
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANGUARETAMA/RN

 RECOMENDAÇÃO N. 001/2013 – PmJCC

 O Ministério  Público  do  Estado  do Rio  Grande  do  Norte,  por  meio  da  Promotora  de  Justiça 
Substituta em exercício perante a Promotoria de Justiça desta Comarca de Canguaretama, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no artigo 129, inciso VIII da Constituição Federal, no artigo 26, 
inciso I da Lei n. 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público, e nos artigos 67,  
inciso IV e 68, da Lei Complementar n. 141, de 09.02.96, Lei Orgânica do Ministério Público do 
Rio do Grande do Norte,

CONSIDERANDO incumbir  ao  Ministério  Público  a  defesa  da  ordem jurídica,  dos  interesses 
sociais e individuais indisponíveis e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsão do artigo 69, parágrafo 
único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n. 141/96, expedir  recomendações visando ao 
efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO  que  o  município  de  Canguaretama/RN  promoveu  concurso  público  para 
provimento  de  diversos  cargos  públicos  no  ano  de  2011 –  Concurso  Público  Municipal  de  n. 
001/2011, sendo homologado o resultado final no dia 14 de janeiro de 2012;

CONSIDERANDO que é direito público subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de 
vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame a nomeação e investidura no cargo público, no 
prazo de validade do concurso, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal 
(RE  598099,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/08/2011, 
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-189  DIVULG  30-09-2011  PUBLIC  03-10-2011 
EMENT VOL-02599-03 PP-00314);

CONSIDERANDO que o município de Canguaretama/RN, por meio do Edital de Convocação de n. 
020/2012, datado de 21 de dezembro de 2012, convocou 149 (cento e quarenta e nove) candidatos 
para apresentarem documentação, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de serem investidos nos cargos 
públicos respectivos;

CONSIDERANDO a notícia chegada a esta Promotoria de Justiça, por meio de diversos relatos de 
candidatos convocados, de que o município de Canguaretama/RN está recusando o recebimento da 
documentação apresentada pelos candidatos convocados e, por conseguinte, negando a investidura 
nos cargos públicos;

CONSIDERANDO que o ato de convocação dos candidatos publicado, a princípio, reveste-se das 
formalidades legais;

RESOLVE:

RECOMENDAR  à  Prefeita  Municipal  de  Canguaretama/RN,  Sra.  Maria  de  Fátima  Borges 
Marinho, sob pena da adoção das medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, o seguinte:

1)  que  receba  a  documentação  de  todos  os  candidatos  convocados  por  meio  do  Edital  de 
Convocação de n. 020/2012, que apresentarem no prazo legal, investindo-os nos cargos públicos 
respectivos;

2)  que,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias,  a  contar  do  recebimento  desta  Recomendação, 
comunique ao Ministério Público as providências adotadas para atendimento desta Recomendação.



DETERMINAR  o  encaminhamento  de  cópia  da  presente  recomendação  à  Chefe  do  Poder 
Executivo do município de Canguaretama/RN, à Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no 
DOE e ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.

Canguaretama/RN, 08 de janeiro de 2013.

Thatiana Kaline Fernandes

Promotora de Justiça Substituta


