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PROCESSO Nº. 1401/2014 
 

 
D E S P A C H O 

 

Cite-se a parte executada para cumprir as condições 

acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério 

Público Estadual, nos prazos abaixo assinalados e multas assim previstas: 

a) No prazo de 30 (trinta) dias, identificar os servidores 

contratados ou admitidos sem a prévia aprovação em concurso público, bem 

como rescindir todos os seus respectivos contratos de trabalho, declarando 

sua nulidade absoluta, independentemente do regime a que estejam 

submetidos formalmente, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão 

e contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos da Constituição Federal, sob 

pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais; 

b) Abster-se, no prazo de 10 (dez) dias, de nomear, admitir, 

contratar servidor público, a qualquer título para ocupar cargo, função e/ou 

emprego público, bem como, cargos comissionados que não estejam 

previamente criados por lei municipal específica, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada pessoa admitida em contrariedade 

aos sobreditos termos; 

c)  Realizar, no prazo de 06 (seis) meses, o concurso público 

nos termos e condições estipuladas no TAC, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Advirta-se o executado que as multas impostas serão 

revertidas ao Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) instituído pela Lei 

Federal n.º 7998/90. 
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Do mandado deve constar, ainda, que o descumprimento das 

determinações ensejará a elevação da multa imposta, além de outras medidas 

coercitivas que garantam o cumprimento integral do que fora encartado no 

título executivo. 

Por fim, deve constar do mandado que, tratando-se esta 

execução de obrigação de fazer e não fazer, onde foram estabelecidos novos 

prazos para cumprimento, as multas já geradas até a data de ciência do Chefe 

do Executivo quanto a este despacho, a partir do vencimento das 

determinações do TAC, permanecem hígidas podendo serem objeto de 

execução por quantia certa. 

Cumpra-se. 

Tutóia (MA), 24 de Outubro de 2014. 
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