
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURICURI/PE

EXCELENTÍSSIMO(A)  SR(A).  DR(A).  JUIZ(ÍZA)  DE  DIREITO  DA  ____  VARA  CÍVEL  DA
COMARCA DE OURICURI/PE

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IPL Nº 2021.0002578-PF/SGO/PE
RE Nº 2022.0034376-PF/SGO/PE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de uma de
suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça, que esta
subscreve, vem, com base nos arts. 37, caput, inciso II e § 2º; 127; e 129, inciso III, todos da
Constituição Federal; no art. 25, IV, da Lei nº 8.625/93; na Lei n. 7.347/85, ajuizar AÇÃO CI-
VIL PÚBLICA com PEDIDO LIMINAR em desfavor do:

MUNICÍPIO DE OURICURI,  pessoa jurídica de direito
público interno,  com sede na Praça Padre Francisco
Pedro Silva, n. 145, Centro, Ouricuri/PE, representado
por  seu  Prefeito,  o  Sr.  Francisco  Ricardo  Soares
Ramos,  CPF  n.  034.545.944-05  e  RG  n. 6051784
SSP/PE,  residente  e  domiciliado  na  Av.  Lourival  de
Souza Borges, n. 269, Centro, Ouricuri/PE;

INSTITUTO  CONSULPAM  –  CONSULTORIA  PUBLICO
PRIVADA,  empresa  legalmente  constituída,  CNPJ  n.
08.381.236/0001-27,  Avenida  Evilásio  Almeida
Miranda, n. 280, Bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE,
neste ato representado por sua Diretora Presidente, a
Sra.  Gisele  Borges  Pereira  de  Oliveira,  brasileira,
casada,  pedagoga,  CPF  n.  760.343.303-78  e  RG  n.
2806013/94  SSP-CE,  residente  e  domiciliada  na  Rua
Afonso Pena, n. 155, Edson Queiroz, Fortaleza/CE.

pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
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1 - DOS FATOS

No ano de 2022, o Município de Ouricuri promoveu concursos públicos de pro-
vas e títulos para provimento de cargos efetivos, conforme edital n. 001/2022 e edital n.
002/2022, anexos.

Na forma do contrato n. 063/20141,  os referidos concursos foram realizados
sob a responsabilidade da segunda acionada, INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PU-
BLICO PRIVADA.

Os certames tiveram como data de aplicação de prova os dias 27/11/2022 (para
os cargos de nível médio) e 04/12/2022 (para os cargos de nível fundamental e superior).

Ocorre que, no dia 02/12/2022, foi deflagrada a OPERAÇÃO IPUÇABA2 da Polícia
Federal, a qual cumpriu mandado de prisão em desfavor do Sr.  ALBELÁVIO ANTÔNIO DA
SILVA, vulgo “Arão”, então Assessor Especial Nível I da Prefeitura de Ouricuri/PE.

Em posse do Sr. Albelávio, foi encontrada uma lista contendo diversos nomes
de pessoas inscritas  nos concursos declinados,  seus respectivos CPFs e a indicação dos
cargos a que concorrem (Apreensão n. 189/2022). 

Ademais,  ainda  foram  encontrados,  na  mesma  residência,  3  cartões  de
inscrição de candidatos acompanhados de cópias de seus documentos pessoais (Apreensão
n. 184/2022).

Os cargos constantes na lista apreendida pela polícia federal são os seguintes:
a) auxiliar de serviços gerais; b) auxiliar administrativo; c) auxiliar de educação inclusiva; d)
digitador;  e)  fisioterapeuta;  f)  guarda  municipal;  g)  médico  UBS;  h)  técnico  em
enfermagem.

Outrossim,  no  âmbito  da  mesma  operação,  no  dia  01/12/2022,  logrou-se,
mediante autorização judicial,  interceptação telefônica de conversa mantida entre o Sr.
Ramildo Ramos da Silva, então Secretário Municipal de Administração de Ouricuri, e a Sra.
Valdiene da Silva Delmondes, vulgo “Diene”, candidata inscrita nos certames.

No diálogo, os declinados interlocutores tratam de “procedimento” suspeito a
ser adotado em relação aos concursos da Prefeitura de Ouricuri, vide degravação anexa.
Com orientações acerca da entrega de gabarito pela candidata, postura a ser adotada após
a realização das provas e, ademais, solicitação de cópia do cartão de inscrição de “Diene”.
Havendo, no âmbito da conversa, ainda, sugestão do Sr. Ramildo quanto à certeza de que a

1 Processo Licitatório nº 012/2022 e Dispensa de Licitação nº 002/2022
2  INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 36/2022 – UA/DPF/SGO/PE
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Sra.  Diene  residiria  em  Ouricuri  no  ano  subsequente  ao  da  realização  das  provas,
possivelmente em decorrência de aprovação.

Dessa forma,  foram constatados  indícios  robustos  de fraudes aos  concursos
mencionados,  motivo  pelo  qual  a  Polícia  Federal  enviou  a  este  Órgão  Ministerial  as
informações mencionadas.

