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São Luís (MA), 19 de junho de 2019. 

OFÍCIO N° 01/2019 - CDDC 
 
Exmo. Sr. 
Dr. Thiago Roberto Morais Diaz 
MD. Presidente do Conselho Seccional da OAB/MA. 

REF: Audiência Pública 
Acúmulo de Cargos Públicos 

 
Senhor Presidente, 
 
 
 

A Comissão de Direitos Difusos e Coletivos desta Seccional, por seu 
Presidente ao final assinado, nos termos de sua competência regimental e na defesa dos 
interesses dos Servidores Públicos (Municipais e Estaduais) no Maranhão, pede vênia para 
solicitar de Vossa Excelência e dos demais membros da Diretoria da Seccional da OAB/MA, 
apoio para a realização 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. 

 
Nesse sentido, seguem as justificativas e demais informações 

pertinentes. 
 

DATA/HORÁRIO/LOCAL: a Audiência Pública será realizada no auditório 
da Seccional da OAB/MA, no dia 10 de julho de 2019, a partir das 14:00 horas. 
 

TEMA: ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS: uma análise ampla do artigo 
37 da constituição federal e as consequências de sua apuração pelo TCE e MPMA.  

 
O FOCO: o tema diz respeito à Acúmulo de Cargos Públicos nas esferas 

do Estado do Maranhão e dos Municípios, haja vista a apuração em curso, provocada pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e por diversos Municípios e Promotorias de 
Justiça. 
 

Segundo consta, o TCE e o MPMA decidiram combater os chamados 
“acúmulos ilícitos de cargos públicos” no estado do Maranhão, para o que notificaram o 
Estado e os Municípios e esses em continuidade, estão notificando os servidores que se 
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encontram em possíveis acúmulos ilícitos a que os mesmos façam opção que os afastem da 
suposta ilegalidade. 

 
Consta que o TCE criou um sistema de controle de folha de pagamento 

em que todos os gestores se obrigam ao fornecimento de todas as informações relativas aos 
seus servidores públicos, principalmente em relação aos vínculos, e, após 
“cruzamento/processamento” dos dados, as eventuais irregularidades são apontadas. 

 
De posse dessas supostas irregularidades e por meio de relatórios, o TCE 

está notificando os gestores para que adotem medias corretivas e, na maioria dos casos, 
tem-se a notificação dos servidores para o exercício de opção e/ou exoneração, isso tudo, 
sob pena de abertura de procedimento administrativo disciplinar. 

 
Por oportuno, ressalta-se que a matéria está regulamentada pelo artigo 

37 da Constituição Federal e que o propósito da Audiência Pública não é o enfrentamento do 
dispositivo constitucional e muito menos o embate com os órgãos de controle e sim 
promover uma análise do dispositivo constitucional sob os prismas do devido processo legal, 
da responsabilidade administrativa, e, para além das exceções à regra geral do artigo citado. 
 

A OAB integra a Rede de Controle com o TCE, o Ministério Público 
Estadual e outros e, nesse contexto reconhece-se a necessidade de estabelecer-se o efetivo 
controle na gestão dos cargos públicos, mas temos convicção de que as garantias primeiras 
da Carta Cidadã são àquelas inerentes à Legalidade, ao Devido Processo Legal, à Ampla 
Defesa e ao Contraditório, que estão estampadas no caput do citado artigo nos seguintes 
termos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”. 

 
Ocorre, Douto Presidente, que o procedimento levado à efeito pelos 

diversos municípios do estado do Maranhão retrata que os Servidores estão sendo 
notificados para que, no exíguo e improrrogável prazo de 10 (dez) dias apresentem 
justificativas em face das informações trazidas pelo TCE e em muitos casos os Servidores 
estão sendo submetidos a verdadeiras coações e tomam decisões sem o atendimento de 
nenhuma garantia e contrárias ao seu próprio direito. 
 

O tema é muito amplo e alcança um universo de mais de 37 mil 
servidores (segundo noticiado pelo próprio TCE), tudo isso sem contar o fato de que casa 
servidor possui nos seus vencimentos mensais de servidor público a única forma de 
manutenção de seu sustento. Assim, tem-se na prática uma diminuição (injusta) da renda 
familiar de 100 mil pessoas. 
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Outra quadra que merece os devidos olhos da ORDEM é o fato de que, 

para os atuais Servidores Públicos e muito mais ainda para aqueles que serão exonerados do 
serviço público, existe uma infinidade de direitos trabalhistas/estatutários que estão sendo 
vilipendiados pelos entes federados, notadamente no que diz respeito a implantação e 
pagamento de quinquênios e progressões, e, o caminho da exoneração lhes afasta ainda 
mais da obtenção daquilo que lhe é devido pelos empregadores. 

