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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA CONJUNTA 

Nº 001/2017/GPEPSO e PJDS-MPE/RO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA – MPC/RO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais constantes do artigo 129 da Constituição Federal e 

artigo 83 da Lei Complementar nº 154/96; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127 da 

Constituição Federal, que preconiza que o Ministério 

Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 80 da Lei 

Complementar nº 154/96 que estabelece competir ao 

Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia, em sua 

missão institucional, a guarda da lei e fiscalização da 

Fazenda Pública, promovendo a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses difusos e coletivos, 

além de outras estabelecidas no ordenamento jurídico; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, 

parágrafo único, IV da Lei nº 8.625/93, que faculta ao 

Ministério Público expedir recomendação aos órgãos da 

administração pública federal, estadual e municipal; 

 

CONSIDERANDO que não há qualquer impedimento 

legal à participação dos sócios da empresa Centro Médico 

Anestesiológico de Rondônia – CMA, que atualmente presta 

serviços de anestesiologia ao Estado de Rondônia, na 

seleção de pessoal  objeto dos Editais de Concurso Público 

nºs 013 e 015/2015/GCP/SEGEP, que visam à contratação de 

médicos  anestesiologistas, dentre vários outros 

profissionais; 

 

CONSIDERANDO que a par da inexistência de 

óbice legal, é recomendável que os sócios da referida 

empresa, por representarem mais da metade dos médicos 

especialistas nesta área residentes no Estado de Rondônia,  
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participem da seleção de pessoal promovida pela Secretaria 

de Estado da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que se qualquer sócio da empresa 

mencionada for aprovado no concurso público referido, 

poderá ele optar, livremente, por continuar na empresa ou 

dela desligar-se ao tomar posse no cargo público; 

 

CONSIDERANDO que vedar a participação de 

sócios em concurso público ou estimulá-los à prática de 

condutas anticompetitivas pode eventualmente caracterizar 

abuso do poder econômico, domínio de mercado relevante de 

serviços, ofensa à livre concorrência e/ou qualquer 

atividade similar que consubstancie infração à ordem 

econômica, em ofensa ao ordenamento jurídico; 

 

CONSIDERANDO que influenciar seus sócios a 

não participar de concurso público – por não encontrar 

amparo legal, pode caracterizar ilícito administrativo, 

cível e principalmente penal;  

 

CONSIDERANDO que os órgãos signatários 

tomaram conhecimento de que os sócios da citada empresa 

foram advertidos de que a participação em concurso público 

poderia materializar a prática de ato de improbidade 

administrativa; 

 



 

 

4 
 

 

 

RESOLVEM expedir a presente NOTIFICAÇÃO 

RECOMENDATÓRIA: 

 

Aos sócios administradores da empresa Centro 

Médico Anestesiológico de Rondônia Ltda., senhores JOSÉ 

RICARDO COSTA e JACOB CAMPOS DE MENDONÇA NETO, nos 

seguintes termos: 

 

 
a) Que se abstenham de adotar conduta que 

possa vir a influenciar e/ou tentar evitar 

que os sócios da empresa Centro Médico 

Anestesiológico de Rondônia, participem de 

qualquer concurso público, em especial 

aquele objeto dos Editais nºs 013 e 

015/GCP/SEGEP; 

 

b) Tomem extrema cautela ao buscarem a 

uniformização de condutas dos sócios, a fim 

de evitar a prática de ações que infrinjam 

a livre concorrência e competição no 

mercado e/ou que caracterizem abuso do 

poder econômico; 

 

 

c) Notifiquem cada sócio da empresa citada 

acerca da presente Recomendação 

Notificatória, fazendo prova da  
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cientificação pessoal (ou coletiva, desde 

que suficiente para o esclarecimento 

individual) acerca da possibilidade de 

participação de qualquer sócio em concursos 

públicos, porquanto tal conduta não 

caracteriza ato ilícito). 

 

Adverte-se aos responsáveis que o não 

atendimento a esta Notificação Recomendatória poderá 

ensejar a responsabilização pessoal no âmbito 

administrativo, cível e penal. 

 

Dê-se conhecimento desta Notificação ao 

Secretário de Estado da Saúde, Williames Pimentel de 

Oliveira e à Superintendente de Gestão de Pessoas, Helena 

da Costa Bezerra. 

 

Porto Velho, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA 

Procuradora do Ministério Público de Contas 

 

 

ROSÂNGELA MARSARO PROTTI 

Promotora do Ministério Público do Estado 

Diretora do CAOP – Saúde e Promotoria de Defesa da Saúde 