Com efeito, ante a manifesta violação da lisura e transparência dos certames,
por ingerência de agentes públicos, notadamente, quando constatado que vários candida-
tos cuja documentação e declinação de nome em lista, constam em listagem preliminar de
aprovados nos concursos alvo da operação policial,  conforme demonstrativos anexos, a
presente demanda tem por objeto ANULAR PARCIAL OU TOTALMENTE O CONCURSO PÚ-
BLICO dos editais n. 001/2022 e n. 002/2022, realizados pela Prefeitura Municipal de Ouri-
curi, por intermédio da empresa também Acionada, com a determinação de realização de
novos certames, em prazo mínimo estabelecido.

2 - DO DIREITO
2.1 - DA LEGITIMIDADE MINISTERIAL

A Constituição da República, em seu art. 127, outorgou ao Ministério Público o
zelo do patrimônio público e social após definir-lhe o papel de guardião perene da ordem
jurídica (ordenamento jurídico) e do regime democrático como funções essenciais à con-
cretização da Justiça. 

O art. 129 da Lei Maior, de sua parte, preconizou como função institucional do
Ministério Público: 

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III – promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;” 

       A presente ação versa sobre direito individual homogêneo, ou seja, trata-se de
uma espécie de direito coletivo, sendo que os sujeitos são mais de um e determinados ou
determináveis. Outrossim, de relevante interesse social, uma vez que mais de um mil can-
didatos participaram do certame.

É indiscutível a legitimidade do Parquet quando se busca a anulação de concur-
so público pela inobservância dos princípios que regem a matéria, senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE MERITOCRACIA. LE-
GITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1. Concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de me-
ritocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do Estado Social

 3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURICURI/PE

de Direito brasileiro, condensado e concretizado na Constituição Federal de
1988. Suas duas qualidades essenciais – ser " concurso", o que implica ge-
nuína competição, sem cartas marcadas, e ser" público ", no duplo sentido
de certame transparente e de controle amplo de sua integridade - impõem
generoso reconhecimento de legitimidade ad causam no acesso à justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do
Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a
nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios
constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade.

3. Se o Parquet tem legitimidade para postular anulação de concurso públi -
co, igualmente a possui para invalidar ato administrativo que o tiver anula-
do. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.

( REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)"

"AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ESPECIAL.  CONCURSO PÚBLICO.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1- Conforme a jurisprudência desta Corte o Ministério Público tem legitimi-
dade para atuar na defesa coletiva de candidatos em concurso público, de-
sim portando, se o objeto da ação civil pública é a anulação do concurso ou
do ato administrativo que o anulou.

2- Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 996.258/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGA-
DOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2009, DJe
03/08/2009)"

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CON-
CURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA AMPLA ACESSIBILIDADE E DA MORALIDADE. LEGITIMIDA-
DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSE COLETIVO. PRECEDEN-
TES.

1. Tanto o artigo 129, inciso III, da Constituição da Republica, quanto a le-
gislação infraconstitucional, ilustrativamente o inciso IV do artigo 1º da Lei
nº 7.347/85, acrescentado pela Lei nº 8.078/90, conferem legitimidade ao
Ministério Público para atuar na defesa de candidatos em concurso público,
que é espécie ou modalidade de interesse coletivo.
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2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirmou já a legitimi-
dade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando à declara-
ção da nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princí-
pios constitucionais da legalidade, da ampla acessibilidade e da moralida-
de, nada importando que a alegada nulidade decorra de regras classificató-
rias correspondentes a etapa específica do certame.

3." Propugnando-se, na ação civil pública, a anulação de concurso público
ante a inobservância de princípios atinentes à administração pública, o in-
teresse em tutela é metaindividual difuso. "(REsp nº 191.751/MG, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, in DJ 6/6/2005).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 681.624/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005, p. 347)".

 Igualmente, e como não poderia deixar de ser, a Lei Complementar nº 12 de 27
de dezembro de 1994, assentou: 

“Art. 4º Além de outras funções constitucionais e legais incumbe ao Minis-
tério Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para:
a) proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, turístico e paisagísti-
co, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indispensáveis e ho-
mogêneos;
b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio públi-
co ou a moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas ad-
ministrações indiretas ou funcionais, ou entidades privadas de que partici-
pem.“

Para  finalizar  este  tópico,  calha  transcrever  decisão  do  Colendo  Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.338.916: 

“ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA  DEFENDÊ-LO  VIA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CANDIDATO  APROVADO  EM  CERTAME  PÚBLICO.  PRETERIÇÃO  POR
PROFESSOR TEMPORÁRIO CONTRATADO PARA O CARGO.  1.  O  Superior
Tribunal  de  Justiça  é  firme  em  reconhecer  a  legitimidade  do  Órgão
Ministerial  para  ajuizar  Ação  Civil  Pública  com  objetivo  de  declarar  a
nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios
constitucionais  da legalidade, da acessibilidade e da moralidade. 2.  Se o
Ministério  Público tem legitimidade para  postular  anulação de concurso
público, igualmente a possui para invalidar ato administrativo que o tiver
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anulado.  Precedentes do STJ.  (...)”  (STJ,  REsp nº 1.338.916/RN, rel.  Min.
Herman Benjamin, j. 06/09/2012) (grifo acrescido) 

 Inquestionável,  assim,  a  legitimidade  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DE
PERNAMBUCO para ocupar o polo ativo desta demanda. 

