
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MACAÍBA
 PORTARIA Nº 03/13
 RECOMENDAÇÃO
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, através da 2ª Promotoria de 
Justiça de Macaíba, cujo titular abaixo subscreve, com fulcro no art. 27, parágrafo único, 
IV, da Lei nº 8.625/93, no art. 6º, XX, da Lei Complementar federal nº 75/93, e no art. 40 
da Resolução nº 002/2008 – CPJ/RN, e
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, 
da moralidade e eficiência administrativas, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da 
República (CR); artigo 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, e do art. 67, VII, a, da Lei 
Complementar estadual nº 141/96;
Considerando que compete ao Ministério Público, consoante o previsto no art. 69, 
parágrafo único, d, da Lei Complementar estadual n.º 141/96, expedir recomendações 
visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;
Considerando a relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao Ministério Público 
no tocante à defesa do patrimônio público, por força do art. 129, III da CR e das 
disposições da Lei nº 7.347/85;
Considerando que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus 
respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência;
Considerando que a regra constitucional prevista no art. 37, XVI, veda qualquer hipótese 
de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade 
de horários: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro de 
técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regulamentadas;
Considerando que o referido dispositivo constitucional aplica-se às hipóteses de 
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas;
Considerando que as regras constitucionais de acumulação de cargos e vencimentos no 
setor público são de observância obrigatória pelos estados e municípios, que não poderão 
afastar-se das hipóteses taxativamente previstas na Constituição Federal;
Considerando que,  nos termos do art. 131, da Lei Complementar Estadual nº 122/94 
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte), 
“ressalvadas as exceções previstas na Constituição, é vedada a acumulação remunerada 
de cargos, funções e empregos, ainda que temporários, na administração direta ou 
indireta do Estado, observado, ainda o disposto nos artigos 70, §3º e 223”;
Considerando que o § 3º do artigo 131 da Lei Estadual nº 122/94 estabelece que “a 
acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários, cuja soma não pode exceder a 60 (sessenta) horas semanais”;
Considerando que é dever da Administração Pública, atendendo ao princípio da Isonomia, 
conferir tratamento igualitário aos administrados que se encontram em situação similar;
Considerando que a averiguação das situações que configuram acúmulo ilegal de cargos 
é dever da Administração Pública e que a continuidade dessas situações gera grave dano 
ao erário público, além de comprometer a moralidade e eficiência do serviço público;
Considerando que compete à Secretaria do Estado  da Administração e Recursos 
Humanos a averiguação de acumulo de cargos dos servidores do Estado do Rio Grande 
do Norte;
Considerando que consta nos autos do Inquérito Civil Público nº 25/2011 a suspeita de 
que os servidores Neci Graciano da Rocha, Jailson Carlos da Silva Barbosa e Luiz 
Antônio Dantas da Costa estariam acumulando ilegalmente o cargo de professor do 
Município de Ielmo Marinho com outros cargos no Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte;



Considerando que a Secretaria do Estado da Administração e Recursos Humanos 
instaurou os seguintes processos de investigação de acumulação de cargos: 
202120/2009-3 e 24431/2010-9, em nome de Jailson Carlos da Silva Barbosa; 
202142/2009-1, em nome de Luiz Antônio Dantas da Costa; e, 202076/2009-6 em nome 
de Neci Graciano da Rocha, sem que houvesse, até o momento, a efetiva resolução das 
ilegalidades apontadas; 
RESOLVE Recomendar ao Excelentíssimo senhor Secretário Estadual da Administração 
e Recursos Humanos e ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Ielmo 
Marinho/RN, QUE 
a) em estando configurado o acúmulo ilegal de cargos, seja colhido o termo de opção de 
cargo dos referidos servidores e seja dado o devido encaminhamento para finalização dos 
respectivos processos administrativos a fim de verificar eventual dano ao erário, com a 
respectiva reparação;
b) informem a esta Promotoria, no prazo de 60 (sessenta dias) a partir do recebimento 
desta Recomendação, as medidas efetivamente adotadas para o cumprimento desta 
Recomendação.
Em caso de não acatamento desta Recomendação, relativamente à observância das 
normas jurídicas acima mencionadas, o Ministério Público adotará as medidas legais 
necessárias a fim de assegurar a sua implementação.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial do 
Estado.
Macaíba, 14 de janeiro de 2013.
Morton Luiz Faria de Medeiros
Promotor de Justiça
 
 


