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E M E N T A 

PROPOSIÇÃO. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO. 

SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE DOS CONCURSOS 

PÚBLICOS HOMOLOGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, 

DE 20 DE MARÇO DE 2020, COMO MEIO DE MITIGAR O 

IMPACTO DECORRENTE DAS MEDIDAS DE COMBATE À 

CONTAMINAÇÃO CAUSADA PELO CORONAVÍRUS SARS-

COV-2. (COVID-19). APROVAÇÃO COM EMENDA. 

 

 

P A R E C E R 

I - RELATÓRIO 

Trata-se de Proposta de Recomendação, de autoria do Conselheiro 

Luciano Nunes Maia Freire, que objetiva a suspensão dos prazos de validade 

dos concursos públicos homologados pelo Ministério Público, durante a 

vigência do Decreto Legislativo nº 6/2020, como meio de mitigar o impacto 

decorrente das medidas de combate à contaminação causada pelo Coronavírus 

Sars-Cov-2 (COVID-19). 

Sustentou o proponente que a Proposta de Recomendação 

apresentada se espelha no teor da Recomendação CNJ nº 64, de 24 de abril de 
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2020, aprovada, à unanimidade, pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça, 

durante a 63ª sessão virtual, realizada entre os dias 07 e 17 de abril de 2020. 

Diante da relevância da questão a ser dirimida, o Plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Público, de forma uníssona, entendeu pela 

excepcional urgência do caso e dispensou os prazos de tramitação, nos termos 

do art. 149, § 2º, do RICNMP. 

Aberta oportunidade para que as associações e demais entidades 

encaminhassem ao gabinete suas manifestações, via e-mail, a ANPR, a ANPT e 

a CONAMP requereram o adiamento da votação da recomendação para a 

próxima sessão, a fim de que pudessem refletir melhor sobre o texto proposto e 

suas futuras implicações. 

Todavia, conforme prometido, apresento meu voto hoje, 

independentemente de eventual decisão de adiamento da votação, uma vez que 

compete à Presidência a administração da pauta. 

  É o relatório do necessário. 

 

II – PARECER 

O atual cenário de crise sanitária provocada pelo COVID-19 impõe ao 

Conselho Nacional do Ministério Público a análise de assunto de relevante 

interesse público, qual seja, a viabilidade de suspender o prazo de validade dos 

concursos públicos realizados pelos órgãos do Ministério Público. 

O  Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, reconheceu, para 

os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
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(denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal), a ocorrência do estado de 

calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

Posteriormente, o Projeto de Lei Complementar nº 39/2020 originou a 

Lei Complementar nº 173/2020, que em âmbito federal, determinou a suspensão 

do prazo de validade de todos os concursos, dispondo em seu artigo 10 que 

“Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data 

da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território 

nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela 

União”. 

Oportuno registrar que o estado de calamidade consiste em um dos 

instrumentos juridicamente legítimos para que o Estado (e a sociedade civil) 

possam, em que pese as medidas excepcionais tomadas, enfrentar o problema, 

sem descurar da manutenção da higidez da ordem constitucional e do primado 

da Democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais. 

No bojo do Projeto de Lei Complementar nº 39/2020, o Presidente do 

Senado Davi Alcolumbre votou favoravelmente à Emenda nº 3 da Câmara, que 

suspendeu o prazo dos concursos já homologados, discorrendo sobre os pontos 

positivos que justificavam a publicação da lei: “Ela não tem impacto fiscal, e poderá 

trazer até economia para os entes federativos, uma vez que não precisarão fazer novo 

concurso quando voltar a ser possível contratar. Além disso, parece um aceno positivo 

aos já aprovados, que fizeram o concurso com expectativa de serem contratados”, sendo 

referida contribuição essencial para conversão do projeto em lei, o que acarretou 

a edição da Lei Complementar nº 173/2020. 
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Neste contexto, impende destacar que o Conselho Nacional de Justiça 

aprovou, à unanimidade, a Recomendação CNJ nº 64, de 24 de abril de 2020, 

durante a 63ª sessão virtual, realizada entre os dias 07 e 17 de abril de 2020, 

recomendando a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos 

realizados durante a vigência do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 

2020, como meio de mitigar o impacto decorrente das medidas de combate à 

contaminação causada pelo Coronavírus Sars-cov-2. 