2.2 - VIA PROCESSUAL ELEITA
2.2.1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A Constituição da República, em seu art. 129, III, prevê que, para a defesa em
juízo dos interesses difusos e coletivos pelo Ministério Público,  a ação civil  pública é o
instrumento adequado. 

“Considerando  não  a  natureza  privada  ou  pública  do  interesse
protegido  pela  norma  jurídica,  mas  sim a  titularidade  do  poder  de
invocar a tutela judicial do interesse (ou seja,  saber a quem cabe o
poder de dispor da proteção jurisdicional atribuída ao interesse), Piero
Calamandrei  anotou:  ‘Como  entre  os  poderes  de  disposição  está
compreendido também o poder de invocar a garantia jurisdicional, a
distinção entre direito privado e direito público no campo substancial
se projeta no processo através da legitimação para agir: e se tem, em
consequência, ação privada quando o poder de provocar o exercício da
jurisdição está reservado de um modo exclusivo ao titular do interesse
individual  que  a  norma jurídica  protege,  e  ação pública  quando tal
poder é confiado pelo Estado a um órgão público especial,  que age,
independente de qualquer estímulo privado, por dever de ofício’.  A
rigor, sob o aspecto doutrinário, a ação civil pública é a ação de objeto
não  penal  proposta  pelo  Ministério  Público.  Sem  melhor  técnica,
portanto, a Lei n.  7.347/85 usou a expressão ação civil  pública para
referir-se à ação para defesa de interesses transindividuais, proposta
por  diversos  colegitimados  ativos,  entre  os  quais  até  mesmo
associações  privadas,  além  do  Ministério  Público  e  outros  órgãos
públicos. Mais acertadamente, quando dispôs sobre a defesa em juízo
desses  mesmos  interesses  transindividuais,  o  CDC  preferiu  a
denominação ação coletiva, da qual as associações civis, o Ministério
Público e outros órgãos públicos são colegitimados. A ação civil pública
da Lei n. 7.347/85 nada mais é que uma espécie de ação coletiva, como
o  mandado  de  segurança  coletivo  e  a  ação  popular.  Como
denominaremos,  pois,  uma  ação  que  verse  a  defesa  de  interesses
difusos,  coletivos  ou  individuais  homogêneos?  Se  ela  estiver  sendo
movida  pelo  Ministério  Público,  o  mais  correto,  sob  o  prisma
doutrinário,  será  chamá-la  de  ação  civil  pública.  Mas  se  tiver  sido
proposta  por  associações  civis,  mais  correto  será  denominá-la  ação
coletiva. (...)” (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 23ª edição,
Saraiva: São Paulo, 2010, pp. 73-4) (grifos acrescidos) 
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A Lei nº 7.347/85, por sua vez, disciplinando esse instrumento processual, deu-
lhe grande abrangência, ao prever o seu cabimento para a responsabilização por danos
morais e patrimoniais causados a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1º, IV). 

Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  discorre  sobre  os  pressupostos  da  ação  civil
pública: 

“Constitui pressuposto da ação civil  pública o dano ou a ameaça de
dano a interesse difuso ou coletivo, abrangidos por essa expressão o
dano ao patrimônio público e  social,  entendida a expressão no seu
sentido mais amplo, de modo a abranger o dano material e o dano
moral.”  (Direito  Administrativo,  26a  edição,  São  Paulo:  Atlas,  2013,
p.880) 

Como se demonstrará mais adiante, nesta demanda não só se está buscando
defender interesse difuso, mas também assegurar a ordem jurídica e o interesse social no
seu devido equilíbrio, zelar pelos direitos assegurados na Constituição, e anular todos os
atos administrativos atentatórios a essas diretrizes, o que lhe confere, por via reflexa, uma
finalidade pedagógica. 

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA
CAUTELAR.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE.  REQUISITOS.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DE NÃO
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO  A  QUO.  1.  A  Constituição  Federal  de  1988  confere  especial
distinção  ao  Ministério  Público,  outorgando-lhe  a  condição  de
instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  decorrendo  daí  as
suas funções institucionais, dentre elas, a de promover o inquérito civil
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 2. Nesse
contexto, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação
civil  pública,  dispõe  que  a  mesma  é  cabível  para  apurar  a
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a qualquer
interesse  difuso  ou  coletivo,  sendo  certo  que  a  doutrina  define  o
interesse difuso como aquele que abrange número indeterminado de
pessoas  ligadas  por  uma  circunstância  de  fato,  e  interesse  coletivo
como  aquele  que  diz  respeito  a  um  grupo,  categoria  ou  classe  de
pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica . 3. Portanto, pode a instituição ministerial ajuizar
ação civil pública, por ato de improbidade, com o objetivo de proteger
o  patrimônio  público  ou  de  zelar  pela  ordem  jurídica,  conquanto,
certamente, estará atuando na defesa do chamado interesse coletivo,
sendo certo que nesta categoria se enquadra ação visando à anulação
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de concurso público. De fato, indiscutível caiba ao Ministério Público a
defesa de tais valores e interesses, conquanto, de fato, são questões
que  exorbitam  do  plano  das  relações  individuais  e  permeiam  as
relações  sociais  da  coletividade  e,  certamente,  nesse  contexto,  a
moralidade e a impessoalidade são princípios relevantes que merecem
defesa intransigente.  4.  Em razão disso,  não é razoável  afirmar que
nomeados os candidatos melhor classificados, sobre os quais pairam as
suspeitas  alhures  mencionadas,  sobram aqueles  sobre  os  quais  não
pairam as presunções apontadas, tornando inócua a medida cautelar,
pois,  remanesce  interesse  na  apuração  das  condutas  para  a
apropriação  das  responsabilidades  decorrentes  de  eventuais  atos
praticados com violação da lei. 5. Apelação a que se dá provimento.”
(TRF – 3a . Região, AC 173914, Turma Suplementar da Segunda Seção,
j. 21/08/2008) (grifos acrescidos) Clara, portanto, a adequação da ação
civil pública para veicular esta lide.

