso seja  anulado,  por  simplesmente  não ter  respeitado o

princípio licitatório, mesmo que diante de uma situação grave, estaríamos optando por

mais  dispêndio  aos  cofres  públicos,  e  sequer  saberemos  se  o  gestor  atual  faria  um

concurso tão rápido e com a lisura desse concurso. Ou seja, o princípio da eficiência
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também aqui deve atuar, pois a manutenção desse concurso gerará mais economicidade,

mais rapidez e produtividade para a gestão pública.

Ora, sabemos que existem várias situações em âmbitos municipais, que o

gestor faz um concurso e dentre os aprovados só encontramos pessoas ligadas a ele.

Pois bem, nesse caso não foi assim, uma vez que, não há indício de fraude no concurso,

e temos um concurso feito por uma gestão passada que não tem ligação alguma com a

gestão atual. Dessa forma, o gestor atual nomeará pessoas capacitadas e devidamente

aprovadas em um concurso público isento. Tudo em respeito ao princípio da eficiência.

Até por  que,  se  assim não o decidir,  haverá  muito  maior  prejuízo  ao

Município, que terá que despender mais recursos para realização de um novo certame. E

por último, insta salientar que, o Município de Pindaré-Mirim, demanda com urgência,

de  contratação  de  servidores  públicos  concursados,  uma  vez  que,  a  gestão  atual

contratou pessoas sem concursos, alegando a espera da decisão do presente processo.

Ademais, essa decisão preserva o princípio da segurança jurídica, na qual

o cidadão legitima a confiança na permanência das relações  jurídicas.  A questão da

segurança está atrelada ao próprio significado de justiça, para que uma norma possa ser

perfeitamente  aplicada  em  nossa  legislação,  mister  é  que  ela  traga  segurança  ao

ordenamento  jurídico.  Portanto,  esse princípio  está  atrelado ao Estado garantidor  de

direitos, porque não é possível dar-se credibilidade a um ordenamento que está sempre

sofrendo modificações, sem se preocupar com o próprio povo. 

E tendo em conta a boa-fé dos candidatos, que prestaram o concurso, fo-

ram aprovados, e estão em suas legítimas expectativas de serem nomeados, esse concur-

so deve ser mantido. Ou seja, para preservar a boa-fé de terceiros, o princípio da segu-

rança jurídica deve ser aplicado e respeitado, pois a intenção da presente decisão é fazer

justiça, aplicando a lei e os princípios que regem a Administração Pública.
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Vejamos o que diz a jurisprudência sobre a segurança jurídica e o fato

consumado:

TJ-PR - Conflito de Jurisdição CJ 11264887 PR 1126488-7 (Acórdão) (TJ-
PR) 
Data de publicação: 18/03/2014 

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO.  MODALIDADE  CONVITE.  TÉCNICA  MENOR  PREÇO.
ILEGALIDADE. SERVIÇO DE NATUREZA INTELECTUAL. MELHOR
TÉCNICA  E  PREÇO.  TRANSCURSO  DO  TEMPO.  CONCURSO
HOMOLOGADO. NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. TEORIA DO FATO
CONSUMADO. APLICABILIDADE. 1. A irregularidade na contratação da
empresa  que realizou  o  concurso  público,  de  que  resultou  a  admissão  de
servidores  municipais  não  implica  na  automática  nulidade  da  contratação
destes servidores. A irregularidade está na forma de contratação da empresa
que  aplicou  as  provas  do  concurso,  mas  não  se  vislumbra  qualquer
irregularidade na realização das provas do certame. 2. Realizado o concurso,
os aprovados foram nomeados e passaram a exercer suas atividades como
servidores públicos, razão pela qual deve ser aplicada, neste caso e em caráter
excepcional,  a  teoria  do  fato  consumado.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 

TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10382120146164001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 09/01/2013 

Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  POPULAR.
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INCUMBIDA DA EXECUÇÃO DE
CONCURSO  PÚBLICO  SEM  ÔNUS  PARA  A  MUNICIPALIDADE.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO ART. 24 , XIII , DA LEI
N.  8.666  /93.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. A antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do
CPC , é medida excepcional, só podendo ser deferida diante da comprovação
da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou
de  difícil  reparação.  II.  Demonstrado  pelo  Agravante  a  motivação  que
ensejou  a  contratação  de  instituição  incumbida  da  execução  de  concurso
público, porquanto isenta de ônus para a municipalidade, bem como que a
dispensa do procedimento licitatório fora embasada no art. 24 , XIII , da Lei
Federal  n.  8.666  /93,  não  se  constatando,  a  priori,  outras  irregularidades
quanto ao edital, deve ser revogada a decisão que determinou a paralisação
do certame público, mormente se a ação popular que fora movida restringe-se
a eventual prejuízo ao Município, ante a inexistência de outros interessados,
o que não restou demonstrado. 