Em respeito à simetria constitucional existente entre as carreiras da 

Magistratura e do Ministério Público (art. 129, §4º, da Constituição Federal), 

notoriamente reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em diversos 

julgados, impositiva se mostra a publicação de recomendação sobre o assunto 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

Como muito bem delineado pelo Conselheiro Luciano Nunes Maia, 

autor da proposição em análise, “a ação se reveste de absoluta conveniência e 

oportunidade, por atender ao princípio da economicidade e, consequentemente, ao 

interesse público, pois poderá evitar desgastes e perdas de recursos orçamentários 

despendidos para a realização dos certames. Evitaria, também, o insucesso e o desperdício 

de todo o movimento realizado pela máquina administrativa dos órgãos ministeriais para 

se executar um concurso público, após verificado o decurso de prazo de sua validade”. 

No mesmo sentido, diante da relevância da matéria, o Senador 

Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou o Projeto de Lei (PL) 1.441/2020, o 

qual também visa a suspensão da contagem dos prazos de validade dos 

concursos enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
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Decreto Legislativo nº 6, de 2020,  devendo os prazos retornarem a fluir, desde 

que encerrado esse período, pelo tempo restante do respectivo edital do 

concurso, fixando, ainda que seus efeitos devem incidir para órgãos da 

Administração Direta da União, como autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, além dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas 

e Defensoria Pública da União. 

Em caminho similar, no âmbito da Câmara dos Deputados, o 

Deputado Sérgio Vidigal (PDT-ES) apresentou o Projeto de Lei 1405/20, o qual 

suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados 

durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, 

abrangendo todos os concursos públicos federais, estaduais e municipais, seja 

da administração direta ou indireta. 

Descrito o contexto fático e jurídico, entendo que a Recomendação a 

ser expedida pelo CNMP deve orientar a suspensão dos prazos de validade dos 

concursos públicos homologados até a data da decretação do estado de 

calamidade, não obstando a efetivação de nomeação dos órgãos que se 

encontrem aptos a fazê-lo, sendo lícito durante o referido lapso temporal que 

cargos públicos sejam providos, na forma autorizada por lei. 

Impende alertar que a publicação da recomendação também é um 

meio de evitar o ajuizamento de demandas judiciais por iniciativa daqueles que 

passaram dentro do número de vagas previsto no edital, os quais, segundo o 

STF, tem, em princípio, direito subjetivo à nomeação (Recursos Extraordinários 
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nº 837.311 e nº 598.099). 

Também não há que se falar que a suspensão da validade de concursos 

públicos já homologados pelo Ministério Público, durante a vigência do Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, representa ofensa à Constituição 

Federal, uma vez que se trata de momento excepcional oriundo de grave crise 

sanitária, que ensejou o decreto de estado de calamidade, existindo, a meu ver, 

grave desrespeito ao princípio da isonomia, na medida em que o mesmo fato, 

que afeta a todo o país, qual seja, a pandemia causada pelo COVID-19, está 

resultando em situação desigual para os aprovados em concursos públicos. 

Também não considero justo que a Administração Pública utilize a 

pandemia como justificativa para a prática de arbitrariedades, ilegalidades e 

inconstitucionalidades, abalando ainda os princípios da segurança jurídica e da 

proteção à confiança dos candidatos. 

Em importante estudo sobre o princípio da proteção à confiança, o 

Conselheiro Valter Shuenquener de Araújo esclarece que:  

 

Para que o princípio da proteção da confiança tenha plena efetividade, o 

ordenamento deverá proporcionar ao cidadão uma proteção que possa se 

materializar na forma procedimental ou substancial. A primeira se refere à 

proteção obtida mediante um procedimento que conte com a efetiva 

participação do particular, a ser adotado antes da decisão estatal capaz de 

frustrar uma expectativa legítima. A segunda modalidade, que visa à 

concreta tutela da expectativa, pode, por sua vez, apresentar-se por meio 

de uma tutela da preservação do ato, da fixação de uma compensação ou 

através da criação de regras de transição.  

O princípio da proteção da confiança precisa chegar a algum lugar. Para 

nada ele adiantaria, se não viabilizasse uma efetiva proteção contra o 

Estado. Ele não pode ser um instrumento extremamente abstrato e 

imprestável para a defesa da confiança dos particulares e, por isso, seu 

reconhecimento (...) “. (ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O princípio da proteção da 

confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Niterói/RJ: Impetus, 

2009, p. 461).  
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Apenas a título exemplificativo, independente da publicação de uma 

recomendação geral expedida pelo CNMP, consoante e-mails encaminhados ao 

gabinete por aprovados em concursos públicos, o Ministério Público do Rio 

Grande do Sul (MPRS) e o Ministério Público do Alagoas (MPAL) suspenderam 

o prazo de validade de concursos que realizaram até o fim do estado de 

calamidade pública. 