2.3 - DA LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

O art. 37 da Constituição Federal dispõe o seguinte:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação pré-
via 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 li-
vre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei."

E a doutrina administrativista analisa os princípios básicos da administração da
seguinte forma:

"[Legalidade] significa que o administrador público está, em toda a sua ati-
vidade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato in-
válido e expor-se a responsabilidade

 8



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURICURI/PE

1 MEIRELLES, HELY LOPES. in Direito Administrativo Brasileiro, 26a ed., São
Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.82, 83, 85, 86, 87, 88 e 90 disciplinar, ci -
vil e criminal, conforme o caso.

(...) Na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

(...) a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo
ato da Administração Pública. (...) O agente administrativo, como ser hu-
mano dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o
Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o
elemento ético de sua conduta.

(...) o princípio da impessoalidade , referido na Constituição de 1988 8, nada
mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamen-
te aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como ob-
jeto do ato, de forma impessoal. (...) Desde que o princípio da finalidade exi-
ge que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador
fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio
ou de terceiros.

(...)

[Publicidade] é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e iní-
cio de seus efeitos externos. Daí porque as leis, atos e contratos administra-
tivos que produzem conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem
exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as
partes e terceiros.

A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e
moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a
publicação, nem os regulares a dispensam para sua exeqüibilidade, quando
a lei ou o regulamento a exige.

(...)

[A Eficiência] exige que a atividade administrativa seja exercida com preste-
za, perfeição e rendimento funcional.

É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se conten-
ta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados posi-
tivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros." Grifo nosso
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E complementando essas disposições constitucionais e doutrinárias acerca das
regras aplicáveis à administração pública, torna oportuno lembrar o que foi dito pelo Emi-
nente Ministro Herman Benjamin, na ocasião do julgamento do Resp 1.362.269, em rela-
ção aos concursos públicos especificamente, in verbis:

“concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de meri-
tocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do Estado Social de
Direito  brasileiro,  condensado e concretizado na Constituição Federal  de
1988”.

Ainda, o ilustre Ministro ressaltou as duas qualidades essenciais do concurso
público, a saber:

“ser ‘concurso’, o que implica genuína competição, sem cartas marcadas, e
ser ‘público’, no duplo sentido de certame transparente e de controle amplo
de sua integridade”.

Noutra banda, em arremate, cumpre colacionar o que já dizia o professor Hely
Lopes Meirelles acerca dos concursos públicos:

“A obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos em comissão
e empregos com essa natureza, refere-se à investidura em cargo ou empre-
go público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou
emprego público inicial da carreira na Administração direta e indireta. O
concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para
obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao
mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que
atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e comple-
xidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo
concurso  afastam-se,  pois,  os ineptos e os apaniguados que costumam
abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e
falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leilo-
ando cargos e empregos públicos. ” (2001:403/404, sublinhado e destaque
nossos)

Logo, resta imprescindível que, durante a realização de qualquer concurso pú-
blico, seja observado todo o conjunto sistemático de nossa Carta Republicana, de modo a
evitar que existam as chamadas “cartas marcadas” durante a realização do certame e ga-
rantir isonomia na competição mediante a observância das regras pré-estabelecidas. Do
contrário, está-se lesionando os princípios constitucionais norteadores da administração
pública e, por consectário, ofendendo o patrimônio público.

Destarte, feito este intróito constitucional, jurisprudencial e doutrinário, cum-
pre-nos mergulhar nos fatos ocorridos durante a tramitação do concurso público em apre-
ço.  Consoante narrativa alhures, agentes públicos se utilizaram dos cargos que ocupam
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para favorecer determinadas pessoas, auxiliando-as a ingressarem em cargos públicos de
maneira ilegal, em notória afronta aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, fe-
rindo os princípios da isonomia.

As anormalidades do concurso foram insofismavelmente constatadas pela in-
vestigação da polícia federal, denotando gravoso comprometimento da transparência e li-
sura do certame, face violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, im-
pessoalidade e igualdade, que ensejam a nulidade de todo o certame.

