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AUDIÊNCIA PÚBLICA – ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 
 

CONVITE  
 

São Luis (MA), 27 de junho de 2019. 
Prezado (a) Colega Educador (a), 

 
 
A Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional Maranhão, nos termos de sua competência regimental e na defesa dos 
interesses dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais no Maranhão, convida Vossa 
Senhoria para participar de Audiência Pública para discutir o seguinte tema: “ACÚMULO DE 
CARGOS PÚBLICOS”, como foco nas seguintes questões: análise ampla do artigo 37 da 
Constituição Federal e as consequências de sua apuração pelo TCE e MPMA. 

 
O objetivo da Audiência Pública é propiciar uma discussão bastante 

ampla sobre o artigo 37 da Constituição Federal, de forma a solicitar dos órgãos de controle 
que a apuração dos casos de acúmulo de cargos públicos seja precedida de todas as 
garantias constitucionais aos Servidores, que sejam obedecidos in totum os princípios 
norteadores da administração públicas de que trata o caput do citado artigo e, por fim, que 
aqueles que tenham que romper seus vínculos com a administração pública não sejam 
apenados com a subtração de direitos básicos. 

 
A Audiência Pública ocorrerá no auditório da sede da Seccional da 

OAB/MA, no dia 10 de julho de 2019, a partir das 14:00 horas.  
 
Informamos também que a audiência pública tratará sobre Repasses 

das Contribuições Previdenciárias e também sobre as propostas de alterações na redução de 
jornada de que trata a Lei do Piso, e que serão apresentados esclarecimentos sobre os 
Precatórios do Fundef. 

 
O evento conta com a colaboração da Comissão Especial de Defesa da 

Educação e Comissão de Direito Previdenciário. 
 
Contamos com a sua honrosa participação. 

 
 

 


