
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PEDREIRAS  

Primeira Vara 
 
 

1 
Marco Adriano Ramos Fonsêca 

Juiz de Direito 

Processo n.º 697-58.2013.8.10.0051 –  AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

Requerido: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA, representado pelo seu Presidente  

Advogado: Tarso Neto de Carvalho Ribeiro Rocha 

DECISÃO 

1. RELATÓRIO: 

Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDREIRAS/MA, 

qualificados nos autos. 

Audiência de conciliação de fls. 105/106, logrou-se acordo nos seguintes termos: 

01) Pelo Ministério Público foi sugerida a redução do número de cargos 

comissionados, em percentual a ser definido pela Câmara de Vereadores, não 

podendo ser inferior a 20%(vinte por cento), nos termos do art. 169, § 3º, 

inciso I, da CF/88, e a convocação imediata de, pelo menos, dois concursados, 

com a elaboração de cronograma de convocação dos demais a partir de 

janeiro/2014, dentro do prazo de validade do certame, devendo a Câmara de 

Vereadores incluir o impacto do cronograma no Projeto de Lei Orçamentária 

Anual de 2014, apresentando nos autos, até o dia 29.11.2013, o referido 

cronograma; 02) A Câmara de Vereadores concordou com a proposta, 

comprometendo-se a expedir Edital de Convocação para apresentação de 

documentos e exames admissionais previstos no edital do concurso público, no 

prazo de 10(dez) dias, para um cargo de Agente Administrativo e um cargo de 

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, de acordo com a ordem de 

classificação do concurso, expedindo as portarias de nomeação dos dois cargos 

no prazo máximo de 40(quarenta) dias, contados desta audiência, devendo os 

respectivos editais e portarias serem juntados aos autos; 03) A Câmara de 

Vereadores se compromete, ainda, a prorrogar o prazo de validade do concurso 

público, pelo prazo de 02(dois) anos, expirando em 13.12.2016. 

A Câmara de Vereadores de Pedreiras apresentou cronograma das convocações, 

conforme petição de fls. 109/110, descrevendo da seguinte forma: 02 candidatos em 2013 (item 1 do 

acordo epigrafado); 01 candidato no primeiro semestre de 2014 e 01 candidato no segundo semestre 

de 2014; 03 candidatos no primeiro semestre de 2015 e 03 candidatos no segundo semestre de 2015; 

em 2016 convocação dos candidatos remanescentes. 

Manifestação do Ministério Público às fls. 117/118 para notificar a Câmara de 

Vereadores para comprovar a redução dos cargos comissionados e a inclusão do impacto do 

cronograma de convocação no projeto de lei orçamentária e o Edital de Prorrogação do Concurso. 

Nova manifestação ministerial às fls. 126/126-v, pugnando pela caracterização do 

descumprimento do acordo, e requerendo o julgamento da lide para convocação de todos os 

candidatos remanescentes. 
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Despacho de fls.135, determinando a juntada dos editais de convocação dos 

candidatos aprovados dentro das vagas do concurso, de acordo com o cronograma de covocações 

estipulado pela Câmara de Vereadores, que foram juntados às fls. 136/158. 

Decisão de fls. 160/162 determinando as seguintes providências: 

5. Ante o exposto, determino a NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA 

PARA, NO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS, comprovar a convocação 

dos 03(três) candidatos do Segundo Semestre de 2015, bem como, esclarecer 

se algum dos candidatos já convocados desistiu da nomeação ou pediu 

exoneração do cargo. 

6. Caso não tenham sido convocados os três candidatos epigrafados no segundo 

semestre de 2015, deverá o Presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras 

providenciar a imediata convocação dos candidatos para os três cargos, no mesmo prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, mediante a expedição de Edital de Convocação. 

7. Sem prejuízo da diligência epigrafada, em homenagem ao princípio da 

proporcionalidade, considerando que pelo cronograma até 2015 seriam convocados 

10(dez) candidatos, havendo 09 vagas a serem providas no exercício de 2016, 

DETERMINO QUE A CÂMARA DE VEREADORES DE PEDREIRAS EXPEÇA EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, contados da notificação, 

DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO 

DE VAGAS, dando-se preferência para os cargos de Recepcionista e Agente 

Administrativo. 

