MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARTINS

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Martins, por sua
representante adiante assinada, no uso de suas atribuições, e o MUNICÍPIO DE
SERRINHA DOS PINTOS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Francisco das Chagas Freitas, brasileiro, casado,
RG 723394 SSP/RN, CPF 399.624.074-00, residente e domiciliado à Av. Francisco Vitor,
197, Centro, Serrinha dos Pintos/RN, acompanhado do Assessor Jurídico do Município,
Dr. Tales Pinheiro Belém, OAB/RN 7012, e de Rosânia Maria Teixeira Ferreira, Secretária
Municipal de Finanças, a teor do disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985, e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, cabendo-lhe a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, e dos
demais interesses difusos da sociedade, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, III, da
Constituição da República;
CONSIDERANDO que a Carta Magna de 1988 e a Constituição do Estado do Rio Grande
do Norte de 1989 impõem ao Poder Público a observância, dentre outros, aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da
primeira e art. 26, caput, da segunda);
CONSIDERANDO que foi instaurado o Inquérito Civil nº 29/2011, na Promotoria de
Justiça de Martins, para apurar irregularidades no pagamento de salário e nas remoções
de lotação dos servidores públicos municipais de Serrinha dos Pintos/RN;
CONSIDERANDO que há nos autos a informação de que houve atraso no pagamento dos
servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO que o §1º do art. 459 da Consolidação das Leis do Trabalho
estabelece que quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser
efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido e o §5º do
art. 28 da Constituição Estadual estatui que os vencimentos dos servidores públicos
estaduais serão pagos até o último dia útil de cada mês, corrigindo-se monetariamente os
seus valores, se o pagamento se der além desse prazo;
CONSIDERANDO que, apesar de haver previsão legal garantindo este direito aos
empregados celetistas e aos servidores estaduais, por exemplo, nada há na legislação
municipal de Serrinha dos Pintos acerca da data quanto ao pagamento dos servidores
municipais;
CONSIDERANDO que esta omissão vem causando sérios prejuízos aos servidores
públicos que não tem data certa para receber seus vencimentos, recebendo-os várias
vezes com atraso, sem que possam se organizar em suas economias domésticas e na
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assunção e cumprimento de compromissos financeiros;
CONSIDERANDO que a ausência de certeza quanto à data de pagamento dos servidores
públicos municipais, de natureza alimentar, compromete a qualidade de trabalho dos
servidores públicos e, por consequência, prejudica a eficiência do serviço público,
princípio constitucional que deve ser respeitado pelo gestor municipal;
CONSIDERANDO que o repasse da verba do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) ao Município de Serrinha dos Pintos é efetuado todo dia 10 (dez), 20 (vinte) e 30
(trinta) de cada mês;
CONSIDERANDO que o pagamento do vencimentos dos servidores públicos é feito com
as verbas advindas do repasse do FPM;
CONSIDERANDO que se não há atraso no repasse das verbas do FPM não há
justificativa plausível para que o Município não efetue o pagamento dos seus servidores
sem atraso, em dia certo;
CONSIDERANDO que, além da irregularidade quanto ao atraso no pagamento dos
servidores públicos, observa-se também nestes autos a notícia de que há remoção de
servidores públicos sem comprovação de que se preste ao intersse público;
CONSIDERANDO que a remoção de servidor público não pode ser aplicada como
punição e que o ato de remoção desmotivado de servidor público concretizada por
simples ofício ou portaria a ele dirigido, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e
abusivo da Administração Pública;
CONSIDERANDO que como não há garantia estatutária, nem constitucional, de
inamovibilidade para o servidor público municipal, a remoção pode se dar ex officio (a
obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas
sempre levando-se em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a
oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o
administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a
procedê-la, dando-lhe publicidade;
CONSIDERANDO que o ato de remoção, quando de ofício, necessita de motivação, não
podendo o administrador determinar a remoção sem justificá-la, sem atestar que aquele
ato tem o objetivo de cumprir com uma necessidade pública, sob pena de invalidação;
CONSIDERANDO que os atos de remoção determinados pelo Prefeito de Serrinha dos
Pintos, notadamente quanto à remoção de professores e profissionais da educação,
apresentou a justificativa genérica de que visava à melhoria do ensino e da qualidade de
serviço prestado pelo estabelecimento de ensino, conforme se observa dos documentos
colacionados às folhas 28/67 destes autos;