Por fim, em razão do princípio da razoabilidade, não seria razoável uma

decisão determinando a anulação de todo um concurso feito com lisura, para que nova-

mente fizesse um concurso pela gestão atual, que sequer sabemos se quererá aprovar
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apenas “os seus”, em vez de manter um concurso feito pela gestão passada, sem indício

de fraude, com uma empresa com reputação ilibada, sem fins lucrativos e sem ter havi-

do qualquer prejuízo ao erário.

Dito  isto,  o  melhor  para  o  Município  na  presente  conjuntura  é  a

manutenção do concurso, declarando sua legalidade, e determinando que o gestor atual

comece  a  nomear  e  dar  posse  aos  concursados  para  assumirem  seus  postos,  pois

vivemos  em uma  democracia  onde  prevalece  o  critério  meritório  para  adentrar  aos

cargos públicos, e nada mais justo que seja através de um concurso, em que não há

indícios  de  qualquer  fraude,  no  qual  foi  respeitado  a  ordem  de  classificação,  sem

indicação de interferência da gestão passada, que os cargos públicos sejam ocupados.

Ora, o Município de Pindaré-Mirim hoje conta com uma Administração

Pública inchada de contratados temporários, muito provavelmente vinculados a gestão

atual.  Quando em verdade,  a Constituição Federal é clara ao afirmar como meio de

ingresso no serviço público, o concurso público. Portanto, decidindo dessa forma, esse

juízo preservará a aplicação dos princípios do concurso público, da eficiência do serviço

público,  da segurança  jurídica,  da razoabilidade  e  principalmente,  da supremacia  do

interesse público, na sua vertente primária (interesse da sociedade).

Por fim, acrescento que mesmo que haja o entendimento de ilegalidade

no processo licitatório nenhum princípio no Estado de Direito é absoluto. Explico. Os

princípios  albergados  pelo  nosso  ordenamento  jurídico  coexistem e  não  se  anulam.

Assim, há apenas, em cada caso concreto, a prevalência de um em detrimento de outro.

No presente autos, caso houvesse o simples reconhecimento da ilicitude

do procedimento licitatório para a contratação da empresa vencedora, tal nulidade deve

ser afastada para a prevalência do princípio do concurso público realizado com lisura,

sem fraudes e em atenção aos demais princípios encartados no art. 37 da Carta Magna,

no qual, inúmeros cidadãos foram aprovados e aguardam a tão esperada nomeação para

o cargo público almejado.
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Não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  como  guardião  da  Constituição,

simplesmente anular o concurso público já finalizado e sem comprovação de fraudes

durante a realização das provas previstas como almejado pelo Ministério Público. Tal

decisão ocasionará maiores prejuízos sociais aos cidadãos deste Município e ao próprio

erário municipal que terá que arcar com a realização de novo certame.

Importa repisar que, se houvesse alguma outra ilegalidade no concurso,

como possíveis fraudes durante o certame, esse juízo não hesitaria em anular todo o

concurso público, pois não estaria aqui se preservando os princípios da Administração

Pública. No entanto, a situação atual não é essa, mas sim, uma possível dispensa de

licitação fora das hipóteses previstas, com a realização de um certame sem qualquer

indício de fraude, aplicado por uma fundação reconhecida no Estado por suas atuações e

com algumas aplicações de concursos fora do Estado também, sem qualquer prejuízo ao

erário.

No  que  tange  aos  cargos  destinados  aos  profissionais  da  Educação

Especial, verifico que a lei que criou os cargos públicos, não destinou vagas para essa

atuação, de forma que, o Poder Judiciário não poderá adentrar nessa matéria, por tratar-

se de iniciativa privativa do executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir iniciativa

privativa de lei municipal.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial,

revogando a liminar dantes deferida, mantendo a legalidade do concurso público

de Edital 001/2016 para provimento de cargos efetivos e cadastro de reserva da

Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim, homologado em 21.09.2016, extinguindo o

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, Código de Processo

Civil.

Transitado  em  julgado,  determino  que  o  gestor  atual,  dentro  da

discricionariedade administrativa, nomeie e dê posse aos candidatos aprovados dentro

do número de vagas.
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Sem custas e sem honorários

Intimem-se as partes.

Notifique o Ministério Público.

A intimação da Fazenda Pública deverá ser pessoal, por carga, remessa

ou meio eletrônico, nos termos do artigo 183, §1º do NCPC.

Ultrapassado  o  prazo  de  recurso  voluntário,  remetam-se  os  autos  o

Tribunal de Justiça do Maranhão, para reexame necessário, nos termos do artigo 19

da Lei 4717/65, haja vista a aplicação da referida regra em atenção ao microssistema

de direitos difusos e coletivos.

Com  o  trânsito  em  julgado,  arquivem-se  os  autos  com  baixa  na

distribuição.

Cumpra-se.

Pindaré-Mirim, 21 de agosto de 2017.

Ivna Cristina de Melo Freire

Juíza Titular da Comarca de Pindaré-Mirim
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