
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2019/1ªPmJAssu
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Assu, no uso de suas atribuições legais e institucionais, 
conferidas pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal, pelo art. 27, parágrafo único, inc. IV, da 
Lei n.º 8.625 e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/1996, e;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, “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;;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça recebeu denúncia de que a servidora pública 
ocupante do cargo efetivo de telefonista em São Rafael, Adreia Sabino de Souza, está sendo vítima 
de perseguição política por parte do Prefeito deste Município, o Sr. Reno Marinho de Macêdo 
Souza;
CONSIDERANDO que há indícios de veracidade da referida denúncia no procedimento 
investigatório em trâmite nesta Promotoria de Justiça, quais sejam:
1.Adreia Sabino de Souza adota abertamente, em redes sociais, postura crítica em relação à gestão 
do atual Prefeito de São Rafael/RN;
2.Adreia Sabino de Souza é irmã de Ailton Sabino de Souza, adversário político do Prefeito atual, 
pois concorreu com este no último pleito eleitoral municipal em 2016;
3.no período de 2 ( dois ) anos, a servidora Adreia Sabino de Souza foi remanejada por 5 ( cinco ) 
vezes para diferentes órgãos da administração municipal;
4.com exceção do último remanejamento, todos os demais ocorreram através de atos 
administrativos sem fundamentação, inclusive para exercer funções estranhas ao seu cargo, como as
de arquivista, controladora de estoque de material e entregadora de exames médicos;
5.o Prefeito Reno Marinho de Macêdo Souza enviou à Câmara Legislativa, em regime de urgência, 
o projeto de Lei Complementar 04/2019, o qual consiste em extinguir o cargo de telefonista e criar 
o cargo de telefonista-recepcionista, mudança esta que atingirá tão somente a servidora pública 
Adreia Sabino de Souza, uma vez que é a única servidora do Poder Executivo de São Rafael/RN 
ocupante de tal cargo;
6.o ANEXO I do citado Projeto de Lei Complementar 004/2019, acrescenta ao cargo de telefonista 
diversas atribuições de “receber, expedir, classificar e distribuir correspondências de qualquer 
espécie; realizar serviços simples de digitação; estabelecer conexão entre os diversos setores da 
administração municipal; exercer trabalhos de recepção nas repartições públicas municipais e em 
atividades culturais ou quaisquer eventos realizados pelo município”;
7.recentemente, através da Lei nº 356/2015, o Município de São Rafael/RN definiu as atribuições de
todos os cargos integrantes do quadro permanente pessoal, inclusive o cargo de telefonista, o qual 
detém as seguintes funções: “atender chamadas telefônicas internas e externas, operando em troncos
e ramais, transferindo-as ou prestando informações. Verificar defeitos nos ramais da mesa de 
operação e providenciar os reparos necessários. Registrar as chamadas em impressos adequados , 
encaminhando as informações às unidades pertinentes. Atender a pedidos de informações 
telefônicas, anotar recados e registrar chamadas.”
CONSIDERANDO que o remanejamento de servidor público, embora seja faculdade da 
Administração Pública, não prescinde de motivação, sob pena de nulidade (STJ, RMS12856/PB, 
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em08/06/2004, DJ 01/07/2004, p. 214.);
CONSIDERANDO que o remanejamento é uma espécie de remoção de servidor público e, como 
tal, conforme o artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 292/2011 (dispõe sobre o estatuto e 
regime jurídico único dos servidores públicos do Município de São Rafael/RN), deve ser 
comprovada a necessidade e a possibilidade, quando de ofício;
CONSIDERANDO o teor da decisão a seguir transcrita:
 
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO DE 
SERVIDORES SEM MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA. ATOS REALIZADOS SEM 
RESPALDO EM LEI, SEM PEDIDO DO SERVIDOR E SEM MOTIVAÇÃO. DOLO 



CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. SANÇÕES FIXADAS EM PRIMEIRO GRAU. 
DESPROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DAS SANÇÕES DE PERDA DA FUNÇÃO 
PÚBLICA, DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DE PROIBIÇÃO DE 
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PAGAMENTO DE 
MULTA CIVIL PARA TRÊS VEZES A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO AGENTE POLÍTICO. 
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - AC: 20180025564 
RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Câmara Cível)
RESOLVE RECOMENDAR ao Prefeito de São Rafael/RN, Reno Marinho de Macêdo Souza;
1. que retire de tramitação, IMEDIATAMENTE, o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019;
2.  que se abstenha de sancionar o Projeto de Lei Complementar nº 004/2019, caso aprovado pela 
Câmara Municipal;
3. que se abstenha de proceder a remanejamento ou qualquer alteração de lotação, desprovida de 
fundamentação, da servidora pública Adreia Sabino de Souza;
4. que adote as medidas necessárias para que a servidora pública Adreia Sabino de Souza não 
permaneça em desvio de função, ou seja, exerça efetivamente as funções previstas na Lei Municipal
356/2015 para o cargo de telefonista.
REQUISITA-SE, EM ATÉ 10 DIAS, ao Prefeito Reno Marinho de Macêdo Souza, que informe e 
comprove a esta Promotoria de Justiça as medidas adotadas em relação à presente recomendação.
Envie-se cópia da presente Recomendação à Câmara Municipal de São Rafael/RN, para 
conhecimento.
Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça, 
remetendo-se também via digital ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do 
Patrimônio Público.
Assu, 14 de março de 2019.
Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo
Promotora de Justiça


