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RECOMENDAÇÃO  CONJUNTA  (22ª,  35ª,  46ª  e  60ª  Promotorias  de 
Justiça da Comarca de Natal)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO NORTE, 
através dos Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca 
de Natal,  com fundamento no art.  27, parágrafo  único,  inciso  IV, da Lei  nº 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 

Considerando que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  do  patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na 
forma dos artigos 127,  caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; artigo 
25,  IV,  “a”,  da  Lei  Federal  8.625/93;  e,  67,  IV,  “a”,  da  Lei  Complementar 
Estadual 141, de 09.02.1996;

Considerando que  compete  ao  Ministério  Público,  consoante  o  disposto  no 
artigo 69, parágrafo único, letra “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, 
expedir  recomendações  visando ao  efetivo  respeito  aos  interesses,  direitos  e 
bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências pertinentes;

Considerando o  disposto  nos  artigos  49  e  seguintes  da  Lei  Orgânica  do 
Município do Natal, notadamente o que preconiza o artigo 51, parágrafo único, 
que  estabelece  a  ordem  de  substituição  do  Prefeito  Municipal,  em  caso  de 
impedimento do Prefeito ou do Vice-Prefeito ou de vacância de seus cargos, para 
exercício  da chefia  do Executivo,  segundo a qual  devem ser chamados, pela 
ordem,  o  Presidente,  o  Vice-Presidente  e  o  Primeiro  Secretário  da  Câmara 
Municipal;

Considerando o  afastamento  do  cargo  da  Prefeita  do  Município  do  Natal, 
MICARLA ARAÚJO DE SOUZA WEBER, por decisão judicial do Egrégio Tribunal de 
Justiça  do Estado do Rio  Grande do  Norte;  e  a  renúncia  ao cargo  de  Vice-
prefeito pelo Senhor PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE;



Considerando o pleno exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal 
do Natal pelo vereador EDIVAN MARTINS TEIXEIRA;

Considerando a  posse  do  vereador  NEY  LOPES  JÚNIOR como  prefeito  de 
Natal, em solenidade presidida exatamente pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Natal, EDIVAN MARTINS TEIXEIRA, na data de 13/12/2012;

Considerando que  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Natal,  vereador 
EDIVAN MARTINS TEIXEIRA, não se afastou, por renúncia ou qualquer outra 
forma  legal,  do  cargo  de  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Natal,  apenas 
declarando que não tinha interesse em assumir o cargo de Prefeito Municipal de 
Natal; 

Considerando que as atribuições e competências fixadas na Lei Orgânica do 
Município para o cargo de Presidente da Câmara Municipal  do Natal não são 
disponíveis,  nem  exercitáveis  ao  arbítrio  do  eventual  ocupante  do  cargo, 
notadamente  a  tarefa  de  substituir  o  Prefeito  e  o  Vice-Prefeito  Municipal, 
prerrogativa inerente ao cargo público em apreço;

Considerando a impossibilidade jurídica de um Presidente da Câmara Municipal 
do Natal no pleno exercício do cargo, portanto apto ao exercício do cargo de 
Prefeito Municipal,  delegar a terceiro na ordem sucessória a incumbência que 
lhe é outorgada pela Lei Orgânica do Município; 

Considerando, inclusive, que somente foi possível nova investidura no cargo de 
Prefeito  do Natal  justamente  em decorrência  da vacância  do  cargo  de Vice-
Prefeito, em virtude da renúncia do então Vice-Prefeito PAULO EDUARDO DA 
COSTA FREIRE, que se encontrava no exercício do cargo de Prefeito;

Considerando,  portanto,  a  ilegalidade  da  investidura  no  cargo  de  Prefeito 
Municipal do Natal por parte do vereador NEY LOPES JÚNIOR;

Considerando  as  sérias  consequências  jurídicas  que  poderão  advir  dessa 
investidura ilegítima, nas esferas pública e privada, inclusive quanto à prática do 
ato concebido e realizado com ofensa às normas legais;

RESOLVE  RECOMENDAR ao  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Câmara 
Municipal  do  Natal,  EDIVAN  MARTINS  TEIXEIRA,  a  adoção  das  seguintes 
condutas: 

a) declarar a nulidade do ato de posse do vereador NEY LOPES JÚNIOR como 
Prefeito Municipal do Natal;

b) ato contínuo, assumir o cargo de Prefeito do Município do Natal ou afastar-se, 
por qualquer forma legal, do cargo de Presidente da Câmara Municipal do Natal;



RESOLVE  RECOMENDAR   também  ao  Excelentíssimo  Senhor  Vereador  do   
Município do Natal, NEY LOPES JÚNIOR:

a) que se abstenha de praticar quaisquer atos administrativos na qualidade de 
Prefeito  do  Município  do  Natal,  enquanto  não  houver  o  afastamento,  por 
qualquer motivo legal, do atual presidente da Câmara Municipal do Natal.

Natal/RN, 14 de dezembro de 2012.

Afonso de Ligório Bezerra Júnior
60º Promotor de Justiça da Comarca de Natal e 46º Promotor de Justiça, em 

substituição

Giovanni Rosado Diógenes Paiva
35º Promotor de Justiça da Comarca de Natal

Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho
22º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, em exercício
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