 
De igual monta, importância e lamentação, Sr. Presidente, é a situação 

previdenciárias dos Servidores Públicos (ativos e inativos) e, fazendo justiça, deve-se anotar 
que esta Seccional tem sido atuante na defesa dos repasses das contribuições 
previdenciárias aos regimes em questão. 

 
Ocorre que por negligência dos gestores públicos e da total falta de 

fiscalização, o quadro aponta para irregularidades em todos os municípios e no estado do 
Maranhão, quando promovem os descontos previdenciários dos seus servidores e não 
repassam, provocando atualmente que quase 40 mil servidores não possam gozar de 
benefícios previdenciário.  

 
Esse enredo fático leva àqueles que possam a ser exonerados nesse 

processo de apuração de eventuais acúmulos de cargos públicos, à seguinte situação: saída 
do emprego público onde já gozava de estabilidade, sem que tenham sidos implantados 
diversos direitos trabalhistas/estatutários (quinquênio, progressão e outros) e mais, que a 
sua situação de contribuições previdenciária aponte para DESCONTOS durante várias 
décadas e NENHUM (ou pouquíssimos) repasses à Previdência Social. 

 
Nesse contexto, o foco do evento é propiciar uma discussão bastante 

ampla sobre o artigo 37 da Constituição Federal, de forma a exigir 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 ainda mais, com a subtração de direitos básicos. 
 

JUSTIFICATIVAS: Senhor Presidente, o pais vive uma fase de 
instabilidades, decorrentes das incertezas do cenário político atual, de atentados velados a 
direitos sindicais e dos trabalhadores do serviço público e ainda, da proposta de reforma da 
previdência social, em tramitação no Congresso Nacional. A tudo isso se soma uma 
verdadeira paralização das atividades econômicas do país e uma legião de desempregados. 
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Esse quadro também é pintado no nosso estado do Maranhão. 
 
Nesse contexto não é difícil imaginar a dor de um Servidor Público que, 

após ser aprovado em concurso público (a grande maioria) e assumir cargo na administração 
pública, ter trabalhado por décadas, ter que “pedir exoneração” num prazo de 10 dias. 

 
Audiência Pública, é uma das formas de participação e de controle 

popular no Estado Social de Direito. Ela propicia ao interessado a troca de informações com 
o Administrador, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do devido 
processo legal em sentido substantivo. 
 

Debate sobre matéria relevante. Comporta sua realização sempre que 
estiverem em jogo direitos coletivos. 
 

A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública para 
realização da função administrativa dentro do processo administrativo, por qualquer um dos 
poderes da União. 
 

Destacamos, que a mesma é um mecanismo de participação e controle 
popular. Além de ser contemplada sob o prisma da publicidade como veículo para "obter 
maior publicidade e participação". 
 

Um dos princípios regentes da audiência pública é da participação 
popular na gestão da Administração Pública. 
 

É um instrumento que leva a uma decisão política no sentido lato ou 
legal com legitimidade e transparência.  

 
Nesse contexto, Douto Presidente, estão os Servidores Públicos 

Municipais e Estaduais, que estão sendo quase que compulsoriamente exonerados dos seus 
vínculos, sem nenhuma garantia constitucional e sem o atendimento do próprio artigo 37 da 
Carta Cidadã de 1988. 

 
Nesse contexto, a ORDEM é chamada a intervir, como forma de 

defender os direitos de milhares de Servidores Públicos (e suas famílias), haja vista que a 
questão deixa de ser individual e passa a ser de natureza coletiva. 
 

DA NOTÍCA DOS FATOS AQUI NA OAB:  a Comissão de Direitos Difusos e 
Coletivos tem a missão de defender direitos de terceiros, sempre que estes possuam 
amplitude e que os fatos cheguem ao conhecimento da Ordem. 



 
Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Maranhão 

Comissão de Direitos Difusos e Coletivos  
Fone: (98) 2107-5429/Fax: (98) 2107-5435 

E-mail: comissão.cddc@oabma.org.br 

 

5 
Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, n° 01 – bairro Calhau - CEP. 65.076.908 - São Luís – MA. 