Demais de todo o exposto, salutar destacar-se, no tocante ao cargo de auxiliar
de serviços gerais, o aprazamento de provas em horário noturno, vide Aditivo n. 004/2022
anexo, com horário inicial às 18h40min. Medida que ensejou inegável prejuízo a candidatos
e violação ao princípio da isonomia,  notadamente  no que tange  ao acesso a locais  de
provas,  reconhecidamente  distantes,  com  indisponibilidade  de  acesso  via  transportes
públicos, quando do horário de término.

De fato, somente a anulação do concurso poderá tutelar o princípio de prote-
ção ao interesse público, bem como observar os princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade dos atos administrativos, que foram alçados, pelo constituinte, à categoria de
princípios proeminentes, regedores de toda a atividade na administração pública. Cabendo,
no desiderato, compelir-se o MUNICÍPIO DE OURICURI à realização de novo certame, fixan-
do, prazo para publicação de novo edital, para todos os cargos, no caso de anulação total
da prova, ou para tão somente os cargos alvo da operação policial, com contratação de em-
presa diversa.

3 - DA TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA LIMINAR

A probabilidade de concessão medida liminar encontra amparo nos arts. 294 e
ss. do atual CPC.

E valendo-nos do microssistema de processo coletivo,  onde há comunicação
entre as normas que estabeleçam normas de interesse público para fins de tutela coletiva,
cumpre colacionar os ditames do art. 84 do CDC: "na ação que tenha por objeto o cumpri -
mento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação
ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adim-
plemento.".

E ainda, o art. 12 da Lei 7.347/85 no sentido de que "poderá o juiz conceder
mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".

Com efeito, é cediço que para o deferimento de medida liminar de urgência,
são necessários dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. 
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Os requisitos que ensejam a tutela provisória ora requerida estão perfeitamen-
te caracterizados.

No presente caso, as provas coligidas em procedimento policial denotam a ma-
nifesta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa,
ao passo em que agentes públicos se muniram de documentação e dados pessoais de can-
didatos de certames, que restaram listados como aprovados em resultado preliminar, inob-
servância da imparcialidade nos processos seletivos que viola, dentre outros, os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, publicidade e isono-
mia, bem assim da proporcionalidade e razoabilidade. 

Outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação deflui, de modo
até  eloquente,  dos  elementos  coligidos  em  ação  policial,  pois  a  demora  na  anulação
integral  do  certame implicará  ofensa  a  princípios  e  direitos  fundamentais  previstos  na
Constituição da República,  prejudicando candidatos  na forma da fundamentação supra,
bem como onerando o já exíguo orçamento do Município,  na medida em que destina
vencimentos e demais benefícios financeiros a servidores que adentraram à Administração
por meio de certames maculados por fraude. 

Vide obra de Direito Processual Coletivo, autor Fredie Diddier.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO -
IRREGULARIDADES -  ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL -  PRESENÇA DOS
REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. Deve prevalecer a decisão que deter-
minou a suspensão de nomeação e posse dos candidatos  aprovados em
concurso público, bem como do afastamento provisório de eventuais candi-
datos já nomeados, uma vez que o agravante não apresentou em seu recur-
so os documentos relacionados à presença de irregularidades no certame.
Presentes em parte os requisitos indissociáveis da fumaça do bom direito e
do perigo na demora, é forçoso concluir pela manutenção da decisão, que
deferiu parcialmente os efeitos da tutela. V.V.: Após a regular investidura
do servidor no cargo público para o qual aprovado em concurso, inicia-se
com a Administração uma nova relação jurídica, desta feita, regida pelos
princípios constitucionais, de sorte que não se pode liminarmente afastar o
particular das respectivas funções diante da existência de meros indícios da
suposta irregularidade no precedente certame.

(TJ-MG - AI: 10394140111151002 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de
Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Pu-
blicação: 12/06/2015) (grifos nossos)

Em outro giro verbal, a providência antecipatória impedirá a perpetuação de
irregularidades.
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Ao conceder ou não a tutela de urgência, notadamente a de jaez antecipatório,
o Poder Judiciário deverá sopesar os bens em jogo no processo, isto é, os bens/interesses
que estão sendo discutidos pelas partes, de forma a priorizar um em detrimento do outro,
contanto que exista justificativa plausível para a sua escolha. 

“À primeira  vista,  seria  fácil  concluir  que a tutela  antecipatória  não
poderá ser  concedida quando puder causar  um dano maior  do que
aquele que se pretende evitar. Contudo, para que o juiz possa concluir
se é justificável ou não o risco, ele necessariamente deverá estabelecer
uma  prevalência  axiológica  de  um  dos  bens  em vista  do  outro,  de
acordo com os  valores  de  seu  momento  histórico.  Não se  trata  de
estabelecer uma valoração abstrata dos bens em jogo, já que os bens
têm pesos que variam de acordo com as diversas situações concretas.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da Tutela na Reforma do
Processo,  2ª  edição,  Malheiros  Editores,  São Paulo,  1996,  pp.  82-3)
Além disso, a resposta do Poder Judiciário, para realizar o objetivo da
jurisdição, em seu tríplice aspecto (jurídico, político e social), e mais do
que correta e justa, precisa ser célere, sob pena de se tornar ineficaz e
inefetiva  em  virtude  das  modificações  provocadas  pelo  tempo  na
realidade factual inicialmente apresentada.