8. Deverá a Câmara de Vereadores, ainda, CONVOCAR OS OUTROS 

05(CINCO) CANDIDATOS REMANESCENTES ATÉ O DIA 30/05/2016, e designar 

a data da posse e exercício para ser realizada até 01/07/2016. 

Devidamente notificado (fls. 163), a Câmara de Vereadores apresentou 

manifestação de fls. 165/168, instruída com os documentos de fls. 169/172, na qual comprova a 

nomeação de 02(dois) candidatos no segundo semestre de 2015 (Jhulio Sousa da Silva – AOSD Copa 

e Cozinha / Angélica Leite Monteiro – Agente Administrativo), e a convocação de 04(quatro) 

candidatos no primeiro semestre de 2016 (Antonio Lucas Almeida de Araújo – AOSD – Contínuo / 

Maria Ivanilde Costa da Silva – AOSD – Limpeza e Conservação / Jiuliane Larissa de Oliveira – AOSD – 

Copa e Cozinha / Maria José Lima de Oliveira – Recepcionista). 

Com vistas ao Ministério Público, manifestou-se às fls. 178/179 sustentando que o 

requerido descumpriu o acordo, posto que não comprovou que os candidatos convocados tomaram 

posse e entraram em exercício, bem como, não nomeou os demais candidatos até a data fixada na 

decisão 01/07/2016. 

Decisão de fls. 186/190 determinando as seguintes providências: 

3. Ante o exposto, a NOTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE PEDREIRAS PARA, NO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) 

HORAS, apresentar as seguintes documentações/explicações: 

3.1. COMPROVAR A CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS 

APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO, cujo ato de convocação deveria ter sido 
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expedido em 13/12/2016, observando os cargos indicados nos itens 4.1, 4.2 e 

4.3 supra-indicados; 

3.2. Caso não tenham sido convocados os aprovados do item anterior, o que 

configurará descumprimento do acordo celebrado nos autos, deverá o Presidente da 

Câmara de Vereadores de Pedreiras providenciar a imediata convocação dos 

candidatos, no mesmo prazo de 48(quarenta e oito) horas, mediante a 

expedição de Edital de Convocação, e providenciar a nomeação, posse e 

exercício no prazo máximo de 30(trinta) dias. 

3.3. No mesmo prazo, deverá esclarecer se algum dos candidatos já 

convocados desistiu da nomeação ou pediu exoneração do cargo, identificando 

o cargo e a respectiva classificação e a data em que houve a 

desistência/exoneração; 

3.4. Deverá esclarecer, ainda, o motivo da convocação de três candidatos para o 

cargo de AOSD – Copa e Cozinha, enquanto o Edital previa apenas uma vaga. 

3.5. Deverá no mesmo prazo, ainda, juntar cópias das folhas de 

pagamento da Câmara Municipal de Pedreiras, referente aos meses de 

novembro e dezembro/2016, referente aos Vereadores, servidores efetivos, 

comissionados e contratados, bem como, planilha discriminando o percentual 

comprometido com folha de pagamento em relação aos limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

4. Caso tenha sido descumprido o acordo e as decisões anteriores que 

determinaram a convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, 

advirta-se o Presidente da Câmara de Vereadores de que poderá ser revogado 

o aumento dos subsídios dos Vereadores, a fim de que seja assegurada a 

observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e o cumprimento das convocações dos 

servidores aprovados dentro do número de vagas do concurso público. 

5. Caso o Ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras não tenha 

cumprido integralmente o acordo, deverão os autos serem remetidos ao Ministério Público 

para a adoção das providencias que entender necessárias, principalmente a propositura 

de Ação de Improbidade Administrativa e Ação Penal por descumprimento da ordem 

judicial. 

6. Após a apresentação das informações, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. 

7. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO e 

INTIMAÇÃO. 

Devidamente notificado (fls. 195), a Câmara de Vereadores apresentou 

manifestação de fls. 197/201, instruída com os documentos de fls. 202/265, informando o 

cumprimento do acordo e requerendo a extinção do feito. 