Partindo de uma compreensão constitucionalmente adequada dos 

princípios, direitos e regras processuais, o sistema de justiça poderá priorizar o 

combate à pandemia, focando nas situações emergenciais, sem descurar dos 

direitos individuais dos seus cidadãos, neste caso, os aprovados em concursos 

públicos do Ministério Público Brasileiro. 

Na confluência do exposto, entendo que a publicação de 

recomendação prevendo a suspensão temporária dos prazos de validade de 

concursos públicos já homologados durante o período da vigência do estado de 

calamidade (Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), isto é, prazos de 

validade não expirados até a data da publicação do expediente, é ação 

indispensável para o alinhamento das medidas adotadas por este órgão de 

controle para assegurar o funcionamento do Ministério Público Brasileiro em 

meio ao quadro pandêmico. 

Entretanto, para aprimorar o texto, sugeri a presente emenda 

modificativa quanto a redação do art. 1º, da proposição, para considerar como 

concursos públicos homologados aqueles com prazos de validade não 

expirados até a data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
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de 2020: 

 

"Art. 1º Recomendar a suspensão do prazo de validade dos concursos 

públicos já homologados pelo Ministério Público, durante o período da 

vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, considerar-se-ão concursos públicos 

homologados pelo Ministério Público aqueles com prazos de validade não 

expirados até a data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020. 

.........................................................................................................." 

 

Por sua vez, o Corregedor Nacional apresentou voto vista, 

propondo que o regramento a ser disciplinado na recomendação também 

alcançasse os concursos públicos em andamento, sendo sua sugestão 

integralmente acolhida. 

Desse modo, o texto final da emenda modificativa quanto a redação 

do art. 1º, da proposição, restou assim consolidado: 

 

"Art. 1º Recomendar a suspensão do prazo de validade dos concursos 

públicos já homologados pelo Ministério Público, durante o período da 

vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, considerar-se-ão concursos públicos 

homologados pelo Ministério Público aqueles com prazos de validade não 

expirados até a data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
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março de 2020, sem prejuízo daqueles que se encontram em andamento, nos 

termos da legislação aplicável. 

.........................................................................................................." 

 

Assim, sem mais considerações a respeito da proposição, cuja 

aprovação conforme a emenda modificativa ora apresentada, entendo ser de 

grande importância, parabenizo o Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire pela 

iniciativa e o Corregedor Nacional Rinaldo Reis Lima pela contribuição 

realizada por meio do seu voto vista. 

 

III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, meu parecer é pela aprovação da Proposta de 

Resolução na forma da emenda modificativa anexa ao presente voto. 

Brasília-DF, 23 de junho de 2020. 

 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO 

Conselheiro Relator 

Assinado digitalmente 
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ANEXO I 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

 

 

Dê-se à Proposição nº 1.00401/2020-01 a seguinte redação: 

 

RECOMENDAÇÃO Nº ____, DE ____ DE ________DE 2020. 

 

 

Recomenda a suspensão dos prazos de 

validade dos concursos públicos já 

homologados pelo Ministério Público, 

durante a vigência do Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020, como meio 

de mitigar o impacto decorrente das 

medidas de combate à contaminação 

causada pelo Coronavírus Sars-Cov-2. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício da competência fixada no artigo 130-A, da Constituição Federal, e com 

fundamento nos artigos 23, incisos IV e VI, e 147 e seguintes de seu Regimento 

Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na 7ª Sessão 

Ordinária, realizada em 23 (vinte e três) de junho de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao 

Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 

2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
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dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, bem como a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN 

veiculada pela Portaria no  188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, o qual reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

nº  101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos 

termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 

Mensagem nº  93, de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 173, de 27 de 

maio de 2020, que determinou a suspensão dos prazos de validade dos 

concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o 

término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União; 

CONSIDERANDO o obrigatório atendimento ao princípio da 

economicidade e ao interesse público, pela adoção de medidas que possam 

impedir e/ou amenizar desgastes e perdas de recursos orçamentários 

despendidos para a realização dos certames, sem a possibilidade de nomeação; 

RESOLVE: 

"Art. 1º Recomendar a suspensão do prazo de validade dos concursos 

públicos já homologados pelo Ministério Público, durante o período da vigência 

do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, considerar-se-ão concursos 
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públicos homologados pelo Ministério Público aqueles com prazos de validade 

não expirados até a data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 

março de 2020, sem prejuízo daqueles que se encontram em andamento, nos 

termos da legislação aplicável. 

.........................................................................................................." 

Brasília-DF,   de              de 2020. 

 

    

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