       De rigor, portanto, a concessão de tutela (provisória) de urgência antecipada e
incidental na presente ação civil pública, para o fim de que seja suspenso o andamento dos
Concursos  Públicos  de  Provas  de  Títulos,  edital  n.  001/2022  e  edital  n.  002/2022,  até
definitiva solução do presente feito.

4 - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer:

a) O recebimento, a autuação e o processamento da presente ação na forma e
no rito preconizados em lei;

b) Concessão de medida liminar,  inaudita altera pars, para determinar a sus-
pensão do andamento dos Concursos Públicos de Provas de Títulos, edital n. 001/2022 e
edital n. 002/2022, realizados pela Prefeitura Municipal de Ouricuri, por intermédio da em-
presa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA, para  todos os cargos
ofertados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do art. 12,
§ 2° da Lei n. 7.347/1985, em favor do Município de Ouricuri/PE;

c) A citação dos demandados para, querendo, contestar o pedido judicializado,
sob pena de revelia e confissão, de acordo com os arts. 335, 336 e 344 do Novo Código de
Processo Civil; 
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d) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde
logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, esclarecendo que o Ministério Públi-
co não faz jus a honorários advocatícios; 

c)  A anulação parcial  dos  Concursos Públicos de Provas  de Títulos,  edital  n.
001/2022 e edital n. 002/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Ouricuri, por inter-
médio da empresa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA, para os
cargos de: a) auxiliar de serviços gerais; b) auxiliar administrativo; c) auxiliar de educação
inclusiva; d) digitador; e) fisioterapeuta;  f) guarda municipal; g) médico UBS; h) técnico em
enfermagem;

c.1) Subsidiariamente, a anulação dos Concursos Públicos de Provas e Títulos,
edital n. 001/2022 e edital n. 002/2022, realizados pela Prefeitura Municipal de Ouricuri,
por intermédio da empresa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA,
para todos os cargos ofertados.

d) Com a anulação parcial ou total do concurso, seja determinada:

d.1) A devolução pela banca examinadora dos valores de inscrição dos candida-
tos inscritos cuja prova foi anulada;

d.2)  À  Prefeitura  de  Ouricuri  para  que  proceda,  no  prazo  de  90  dias,  à
contratação de nova empresa para realizar novo certame para os cargos cuja prova seja
objeto de anulação, sob a pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

e) A proibição da empresa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO
PRIVADA de contratar com a administração pública direta e indireta, pelo prazo máximo
legal;

f) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde
logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985;  

g)  Sejam os promovidos condenados ao pagamento de custas processuais e
demais emolumentos processuais (art. 18 da Lei n. 7.347/1985);

Requer-se, ainda, a produção de todas as provas em Direito admitidas, a serem
oportunamente especificadas. 

Atribui à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ouricuri/PE, 12 de January de 2023.
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[assinado eletronicamente]
Manoel Dias da Purificação Neto

