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(PAnº027/2018-32) 

RECOMENDAÇÃONº006/2021 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do
Promotor de Justiça subscritor, no usodesuasatribuiçõesconstitucionaiselegais,comamparo
noart.127daConstituiçãoFederalenoartigo201,VI,daLei8.069/90(EstatutodaCriançaedo
Adolescente–ECA); 

CONSIDERANDO que cabe ao Promotor de Justiça, em matéria daInfânciaeJuventude,zelar
pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados a crianças e adolescentes,
promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos do art. 55, da Lei
ComplementarEstadualnº141/1996; 

CONSIDERANDO que cumpre à 21ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal/RN atuar na
adoção de providências imprescindíveis ao efetivo funcionamento dos serviços, programas,
projetos, equipamentos, recursos humanos, materiais e orçamentários, governamentais ou não
governamentais, de execução de medidas socioeducativas em meio aberto, semiliberdade e
internaçãodefinitivaeprovisóriadoSistemaEstadualeMunicipaldeAtendimentoSocioeducativo
naComarcadeNatal(art.1º,XXI,alínea“a”,daResoluçãonº012/2009-CPJ); 

CONSIDERANDO que a21ªPromotoriadeJustiçadaComarcadeNatal/RNécompetentepara
atuar na adoção de providências imprescindíveis ao funcionamento dos órgãos gestores dos
Sistemas Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo, inclusive para a elaboração e
implementação dos Planos Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo (art. 1º, XXI,
alínea“b”,daResoluçãonº012/2009-CPJ); 

CONSIDERANDOque,em14defevereirode2019,foicelebradotermodeacordo,queculminou
com encerramento da intervenção judicial da FUNDASE/RN (processo nº
0108149-70.2014.8.20.0001), no qual foram pactuadas obrigações visando finalizar a
reestruturaçãodaentidade,bemcomoassegurarasustentabilidadedafundaçãonolongoprazo; 

CONSIDERANDO que, dentre as obrigações assumidas, o ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
(atual Secretaria de Estado da Administração – SEAD), comprometeu-se a realizar concurso
público para a composição do quadro de pessoal da FUNDASE/RN (cláusula quinta) até30de
junhode2020; 

CONSIDERANDOque,emfevereirode2020,foiassinadooprimeiroaditivoaotermodeacordo,
repactuando para 30 de novembro de 2020 o prazo para a realização do concurso público da
FUNDASE/RN, ficando essaautorizadaaprorrogaroscontratostemporáriosatéaconclusãodo
certame; 


CONSIDERANDO que, em 17 de maio de 2021, foi assinado o segundo aditivo ao termo de
acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública n° 0108149-70.2014.8.20.0001,
homologadojudicialmenteem28demaiode2021; 

CONSIDERANDO que o aludido instrumento (segundo aditivo ao acordo judicial)estipulacomo
PRAZO IMPRORROGÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA
FUNDASE/RN,comaposseeaentradaemexercíciodosconcursados,odia15DEMARÇODE
2022; 

CONSIDERANDO que o MESMO PRAZO (15 DE MARÇO DE 2022) SE APLICA ÀS
PRORROGAÇÕES DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, que atualmente suprem o déficit de
pessoal da FUNDASE/RN, de sorte que, uma vez expirado o prazo, CASO NÃOTENHASIDO
REALIZADO O CONCURSO, HÁ PROGNÓSTICO DE VERDADEIRA PARALISAÇÃO DOS
SERVIÇOSPRESTADOSPELAFUNDASE/RN,comimplicaçõesgravíssimasnãosónosistema
socioeducativo,comotambém,potencialmente,naprópriaSEGURANÇAPÚBLICAdoestado; 

CONSIDERANDO que, conforme o cronograma anexo ao segundo aditivo ao acordo de 2019,
corroborado por acordo de 13 dejulhode2021,oprocedimentoparalançamentodoeditalpara
escolhadabancadoconcursodeveriaretornaràSeade,então,seriniciadooprocessolicitatório,
ficando estipulado para isso o prazo de 80 (oitenta) dias, entre 11 de junho e 29 de agostode
2021, sendo que, já faltando pouco mais de 30 (trinta) dias para o esgotamento do referido
período,ainformaçãoqueseteméqueoprocessodelicitaçãoaindanãofoideflagradoequea
SeadestácumprindodiligênciasdeterminadaspelaPGE/RN; 

CONSIDERANDOquejáhouvedoisatrasosnocalendário,quemotivaramasRecomendaçõesnº
003/2021enº004/2021,desta21ªPromotoriadeJustiçadaComarcadeNatal,ficandoclaroque
os esforços para alcançar o cronogramasãoimprescindíveisparaevitarum“efeitodominó”que
torne irrecuperável o tempo perdido, desembocando em atraso no próprio concurso da
Fundase/RN e consequente DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO COM ESTE
MINISTÉRIOPÚBLICOEENDOSSADOPELAPRÓPRIAGOVERNADORADOESTADO; 

CONSIDERANDOquecabeaoMinistérioPúblicoexpedirrecomendaçõesvisandoàmelhoriados
serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo
razoávelparasuaperfeitaadequação,conformeoart.201,§5º,“c”,doECA; 

RESOLVE 

RECOMENDAR 

àSecretáriadeEstadodaAdministraçãoedosRecursosHumanos,MariaVirgíniaFerreiraLopes,
que, no prazo de 10(dez)diasúteis,providencieoiníciodoprocessolicitatórioparaescolhada
banca referente ao concurso da Fundase/RN, ficando destacado que O ATRASO OU A NÃO
REALIZAÇÃODOCONCURSOTEMOPOTENCIALDEDESESTRUTURARCOMPLETAMENTE
OATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVONOESTADO. 

Nomesmoprazode10(dez)diasúteis,aSecretariadeEstadodaAdministraçãoedosRecursos
HumanosdeveráinformaraoMinistérioPúblicoasprovidênciastomadasparaatenderapresente
recomendação, encaminhando a devida documentação comprobatória. Caso contrário, deve

apresentarasrazõesqueimpedemocumprimentodoquefoirecomendado,sobpenadeserem
adotadasmedidasjudiciaiscabíveis. 

Encaminhe-se esta recomendação ao CAOPIJ, bem como providencie-se a sua publicação no
DiárioOficialdoEstadoeasuadisponibilizaçãonoPortaldaTransparênciadoMPRN. 

Encaminhem-se cópias da recomendação, além de à Secretaria de Estado da Administração e
dos Recursos Humanos, ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, à FUNDASE/RN e à
PGE/RN,interessadosdiretamentenocumprimentodoacordo. 

Acadacópia,anexe-seosegundoaditivoaotermodeacordojudicial(doc.1538860),bemcomo
odoc.1720734,querefleteatabeladeprazosemoutradedatas. 

Natal/RN,23dejulhode2021. 

MarcusAuréliodeFreitasBarros 

21ºPromotordeJustiça 


