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Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e em resposta 

à Recomendação nº 0002/2020/14ª PmJJDN, que recomenda a rescisão de todos 

os contratos temporários no prazo de 30 (trinta) dias corridos, bem como a 

convocação de aprovados em concurso público homologado, vimos apresentar 

manifestação nos seguintes termos: 



 

 

1. A Recomendação em comento trata de assunto idêntico ao 

discutido nos autos da Ação Civil Pública nº 0056171-94.2017.8.06.0112, em 

trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte. Logo, incabível a 

Recomendação expedida, com fulcro no art. 5º da Resolução nº 164/2017-CNMP, 

ante a coincidência de partes e objetos em ação judicial1; 

2. Frise-se que não se vislumbra, no presente caso, a ressalva de 

situação excepcional justificada pelas circunstâncias de fato e de direito pela 

natureza do bem tutelado, o que nem sequer foi arguido na dita e respeitável 

Recomendação; 

3. Impõe, ainda, considerar que, não obstante em seu 

considerando inaugural, tenha tentado justificar “hipóteses não abrangidas na 

Ação Civil Pública nº 0056171-94.2017.8.06.0112”, em verdade replicou a mesma 

causa de pedir manejada na demanda judicial; 

4. O objetivo da Recomendação em comento se confunde com o 

expresso na Ação Civil Pública em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, eis 

que a 14ª Promotoria de Juazeiro do Norte recomenda a rescisão de todos os 

contratos temporários, não individualizando ou enumerando cada situação 

específica; 

5. Lembre-se que a Procuradoria Geral do Município buscou a 

14ª Promotoria de Juazeiro do Norte para discutir um possível Termo de 

Ajustamento de Conduta a ser submetido nos autos da referida Ação Civil 

Pública, e, não tendo as partes chegado a um consenso, foi expedida a 

Recomendação em comento, demonstrando cabalmente a similitude com a 

referida ação judicial;  

 

1 Art. 5º Não poderá ser expedida recomendação que tenha como destinatária(s) a(s) mesma(s) parte(s) e 

objeto o(s) mesmo(s) pedido(s) de ação judicial, ressalvadas as situações excepcionais, justificadas pelas 

circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem tutelado, devidamente motivadas, e desde que 

não contrarie decisão judicial. 



 

 

6. Doutra banda, o concurso público foi homologado em 30 de 

março de 2020, estando a Administração Municipal dentro do prazo legal para 

convocação, qual seja, 02 (dois) anos, de acordo com critérios de conveniência e 

oportunidade; 

7. Não há direito líquido e certo violado, pois é de 

conhecimento da 14ª Promotoria de Justiça que diversos Mandados de 

Segurança foram impetrados junto ao Poder Judiciário por candidatos 

aprovados, todos sem sucesso, por manifesta ausência de direito líquido e certo 

violado; 

8. Incabível, ainda, a Recomendação em comento por violação 

ao art. 2º da Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 02/2020 do Conselho 

Nacional do Ministério Público2, por adentrar na autonomia administrativa e 

impor políticas públicas, v. g., fazendo juízo de valor sobre gestão educacional e 

plano pedagógico; 

9. Não obstante as argumentações supracitadas, há de se 

mencionar que o prazo estipulado é tecnicamente impossível de ser cumprido, 

pois os candidatos aprovados, uma vez convocados, devem se submeter a 

exame médico e a entrega de documentos, demandando tempo superior ao 

estipulado; 

10. Por fim, a execução dos termos da Recomendação em 

comento importaria em grave lesão à ordem administrativa por solução de 

continuidade do serviço público, diante do exíguo prazo citado no tópico 

anterior; 

 

2 Art. 2º Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de 

execução de políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite 

de análise objetiva de sua legalidade formal e material. 

Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política 

pública, é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, 

não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o 

mérito dessas escolhas. 



 

 

Ante o exposto, e considerando o caráter não coercitivo da 

Recomendação (art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 164/2015-CNMP3), 

entende-se, data maxima venia, pela: 

a) Impossibilidade de cumprimento da Recomendação nº 

0002/2020/14ªPmJJDN, diante dos argumentos expostos, em 

especial os atos do Conselho Nacional do Ministério Público; 

b) Ausência de justa causa para ajuizamento de possível Ação 

de Improbidade Administrativa em face do Prefeito e 

Secretários Municipais pelo não cumprimento da 

Recomendação; 

c) Litispendência de eventual novel Ação Civil Pública, diante 

da similitude dos fatos tratados na Recomendação e na ação 

judicial nº 0056171-94.2017.8.06.0112. 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me com votos de estima 

e consideração. 

 

_________________________________ 

Micael François Gonçalves Cardoso 

__________________________________ 

Francisco Adailton de Oliveira Filho 

Procurador Geral do Município Procurador Geral Adjunto 

 

 

3 Art. 1º A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do 

qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de 

persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos 

serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela 

instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de 

condutas. 

Parágrafo único. Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para ser atendida e, 

assim, alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo. 


