
RECOMENDAÇÃO Nº 11/2011.

 
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de seu representante legal que esta 

subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, e o art. 69, parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar  
Estadual nº 141/96 e, ainda,

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, consoante prescreve o art. 127 da CF;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 37 da CF a Administração Pública deverá atuar observando os 
princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, disposição que se repete no art. 4º. da  
Lei 8.429/92;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Canguaretama  fornece  transporte  gratuito  para  o  Município  de 
Natal/RN, capital do Estado, a estudantes que residem em seu território, não podendo, portanto, discriminar os usuários 
que dele façam uso;

CONSIDERANDO que, conforme Peça Informativa nº 27/2011, a Sra.  Maria Cristina Barbosa de Melo, 
brasileira, casada, estudante, portadora do RG nº 1.429.440 – SSP/RN, 36 anos de idade, procurou esta Promotoria de 
Justiça,  a  fim de reclamar que lhe foi  negada permissão de utilizar  o  transporte,  sob a alegação de não morar  no  
Município, sugerindo, inclusive, uma conotação política para o ato;

CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração, por meio do Ofício 
nº 27/2011-GP, através do qual sustenta a negativa no fato da reclamante não residir neste Município, haja vista ter  
apresentado comprovante de residência de terceiro;

CONSIDERANDO que  o  referido  argumento,  bem como outros  de  suposto  sucateamento  da  frota,  são 
insuficientes, mormente se, em tese, a contratação de veículos passa por um processo licitatório sério e eficiente;

CONSIDERANDO, entrementes, as medidas de investigação promovidas de ofício por esta Promotoria de 
Justiça, as quais, através de contato telefônico com o proprietário do imóvel e inspeção in loco na residência, atestaram,  
conforme Certidões às fls. 10 e 11, lançada nos autos da Peça Informativa em questão, que, de fato, a reclamante alugou  
imóvel neste município, passando a residir no Loteamento Vila Gomes, nº 549, Sertãozinho, Canguaretama/RN, casa 
onde morava o ex-Prefeito Edmilson Faustino;

CONSIDERANDO, portanto, que é direito da reclamante, como munícipe, usufruir do serviço de transporte  
municipal para estudantes no Município de Natal/RN, uma vez que se encontra matriculada na 1ª série do Curso CST 
EM GASTRONOMIIA da Universidade Potiguar - UnP, em Natal/RN, de acordo com Declaração de Matrícula à fl. 08;

RECOMENDA à Prefeitura Municipal de Canguaretama/RN, na pessoa do Secretário de Administração e 
Recursos Humanos, o Sr.  Luiz Antônio Dantas,  considerando que não há Secretário de Transportes nomeado até a  
presente  data,  que,  imediatamente,  autorize  o  transporte  diário  da  Sra.  Maria  Cristina  Barbosa  de  Melo,  acima 
identificada, de modo a viabilizar a frequência desta no curso no qual está matriculada;

O  não  atendimento  à  recomendação  implicará  na  adoção  das  medidas  judiciais  pertinentes,  ficando 
estabelecido o prazo de 3 (três) dias para que a Sra. Maria Cristina Barbosa de Melo informe a regularização do serviço  
público em questão.

Intime-se a representante, enviando-se cópia da presente Recomendação.

Publique-se.

Canguaretama/RN, 11 de maio de 2011.

Adriana Lira da Luz Mello

Promotor ade Justiça