 

 

 
No presente caso, o assunto vem sendo “levantado” por membros da 

Comissão desde o início do ano de 2019, mediante participação em eventos ligados a 
Sindicatos de Servidores Públicos Municipais. 

 
Após essa experiência, esses fatos foram pautados nesta Comissão, que 

deliberou pela realização da Audiência Pública. 
 
DA PARCERIA COM OUTRAS COMISSÕES: Digno Presidente, a Comissão 

de Direitos Difusos e Coletivos, neste e em outros casos, sempre estará buscando atuar com 
a parceria com as outras Comissões deste Conselho, cujo tema seja correlato. 

 
No caso presente, a Audiência Pública terá a participação das seguintes 

comissões: Comissão de Direito Previdenciário, Comissão Especial de Defesa da Educação, 
e, Comissão Especial de Direito Sindical. 

 
DA ESTRATÉGIA: para alcançar-se os objetivos anotados acima, é 

necessário que tenhamos definida uma estratégia, sob pena de que os fatos sejam dispersos 
e a audiência improdutiva. 

 
A solução dos problemas a serem enfrentados na Audiência Pública 

podem ocorrer, ao menos, mediante das seguintes ações: [a] como tarefa primeira, 
poderiam os entes da federação, de oficio, adotarem medidas garantidora dos princípios 
constitucionais, de forma a não possibilitar coação no processo de eventuais apuração e/ou 
exoneração; [b] os órgão que estão à frente do processo (TCE e MPMA) igualmente podem 
determinar dilação do prazos de apuração e que seja atendido o princípio do Devido 
Processo Legal; e, [c] mediante fiscalização e/ou autuação dos órgãos competentes, a 
situação previdenciária (por exemplo) pode ser resolvida. 

 
Nesse sentido é que a estratégia é trazer à Audiência Pública, além de 

Advogados, os seguintes atores: [a] Servidores Públicos, Sindicatos, Federações de 
Sindicatos e Centrais Sindicais, cujo papel será apontar os fatos; [b] os representantes dos 
entes da federação (municípios e estado), a saber: Famem, Undime e Assembleia Legislativa 
do estado do Maranhão, para possibilitar que eles tenham conhecimento dos fatos e, de 
oficio, solucionem os problemas; e; [c] os agentes fiscalizadores, a saber: TCU, TCE, 
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, CGU, Procuradoria do INSS, 
Delegacia da Receita Federal no Maranhão, para fiscalizarem os agentes públicos, 
obrigando-os à regularização desejada. 
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DA DINÂMICA DA AUDIÊNCIA: pretende-se iniciar a Audiência com 
formação da mesa dos trabalhos; uso da palavra pelo Presidente da Seccional e algumas 
autoridades; palestra sobre análise do artigo 37 da Constituição Federal para além das 
exceções à regra geral de acúmulos de cargos públicos, a ser ministrado por integrante da 
Defensoria Pública do Estado do Maranhão, intervalo para coffee break; espaço dedicado à 
apresentação de perguntas e manifestação de opiniões; e, deliberação final. 

 
Como forma de encaminhamento, esta Comissão irá propor que seja 

elaborada uma “espécie” de carta compromisso, TAC, ou outra denominação, no sentido de 
que os fatos, as realidades, as preocupações e as irregularidades verificadas, sejam 
formalmente encaminhadas às autoridades citadas. 

 
DO APOIO DESTA SECCIONAL: Douto Presidente, o intuito da Comissão é 

fazer a Audiência Pública com o menor custo financeiro possível, e nesse sentido 
informamos a Vossas Excelências que nenhum palestrante será remunerado ou trará 
quaisquer despesas para a Ordem. 

 
Do mesmo modo, temos contatado com os Sindicalistas e os mesmos 

virão e trarão Servidores Públicos para a Audiência, sem quaisquer custos para a Ordem. 
 
O apoio pretendido é o institucional, com ênfase na comunicação social 

(incluindo-se cerimonial), cessão das instalações físicas do auditório (som e audiovisual), e o 
necessário coffee break para os convidados. 

 
DOS PEDIDOS: assim, Presidente e Diretores, solicitamos o apoio 

institucional, formal e material da Ordem, para a realização da Audiência, nos moldes 
anotados aqui. 

 
Atenciosamente,  

 
 

Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB/MA 
Marinel Dutra de Matos 

Presidente 
 
 
 