Promotor de Justiça 
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	Processo Licitatório nº 012/2022 e Dispensa de Licitação nº 002/2022
	INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 36/2022 – UA/DPF/SGO/PE
	AÇÃO CIVIL PÚBLICA
	IPL Nº 2021.0002578-PF/SGO/PE
	RE Nº 2022.0034376-PF/SGO/PE
	O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de uma de suas atribuições constitucionais e legais, por intermédio do Promotor de Justiça, que esta subscreve, vem, com base nos arts. 37, caput, inciso II e § 2º; 127; e 129, inciso III, todos da Constituição Federal; no art. 25, IV, da Lei nº 8.625/93; na Lei n. 7.347/85, ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA com PEDIDO LIMINAR em desfavor do:
	pelas razões de fato e de direito que passa a expor:
	1 - DOS FATOS
	No ano de 2022, o Município de Ouricuri promoveu concursos públicos de provas e títulos para provimento de cargos efetivos, conforme edital n. 001/2022 e edital n. 002/2022, anexos.
	Na forma do contrato n. 063/2014, os referidos concursos foram realizados sob a responsabilidade da segunda acionada, INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA.
	Os certames tiveram como data de aplicação de prova os dias 27/11/2022 (para os cargos de nível médio) e 04/12/2022 (para os cargos de nível fundamental e superior).
	Ocorre que, no dia 02/12/2022, foi deflagrada a OPERAÇÃO IPUÇABA da Polícia Federal, a qual cumpriu mandado de prisão em desfavor do Sr. ALBELÁVIO ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “Arão”, então Assessor Especial Nível I da Prefeitura de Ouricuri/PE.
	Com efeito, ante a manifesta violação da lisura e transparência dos certames, por ingerência de agentes públicos, notadamente, quando constatado que vários candidatos cuja documentação e declinação de nome em lista, constam em listagem preliminar de aprovados nos concursos alvo da operação policial, conforme demonstrativos anexos, a presente demanda tem por objeto ANULAR PARCIAL OU TOTALMENTE O CONCURSO PÚBLICO dos editais n. 001/2022 e n. 002/2022, realizados pela Prefeitura Municipal de Ouricuri, por intermédio da empresa também Acionada, com a determinação de realização de novos certames, em prazo mínimo estabelecido.
	2 - DO DIREITO
	2.1 - DA LEGITIMIDADE MINISTERIAL
	A Constituição da República, em seu art. 127, outorgou ao Ministério Público o zelo do patrimônio público e social após definir-lhe o papel de guardião perene da ordem jurídica (ordenamento jurídico) e do regime democrático como funções essenciais à concretização da Justiça.
	O art. 129 da Lei Maior, de sua parte, preconizou como função institucional do Ministério Público:
	“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”
	A presente ação versa sobre direito individual homogêneo, ou seja, trata-se de uma espécie de direito coletivo, sendo que os sujeitos são mais de um e determinados ou determináveis. Outrossim, de relevante interesse social, uma vez que mais de um mil candidatos participaram do certame.
	É indiscutível a legitimidade do Parquet quando se busca a anulação de concurso público pela inobservância dos princípios que regem a matéria, senão vejamos:
	"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE MERITOCRACIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
	1. Concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de meritocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do Estado Social de Direito brasileiro, condensado e concretizado na Constituição Federal de 1988. Suas duas qualidades essenciais – ser " concurso", o que implica genuína competição, sem cartas marcadas, e ser" público ", no duplo sentido de certame transparente e de controle amplo de sua integridade - impõem generoso reconhecimento de legitimidade ad causam no acesso à justiça.
	2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade.
	3. Se o Parquet tem legitimidade para postular anulação de concurso público, igualmente a possui para invalidar ato administrativo que o tiver anulado. Precedentes do STJ.
	4. Recurso Especial provido.
	( REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)"
	"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
	1- Conforme a jurisprudência desta Corte o Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa coletiva de candidatos em concurso público, desim portando, se o objeto da ação civil pública é a anulação do concurso ou do ato administrativo que o anulou.
	2- Agravo regimental a que se nega provimento.
	(AgRg no REsp 996.258/DF, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2009, DJe 03/08/2009)"
	"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA ACESSIBILIDADE E DA MORALIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSE COLETIVO. PRECEDENTES.
	1. Tanto o artigo 129, inciso III, da Constituição da Republica, quanto a legislação infraconstitucional, ilustrativamente o inciso IV do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, acrescentado pela Lei nº 8.078/90, conferem legitimidade ao Ministério Público para atuar na defesa de candidatos em concurso público, que é espécie ou modalidade de interesse coletivo.
	2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirmou já a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando à declaração da nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da ampla acessibilidade e da moralidade, nada importando que a alegada nulidade decorra de regras classificatórias correspondentes a etapa específica do certame.
	3." Propugnando-se, na ação civil pública, a anulação de concurso público ante a inobservância de princípios atinentes à administração pública, o interesse em tutela é metaindividual difuso. "(REsp nº 191.751/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, in DJ 6/6/2005).
	4. Agravo regimental improvido.
	(AgRg no REsp 681.624/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005, p. 347)".
	“Art. 4º Além de outras funções constitucionais e legais incumbe ao Ministério Público:
	IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei, para: a) proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indispensáveis e homogêneos; b) anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou a moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou funcionais, ou entidades privadas de que participem.“
	2.3 - DA LESÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
	O art. 37 da Constituição Federal dispõe o seguinte:
	"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
	(...)
	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;
	(...)
	§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei."
	E a doutrina administrativista analisa os princípios básicos da administração da seguinte forma:
	"[Legalidade] significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade
	1 MEIRELLES, HELY LOPES. in Direito Administrativo Brasileiro, 26a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p.82, 83, 85, 86, 87, 88 e 90 disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
	(...) Na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
	(...) a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública. (...) O agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.
	(...) o princípio da impessoalidade , referido na Constituição de 1988 8, nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objeto do ato, de forma impessoal. (...) Desde que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros.
	(...)
	[Publicidade] é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí porque as leis, atos e contratos administrativos que produzem conseqüências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.
