
RELATO DO SERVIDOR JOÃO MARIA DE OLIVEIRA 

 

Inicialmente permita-me relatar os fatos. 

 

Iniciei minha vida de Pesquisador do IPEA em 2009, nomeado após participar de concurso 

público. Antes eu sempre morei em Natal, Rio Grande do norte, e tive vida profissional 

bastante diversa. Fui professor universitário, Analista de Sistemas, Consultor (inclusive do 

PNUD), e empresário do ramo de desenvolvimento de software. Além de atividade pública 

ligada à gestão.    

 

Todas essas atividades profissionais registrei no Currículo Lattes, junto às atividades 

acadêmicas, por entender que o Lattes ser o registro que todo pesquisador deve ter como 

referência de sua história. 

 

Em relação aos fatos ocorridos há 18 anos e questionados pelo UOL, tenho a registrar: 

 

Fui convidado para assumir o cargo de Secretário Ana condição adjunto na secretaria de 

Administração e Recursos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O Sr. Artur 

Nunes de Oliveira Filho, convidou-me para assumir na condição de substituto, uma vez que o 

Sr. Osvaldo Cruz, o Secretário Adjunto titular afastou-se para tratamento de saúde por doença 

grave. Este inclusive não retornou durante toda a minha permanência. Tendo falecido após. 

 

Desse modo, fui nomeado em 6/5/2004 pela portaria No. 083, publicada no DOE do Estado do 

Rio Grande Norte em 8/5/2004. Essa portaria é o primeiro arquivo em anexo. 

 

Exerci o cargo de Secretário de administração adjunto plenamente , apesar da condição de 

substituto, no período 05/2004 a 4/2005, em toda a extensão de atos inerentes ao cargo. Para 

comprovar de maneira direta e inexorável anexei mais três documentos: 

 

1 – Ficha Financeira contendo todos os pagamentos processados e efetuados à mim na 

condição de secretário adjunto. Ressalte-se nesse documentos quatro fatos importantes: 

Trata-se de documento emitido pelo sistema de pagamento do governo do estado e operado 

por aquela secretária; O documento apresenta na descrição da rubrica “SUBSTITUIÇÃO 

REPRESENTAÇÃO”; Também no documento observa-se na descrição do cargo “SECRETÁRIO 

ADJUNTO”; Por fim, o documento apresenta mensalmente, durante o período informado no 

Lattes, os pagamentos processados  em detalhes, inclusive quanto aos descontos relativos ao 

imposto de renda retido na fonte e à previdência social. 

 



2 – Cópia do contracheque emitido pela Secretaria, referente ao primeiro mês no qual recebi o 

pagamento, 6/2004. Nele apresenta-se duas parcelas da remuneração. A primeira relativa ao 

mês de Maio, proporcional, e a segunda completa relativa ao próprio mês de Junho. Isso 

decorrente de atrasos de processamento. 

 

3 – Cópia do contracheque emitido pela secretaria, referente ao último mês no qual recebi o 

pagamento pelo exercício do cargo de secretário adjunto. 

 

Após esse mês , por morte  do secretário Sr. Artur Nunes, a Governadora nomeou outros 

Secretários, Titular e Adjunto, para dar continuidade à administração e fui convidado para 

permanecer na Secretaria com Coordenador do Programa de Modernização da Gestão. Fato 

este não questionado na reportagem do UOL. 

 

O texto da reportagem do UOL intitulada “Diretor do Ipea cita no currículo cargo que não 

exerceu” publicada no dia 7/6/2022, faz algumas acusações que, conforme os documentos 

citados e anexados neste e-mail, não se sustentam. 

 

Atenciosamente, 

 

João Maria de Oliveira 

Pesquisador 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 