CONSIDERANDO, ainda, pela leitura dos documentos de folhas 26/27 dos autos verificase que, em pelo menos três casos, houve a remoção cruzada de servidores, de modo que
não houve alteração do número de servidores nos estabelecimentos para onde os
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servidores foram removidos, houve alteração apenas quanto aos profissionais removidos;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e os arts. 41 a 43, da Resolução
nº 002/2008-CPJ, permitem a tomada de compromisso de ajustamento de conduta às
exigências legais, mediante cominações, o qual terá eficácia de título executivo
extrajudicial;
RESOLVEM celebrar, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 (LACP), com a redação
dada pelo art. 113 da Lei 8.078/1990 (CDC), o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O compromissário, na qualidade de Gestor Municipal, se
compromete a regularizar o pagamento dos servidores do município do mês de março de
2012, se comprometendo a pagar, na sua integralidade, até o dia 30 de março de 2012.
CLÁUSULA SEGUNDA: O compromissário se compromete, ainda, a pagar, regularmente,
até o dia 5 (cinco) de cada mês, todos os salários dos servidores do Município de
Serrinha dos Pintos/RN, em relação aos meses subsequentes.
CLÁUSULA TERCEIRA: O compromissário se compromete a enviar projeto de lei à
Câmara de Vereadores, no prazo de 30 dias, dispondo sobre a data do pagamento dos
servidores públicos e sobre a remoção dos servidores públicos municipais, com indicação
de que a finalidade do ato de remoção deve ser pautada na supremacia do interesse
público e que deve ser motivada.
CLÁUSULA QUARTA: Mesmo sem a existência de lei, deverá o compromissário,
doravante, garantir a motivação idônea nos casos de remoção de servidor, com
explanação específica acerca da finalidade e das razões que determinam a supremacia
do interesse público no ato respectivo, além de dar publicidade ao ato.
CLÁUSULA QUINTA: O Ministério Público poderá fiscalizar a execução da presente
avença isoladamente ou com o auxílio de outros órgãos ou instituições, públicas ou
privadas, que possuam atribuições correlatas com o objeto deste ajuste, tomando as
providências legais cabíveis, sempre que isto se revelar necessário.
CLÁUSULA SEXTA:
Em razão dos compromissos assumidos pelo Município de
Serrinha dos Pintos, exprimidos mediante espontânea vontade de seu representante
legal, Exmo. Sr. Francisco das Chagas Freitas, fica este, conforme dispõe o artigo 265,
caput, do Código Civil, solidariamente responsável na hipótese de haver descumprimento
injustificado de quaisquer dos itens e subitens dispostos supra.
CLÁUSULA SÉTIMA: A não observância injustificada das obrigações e nos prazos
constantes das cláusulas do presente instrumento ou a negativa de informações ou
documentos ao Ministério Público, por parte do Município de Serrinha dos Pintos,
implicará a imposição de multa diária pessoal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por
cada cláusula descumprida, a ser cobrada do patrimônio particular do Prefeito Municipal,
Exmo. Sr. Francisco das Chagas Freitas, ou de quem venha eventualmente a substituí-lo,
no que respeita a atos discricionários a ele atribuídos ou que dependam exclusivamente
de sua aprovação para o alcance dos objetivos pretendidos neste Termo de Ajustamento,
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bem como multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada cláusula
descumprida, a ser cobrada do Município de Serrinha dos Pintos/RN, revertidos para
conta específica do Fundo Estadual de Direitos Difusos, tudo sem prejuízo da promoção
de responsabilidades administrativa, criminal e cível, inclusive por improbidade
administrativa.
CLÁUSULA OITAVA: O não pagamento da multa eventualmente aplicada implica a sua
cobrança judicial pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública, com atualização
contada a partir da data do inadimplemento da obrigação monetária, juros de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido.
PARÁGRAFO ÚNICO: A multa não é substitutiva da obrigação violada, que remanesce à
aplicação da pena, sendo que o compromissário deverá responder pelas obrigações positivas e negativas porventura caracterizadas, com execução promovida na forma da cláusula anterior.
CLÁUSULA NONA: E, estando justo e acertado, este compromisso celebrado produzirá
efeitos legais a partir da data de sua celebração e terá eficácia de título executivo
extrajudicial, na forma dos artigos 5º, § 6º, da Lei Federal n.º 7.347/85 e 585, VII, do
Código de Processo Civil.
Nada mais havendo, lido e achado conforme, vai este instrumento
devidamente assinado e datado em três vias, entregues, na ocasião, a cada um dos
signatários.
Publique-se.
Martins, 19 de abril de 2012.

GERLIANA MARIA SILVA ARAÚJO ROCHA
Promotora de Justiça
FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS
Prefeito Municipal
TALES PINHEIRO BELÉM
Assessor Jurídico do Município

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Secretária Municipal de Finanças

