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RECOMENDAÇÃO Nº 03/2018 – 19ª PmJPP
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 19ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró/RN, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, 
incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei 
Complementar Estadual n. 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), e
CONSIDERANDO ser atribuição institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático, do patrimônio público e social, e dos direitos difusos e coletivos, cabendo ao 
Parquet, ainda, zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos e pela defesa dos direitos 
assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, a teor dos 
artigos 127, caput, e 129, inciso II, da Constituição Federal;
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, do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.625/93, e 
do artigo 67, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96;
CONSIDERANDO que, conforme disposição do artigo 15 da Resolução nº 023, de 17 de setembro 
de 2003, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público, nos autos do inquérito 
civil ou do procedimento preparatório, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas,
visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como aos demais interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no artigo 69, 
parágrafo único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96, expedir recomendações 
visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos 
gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput, da
Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a criação de cargos públicos, em obediência ao art. 48, X, da Constituição 
Federal, ao art. 37, VI, da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte e ao art. 36, X, da Lei 
Orgânica do Município de Mossoró, deve ser realizada através de lei;
CONSIDERANDO que “A criação e a disciplina do cargo público faz-se necessariamente por lei no
sentido de que a lei deverá contemplar a disciplina essencial e indispensável. (...) Não basta uma lei 
estabelecer, de modo simplista, que ‘fica criado o cargo de servidor público’. Exige-se que a lei 
promova a discriminação das competências e a inserção dessa posição jurídica no âmbito da 
organização administrativa, determinando as regras que dão identidade e diferenciam a referida 
posição jurídica”(1)CONSIDERANDO que os cargos de Presidente, Médico Perito, Assistente 
Social e Assistente Administrativo da Junta Médica e da Junta Médica Suplementar do PREVI-
Mossoró foram criados, respectivamente, através do Decreto Nº 3.911/2012 e da Portaria Nº 
080/2016;
CONSIDERANDO que os decretos são atos administrativos emitidos pelo Chefe do Poder 
Executivo sem discussão e votação pelo Poder Legislativo e que não possuem a natureza jurídica de
lei;
CONSIDERANDO que as portarias possuem a natureza jurídica de ato administrativo, emitidas 
pelos chefes de órgãos públicos e direcionadas aos seus subordinados com o poder de, em regra, 
determinar a realização de atos gerais ou especiais em consonância com os ditames constitucionais;
CONSIDERANDO que o art. 57, I da Lei Orgânica do Município de Mossoró institui que “São de 
iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração 
Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração.”;



CONSIDERANDO que leis de iniciativa exclusiva do Prefeito são aquelas em que somente a ele 
cabe o envio do projeto à Câmara Municipal;
CONSIDERANDO que um dos princípios norteadores do provimento de cargos públicos reside na 
ampla acessibilidade e igualdade de condições a todos os interessados, respeitados os requisitos 
inerentes às atribuições de cada cargo;
CONSIDERANDO que os cargos criados através do Decreto Nº 3.911/2012 e da Portaria Nº 
080/2016, excetuando-se a função de Presidente da Junta, consistem em funções técnicas, 
burocráticas, operacionais e profissionais, e, por isso, devem ser preenchidos por servidores 
públicos investidos em cargos de provimento efetivo, recrutados após prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos;
CONSIDERANDO que os cargos de livre nomeação e exoneração são apenas os de direção, chefia 
e assessoramento, sendo sua criação restrita aos cargos cujas atribuições exijam alto grau de fidúcia 
por parte do administrador em relação ao servidor ocupante;
CONSIDERANDO que os cargos de Médico Perito, Assistente Social e Assistente Administrativo 
da Junta Médica e da Junta Médica Suplementar do PREVI-Mossoró não consistem em cargos de 
direção, chefia ou assessoramento;
CONSIDERANDO que o descumprimento das exigências legais relativas à criação de cargos 
públicos constitui vício nos atos administrativos e enseja as suas anulações;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Prefeita de Mossoró/RN, Rosalba Ciarlini Rosado:
a) que realize a anulação do Decreto Nº 3.911/2012 e da Portaria Nº 080/2016 no sentido de 
extinguir os cargos públicos criados de modo irregular;
b) que proceda com a criação dos cargos de acordo com o que preceitua o Processo Legislativo;
c) que a respectiva lei de criação institua as atribuições de cada cargo e que a ocupação dos cargos 
que não sejam de direção, chefia ou assessoramento seja realizada mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos;
d) que proceda com a exoneração dos profissionais ocupantes dos cargos irregulares objeto da 
presente Recomendação;
e) que remeta a esta Promotoria de Justiça, em 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento desta 
Recomendação, informações circunstanciadas acerca do ato recomendado.
Intime-se, pessoalmente, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Mossoró/RN.
Publique-se.
Encaminhe-se cópia desta recomendação ao CAOP-Patrimônio Público.
CUMPRA-SE.
Mossoró/RN, 13/03/2018
PATRÍCIA ANTUNES MARTINS
Promotora de Justiça
(1) Marçal Justen Filho. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 581


