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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
 
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 005/2008 – CSMP 
 
 
 

Dá nova redação ao artigo 20 da 
Resolução nº 005/2006 – CSMP, 
acrescenta o art. 20-A, modifica seu 
anexo e dá outras providências. 

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, após aprovação, por 

unanimidade, em sessão extraordinária de 03 de março de 2008, na forma dos artigos 28 e 31, 

inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 141, de 09 de fevereiro de 1996 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte), 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os critérios objetivos 

para as promoções e remoções por merecimento na carreira do Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Norte; 

 

CONSIDERANDO a constatação de ser excessiva a pontuação 

atribuída em razão do número de vezes que o candidato à promoção ou remoção tenha 

constado em lista de merecimento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de valorizar, na participação 

institucional, o trabalho desenvolvido em razão de substituição voluntária e não remunerada; 

 

CONSIDERANDO a exigüidade do prazo para o Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte examinar os concursos em que 

ocorrerem pedidos de desistência por parte de candidatos, tendo em vista a complexidade dos 

cálculos relativos ao universo dos concorrentes; 
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CONSIDERANDO a necessidade de evitar a publicação de mais de um 

ato, relativamente ao mesmo candidato, em razão da apreciação, na mesma sessão, de pedidos 

de remoção e promoção, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  O artigo 20 da Resolução nº 005/2006 – CSMP, de 05 de abril 

de 2006,  passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 20. Não serão apreciados os pedidos de inscrição dos candidatos 

que desistirem de concorrer à promoção ou à remoção no prazo de até cinco dias úteis antes 

da sessão de julgamento ou que não preencherem algum dos requisitos previstos no artigo 3º, 

e ainda nas hipótese dos artigos 4º e 5º desta Resolução.(NR).” 

 

Art. 2º O CAPÍTULO IV – DO PROCEDIMENTO RELATIVO À 

PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO – da Resolução nº 005/2006-CSMP, 

passa a vigorar acrescido do art. 20-A, com a seguinte redação: 

 

“Art. 20-A. O pedido de remoção de uma para outra Promotoria será 

apreciado em sessão anterior à que se destinar ao exame das inscrições para promoção para 

cargo dessa entrância para a superior. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo poderá deixar de ser 

aplicado na hipótese de inexistência de requerimentos simultâneos de um mesmo candidato à 

remoção e à promoção.(NR).” 

 

Art. 3º O Anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP, passa a vigorar  

com as alterações relativas à pontuação do item I – DESEMPENHO FUNCIONAL, II – 

NÚMERO DE VEZES QUE JÁ TENHA CONSTADO EM LISTA DE MERECIMENTO e 

III – PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL, na forma ora republicada. 

 

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
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Plenário “Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro”, do 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, em Natal/RN, 03 de março de 2008. 

 

 

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA ALCÂNTARA 
Procuradora-Geral de Justiça Adjunta 

Presidente, em exercício, do Conselho Superior do Ministério Público 
 
 
 

GERALDA FRANCINY PEREIRA CALDAS 
Corregedora-Geral do Ministério Público 

 
 
 

MARIA SÔNIA GURGEL DA SILVA 
Conselheira 

 
 
 

MARIA VÂNIA VILELA SILVA DE GARCIA MAIA 
Conselheira 

 
 
 

MILDRED MEDEIROS DE LUCENA 
Conselheira 

 
 
 

BRANCA MEDEIROS MARIZ 
Conselheira 

 
 
 

VALDIRA CÂMARA TORRES PINHEIRO COSTA 
Conselheira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


