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Excelentíssimo Doutor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso IV, do 

Regimento Interno deste Conselho Nacional, na condição de Conselheiro 

Nacional, tenho a honra de apresentar ao Plenário deste Conselho Nacional, 

Proposta de Recomendação, cujo objetivo é orientar a suspensão do prazo de 

validade dos concursos públicos realizados pelos órgãos do Ministério 

Público. 

Além disso, encaminho anexos a esta missiva, a justificativa e o 

texto sugerido por este Conselheiro, requerendo a Vossa Excelência o 

processamento da presente proposta, na forma do artigo 147 do RICNMP, com 

a redução de prazo estabelecida no artigo 149, § 2º do RICNMP. 

Brasília/DF, 23 (vinte e três) de junho de 2020. 

    (assinado digitalmente) 
LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

 
 
 

A presente Recomendação espelha-se na Recomendação CNJ nº 64, 

de 24 de abril de 2020, aprovada, à unanimidade, pelo egrégio Conselho 

Nacional de Justiça, na 63ª sessão virtual, realizada entre os dias 07 e 17 de 

abril de 2020. 

Com efeito, o atual cenário de crise sanitária provocada pelo Sars-

CoV-21 impõe a análise da viabilidade de se suspender o prazo de validade 

dos concursos públicos realizados pelos órgãos do Ministério Público. 

Desta forma, pretende-se, precipuamente, arrefecer os 

desdobramentos econômicos e sociais advindos do estado de excepcionalidade 

pelo qual passa o País, de sorte a resguardar, de uma só vez, o interesse 

público da autoridade nomeante e o particular do candidato aprovado, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública. 

Tem-se que suspender temporariamente os prazos de validade de 

concursos públicos é ação que se harmoniza com as demais medidas adotadas 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público para assegurar o funcionamento 

do Ministério Público em meio ao quadro pandêmico. 

Alinha-se, ainda, ao que dispõe o Decreto Legislativo nº 6, de 

20/3/2020, o qual reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 

 
1 Novo coronavírus identificado como agente etiológico da doença denominada Coronavírus 2019 
(covid-19). 
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101, de 4/5/2000 (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 

18/3/2020. 

Coaduna-se, por fim, à Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 

2020, que, ao estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao 

CORONAVÍRUS-SARS-CoV-2 (COVID-19), impôs 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 (artigo 10). 

Por oportuno, registre-se que o dispositivo legal em referência 

(artigo 10 da Lei Complementar nº 173/2020) não prejudica o teor da presente 

proposição, a considerar as razões de veto do parágrafo primeiro do artigo em 

questão apresentadas pelo Presidente da República, por intermédio da 

Mensagem nº 307, de 27 de maio de 2020:  

“A propositura legislativa, ao dispor 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, 
também para os estados, Distrito Federal, e municípios, cria 
obrigação aos entes federados, impondo-lhe atribuição de caráter 
cogente, em violação ao princípio do pacto federativo inscrito no 
caput do art. 1º da Constituição da República de 1988, bem como a 
autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inscrita no 
art. 18 da Carta Magna.” 
 

Nessa linha de entendimento e movido pelo senso de urgência, 

tenho que a edição do respectivo ato normativo com recomendação aos 
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Ministério Públicos para o sobrestamento que aqui se analisa é medida que se 

impõe. 

E mais: 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. 

Neste ponto, impõe-se frisar que a presente Recomendação tem o 

objetivo de orientar a suspensão dos prazos de validade dos concursos 

públicos e não de obstar a efetivação de nomeação dos órgãos que se 

encontrem aptos a fazê-lo. Assim sendo, mesmo no período da suspensão de 

validade dos certames que ora se recomenda, será lícito aos Ministérios 

Públicos prover cargos públicos, na forma autorizada por lei. 

Por derradeiro, pontue-se, ainda, que o fato de o prazo de validade 

dos concursos públicos ter assento constitucional (artigo 37, III, CF) não 

conduz à necessidade de que eventual causa que o suspenda também seja 

disciplinada pela Lei Maior.  

Nessa linha, esclareça-se que a presente proposição apresenta 

distinção em relação a precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 

352.258 e RE nº 201.634), uma vez que a Egrégia Corte decidiu, em suma, que o 

“ato do Poder Público que, após ultrapassado o primeiro biênio de validade de 

concurso público, instituiu novo período de dois anos de eficácia do certame 

ofende o artigo 37, III, da CF/88”, porquanto, nos precedentes em questão, 
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discutiu-se a possibilidade de a Administração Pública proceder à prorrogação 

de prazo de validade de concurso público já expirado; ao passo que a presente 

proposição intenta justamente obstar a expiração do prazo de validade dos 

certames públicos. 

Some-se a esta consideração, precedente do Supremo Tribunal 

Federal que concedeu a ordem em mandado de segurança para anular 

pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça e que, a contrario sensu, 

reconheceu a possibilidade de postergação do prazo de validade de concurso 

público, em situação excepcional, e, naquela hipótese, à míngua de previsão 

legal com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção à 

confiança, que devem nortear as relações da Administração Pública com os 

cidadãos: 

Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito 
Administrativo. 3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão 
do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo 
do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com 
a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4. Decisão do 
CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos 
servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 
37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas 
por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da 
Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos 
administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da 
razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção 
da confiança legítima. 7. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (MS 30662 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202  
DIVULG 05-09-2017  PUBLIC 06-09-2017)  
 

Por todo o exposto, submeto ao Plenário desta Corte de Controle 
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Administrativo proposta de Recomendação dirigida aos Ministérios Públicos 

dos Estados e aos ramos do Ministério Público da União. 

Brasília-DF, 23 (vinte e três) de junho de 2020. 

 

     (assinado digitalmente) 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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RECOMENDAÇÃO Nº ____, DE ____ DE ________DE 2020. 
 
 

Recomenda a 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. 

 

 

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   ª 

Sessão Ordinária, realizada em    de       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 

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 
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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 dos prazos de validade dos 

concursos públicos já homologados pelo Ministério Público, durante o período 

da vigência do estado de calamidade (Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020). 

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

públicos homologados pelo Ministério Público com prazo de validade não 

expirados até a data da publicação desta Recomendação. 

§ 2º Os prazos de que trata o caput deste artigo serão retomados a 

partir do término do período de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

§ 3º A vigência da presente suspensão não impede a efetivação da 
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nomeação para cargos públicos admitida em lei. 

Art. 2º As unidades do Ministério Público da União e dos Estados 

darão ampla publicidade aos atos relativos aos certames cujos prazos de 

validade foram prorrogados em veículo oficial previsto no edital do concurso 

público e no respectivo sítio institucional. 

Art. 3º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília-DF,   de              de 2020. 

 

   (assinado digitalmente) 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