	A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exeqüibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige.
	(...)
	[A Eficiência] exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional.
	É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros." Grifo nosso
	E complementando essas disposições constitucionais e doutrinárias acerca das regras aplicáveis à administração pública, torna oportuno lembrar o que foi dito pelo Eminente Ministro Herman Benjamin, na ocasião do julgamento do Resp 1.362.269, em relação aos concursos públicos especificamente, in verbis:
	“concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de meritocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do Estado Social de Direito brasileiro, condensado e concretizado na Constituição Federal de 1988”.
	Ainda, o ilustre Ministro ressaltou as duas qualidades essenciais do concurso público, a saber:
	“ser ‘concurso’, o que implica genuína competição, sem cartas marcadas, e ser ‘público’, no duplo sentido de certame transparente e de controle amplo de sua integridade”.
	Noutra banda, em arremate, cumpre colacionar o que já dizia o professor Hely Lopes Meirelles acerca dos concursos públicos:
	“A obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos em comissão e empregos com essa natureza, refere-se à investidura em cargo ou emprego público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público inicial da carreira na Administração direta e indireta. O concurso é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e empregos públicos. ” (2001:403/404, sublinhado e destaque nossos)
	Logo, resta imprescindível que, durante a realização de qualquer concurso público, seja observado todo o conjunto sistemático de nossa Carta Republicana, de modo a evitar que existam as chamadas “cartas marcadas” durante a realização do certame e garantir isonomia na competição mediante a observância das regras pré-estabelecidas. Do contrário, está-se lesionando os princípios constitucionais norteadores da administração pública e, por consectário, ofendendo o patrimônio público.
	Destarte, feito este intróito constitucional, jurisprudencial e doutrinário, cumpre-nos mergulhar nos fatos ocorridos durante a tramitação do concurso público em apreço. Consoante narrativa alhures, agentes públicos se utilizaram dos cargos que ocupam para favorecer determinadas pessoas, auxiliando-as a ingressarem em cargos públicos de maneira ilegal, em notória afronta aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, ferindo os princípios da isonomia.
	As anormalidades do concurso foram insofismavelmente constatadas pela investigação da polícia federal, denotando gravoso comprometimento da transparência e lisura do certame, face violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e igualdade, que ensejam a nulidade de todo o certame.
	De fato, somente a anulação do concurso poderá tutelar o princípio de proteção ao interesse público, bem como observar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade dos atos administrativos, que foram alçados, pelo constituinte, à categoria de princípios proeminentes, regedores de toda a atividade na administração pública. Cabendo, no desiderato, compelir-se o MUNICÍPIO DE OURICURI à realização de novo certame, fixando, prazo para publicação de novo edital, para todos os cargos, no caso de anulação total da prova, ou para tão somente os cargos alvo da operação policial, com contratação de empresa diversa.
	3 - DA TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA LIMINAR
	A probabilidade de concessão medida liminar encontra amparo nos arts. 294 e ss. do atual CPC.
	E valendo-nos do microssistema de processo coletivo, onde há comunicação entre as normas que estabeleçam normas de interesse público para fins de tutela coletiva, cumpre colacionar os ditames do art. 84 do CDC: "na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.".
	E ainda, o art. 12 da Lei 7.347/85 no sentido de que "poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo".
	Com efeito, é cediço que para o deferimento de medida liminar de urgência, são necessários dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
	Os requisitos que ensejam a tutela provisória ora requerida estão perfeitamente caracterizados.
	No presente caso, as provas coligidas em procedimento policial denotam a manifesta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, ao passo em que agentes públicos se muniram de documentação e dados pessoais de candidatos de certames, que restaram listados como aprovados em resultado preliminar, inobservância da imparcialidade nos processos seletivos que viola, dentre outros, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, publicidade e isonomia, bem assim da proporcionalidade e razoabilidade.
	Vide obra de Direito Processual Coletivo, autor Fredie Diddier.
	AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO. Deve prevalecer a decisão que determinou a suspensão de nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público, bem como do afastamento provisório de eventuais candidatos já nomeados, uma vez que o agravante não apresentou em seu recurso os documentos relacionados à presença de irregularidades no certame. Presentes em parte os requisitos indissociáveis da fumaça do bom direito e do perigo na demora, é forçoso concluir pela manutenção da decisão, que deferiu parcialmente os efeitos da tutela. V.V.: Após a regular investidura do servidor no cargo público para o qual aprovado em concurso, inicia-se com a Administração uma nova relação jurídica, desta feita, regida pelos princípios constitucionais, de sorte que não se pode liminarmente afastar o particular das respectivas funções diante da existência de meros indícios da suposta irregularidade no precedente certame.
	(TJ-MG - AI: 10394140111151002 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2015) (grifos nossos)
	4 - DOS PEDIDOS
	Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer:
	b) Concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão do andamento dos Concursos Públicos de Provas de Títulos, edital n. 001/2022 e edital n. 002/2022, realizados pela Prefeitura Municipal de Ouricuri, por intermédio da empresa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA, para todos os cargos ofertados, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do art. 12, § 2° da Lei n. 7.347/1985, em favor do Município de Ouricuri/PE;
	c) A citação dos demandados para, querendo, contestar o pedido judicializado, sob pena de revelia e confissão, de acordo com os arts. 335, 336 e 344 do Novo Código de Processo Civil;
	d) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, esclarecendo que o Ministério Público não faz jus a honorários advocatícios;
	c) A anulação parcial dos Concursos Públicos de Provas de Títulos, edital n. 001/2022 e edital n. 002/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Ouricuri, por intermédio da empresa INSTITUTO CONSULPAM – CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA, para os cargos de: a) auxiliar de serviços gerais; b) auxiliar administrativo; c) auxiliar de educação inclusiva; d) digitador; e) fisioterapeuta; f) guarda municipal; g) médico UBS; h) técnico em enfermagem;
	d) Com a anulação parcial ou total do concurso, seja determinada:
	d.1) A devolução pela banca examinadora dos valores de inscrição dos candidatos inscritos cuja prova foi anulada;
	Requer-se, ainda, a produção de todas as provas em Direito admitidas, a serem oportunamente especificadas.
	Atribui à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

