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RECOMENDAÇÃO N. 007/2019 – PmJB
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Baraúna/RN, com fundamento no art. 6º, Inc. XX, da Lei 
Complementar Federal nº 75/93, combinado com o art. 80 da Lei Federal nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Norte, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses 
sociais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria 
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como do efetivo respeito aos interesses, direitos 
e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Administração 
Pública deverá proceder observando os Princípios da Moralidade, Impessoalidade, Publicidade, 
Legalidade e Eficiência;
CONSIDERANDO que o teor do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal determina que “a 
investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração.”
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, estabelece que os cargos comissionados destinam-se exclusivamente ao 
provimento dos cargos de direção, chefia e assessoramento;
CONSIDERANDO que as funções de confiança, nos termos do inciso V do art. 37 da CF, são 
“exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo”, os cargos em comissão, por 
seu turno devem ser “preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei”;
CONSIDERANDO que sob a ótica do Princípio da Simetria, a investidura de cargos relacionados 
ao exercício da função de Procurador e Consultor Municipais, deve se dar por meio de concurso 
público, e não através de cargos em comissão;
CONSIDERANDO que os cargos que exercem atividade de representação judicial e consultoria 
jurídica devem ser preenchidos por candidatos aprovados em concurso público, ressalvada a 
hipótese do Procurador-Geral do Município/Estado/União, que pode ser preenchido por indivíduo 
não aprovado, mas que preencha os requisitos para nomeação dispostos na lei;
CONSIDERANDO que os serviços que possuem características de habitualidade, e que cabe ao 
ente público organizá-los, devido a sua capacidade de autogoverno e auto administração que 
desfruta, para criar e preencher os cargos ou empregos públicos objetivando cobrir a demanda, por 
meio de lei em sentido formal e prévia seleção por concurso público;
CONSIDERANDO que os serviços de assessoria jurídica não poderão ser desempenhados por 
indivíduo estranho ao quadro de pessoal do órgão público, tendo em vista a impossibilidade da 
terceirização da atividade finalística;
CONSIDERANDO que a Súmula n° 28 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 
a qual transcreve: ''A contratação sem concurso público de profissionais para o desempenho de 
atividades habituais e rotineiras da Administração Pública, tais como de assessorias contábil e 
jurídica, enseja a irregularidade das contas, a aplicação de sanção administrativa'';



CONSIDERANDO que a criação de cargos em comissão com atribuição meramente técnica e que, 
portanto, não possuem o caráter de assessoramento, chefia ou direção, viola o art. 37, II e V, da 
Constituição Federal, noutras palavras, tais cargos devem ser de provimento efetivo;
CONSIDERANDO que viola o art. 37, II, da CF/88, a criação de cargos em comissão com funções 
que não dependem de vínculo de confiança pessoal (atividades rotineiras da Administração).
RECOMENDA à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Baraúna/RN que:
I. no prazo 60 (sessenta) dias, realize um levantamento de cargos efetivos e comissionados 
existentes, analisando quais, de fato, são realmente necessários para o bom funcionamento da Casa 
e, a partir do resultado, elabore ato normativo atualizado onde constem os cargos, requisitos de 
investidura e respectivas atribuições, devendo ser observados o art. 37, incisos II, V e X da Carta 
Magna;
II. transforme os cargos de Procurador-Geral Adjunto e Consultor Jurídico Municipal em cargos 
efetivos;
III. realize concurso público para prover os cargos efetivos supracitados;
IV. após a realização do concurso público, exonere os servidores nomeados para os cargos de 
Procurador-Geral do Município pela portaria n° 433/2017, Subprocurador Jurídico do Município 
pela portaria n° 145/2018 e Consultora Geral do Município pela portaria n° 225/2018;
V. ainda, exonere os servidores nomeados para os cargos criados pelas Leis Complementares 
Municipais nº 524/2014 e 557/2014, que cria os cargos de Consultor Jurídico Municipal de livre 
nomeação e o cargo de Procurador-Geral adjunto como cargo comissionado;
 VI. aos assessores jurídicos, que enquanto não forem exonerados pela Prefeita de Baraúna, se 
abstenham de realizar qualquer atividade típica de Procurador do Município de Baraúna, prevista na
LCM nº 07/2013, sob pena de configurar ato ímprobo previsto no art. 11, caput, I, da Lei nº 
8.429/1992;
VII. Enviem a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, resposta 
informando sobre o acatamento ou não desta Recomendação.
Notifique-se a Prefeita do Município de Baraúna/RN para que cumpra e faça cumprir a presente 
recomendação.
Publique-se no DOE, com via eletrônica ao CAOP-PP e afixação no quadro de avisos desta 
Promotoria, conforme arts. 57º e seguintes da Resolução 12/2018 – CPJ.
Baraúna/RN, 03 de setembro de 2019.
Guglielmo marconi soares de castro
Promotor de Justiça em Substituição Legal