Com vistas ao Ministério Público, manifestou-se às fls. 178/179 sustentando que o 

requerido descumpriu o acordo, posto que não comprovou o cumprimento do item 3.1 do dispositivo 

da decisão supramencionada, vez que apenas comprovou a convocação do 5º ao 10º colocado, 

através do Edital de Convocação nº 11/2016, sob o argumento de que se comprometia, nos autos, ao 
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convocar o 11º colocado candidato para o cargo de agente administrativo. Sustenta, ainda, que não 

deu cumprimento ao item 3.5 da decisão, já que não apresentou planilha discriminatória do 

percentual comprometido com a folha de pagamento da Câmara de Vereadores de Pedreiras, nos 

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo tão somente a juntada da relação de pessoal e suas 

respectivas remunerações. Ao final, pugna pelo suprimento de tais omissões. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 

1. Da análise da última petição da Câmara de Vereadores, observa-se que de um 

total de 19 vagas para a Câmara de Vereadores, distribuída da seguinte forma: 10 cargos de Agente 

Administrativo, 02 cargos de Assistente de Plenário, 02 cargos de Recepcionista, 02 cargos de AOSD – 

Contínuo, 02 cargos de AOSD – Limpeza e Conservação e 01 cargo de AOSD – Copa e Cozinha, foram 

providas as seguintes vagas: 

01) HÉLIO LIMA RIOS (1º lugar - Agente Administrativo) em 04.11.2013; 

02) FRANCISCO EVANDRO AQUINO DE LIMA (1º lugar – AOSD Contínuo – 

deficiente) em 04.11.2013; 

03) JISSELE DA SILVA SOUSA (1º lugar - Assistente de Plenário) 10.07.2014; 

04) HELIO BAIMA FERREIRA (1º lugar - AOSD – Limpeza e Conservação – 

deficiente) em 22.12.2014 – Termo de Renúncia em 15/01/2015 - fls. 206; 

05) FRANCISCA MAURA ARAGÃO FREITAS LIMA – 1º lugar - AOSD – Limpeza 

e Conservação - Termo de Renúncia em 19/02/2015 - fls. 207; 

06) FRANCISCA MARTA ARAGÃO FREITAS LIMA (2º lugar - AOSD – Limpeza e 

conservação) em 16.01.2015 e 02.03.2015; 

06) HARLEN RONALD DOS SANTOS XAVIER (Agente Administrativo) – 

DESISTÊNCIA, que não assumiu o cargo, sendo convocada a candidata 

subsequente Tonhetina Costa Almeida (Agente Administrativo – 3º lugar); 

07) TONHETINA COSTA DE ALMEIDA (3º lugar - Agente Administrativo) em 

25.06.2015; 

08) GEIDSON THIAGO DA SILVA SANTOS (1º lugar - AOSD – Copa e Cozinha) em 

25.06.2015; 

09) JHULIO SOUSA DA SILVA (2º lugar - AOSD Copa e Cozinha) em 29/09/2015 - - 

Termo de Renúncia em 01/10/2015 - fls. 205; 

10) ANGÉLICA LEITE MONTEIRO (4º lugar - Agente Administrativo) em 

29/09/2015; 

11) ANTONIO LUCAS ALMEIDA DE ARAÚJO (1º lugar - AOSD Contínuo) em 

08/03/2016; 

12) MARIA IVANILDE COSTA DA SILVA (3º lugar - AOSD – Limpeza e Conservação) 

em 08/03/2016; 

13) JIULIANE LARISSA DE OLIVEIRA (3º lugar – AOSD – Copa e Cozinha) em 

08/03/2016 – não se apresentou para nomeação – fls. 199; 
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14) MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (1º lugar - Recepcionista) em 08/03/2016 - 

Termo de Renúncia em 29/03/2016 - fls. 204; 

15) VANETE FLORÊNCIO DE SOUSA (2º lugar – Assistente de Plenário) em 

06/04/2016 – fls. 236; 

16) WERICA SOUSA VELOSO (2º lugar – Recepcionista) em 06/04/2016 – fls. 236. 

2. Observa-se, ainda, que VANETE FLORÊNCIO DE SOUSA e WERICA SOUSA 

VELOSO, as duas últimas nomeadas, foram convocadas no Edital 10/2016 de 06/04/2016, que a 

Câmara ainda não havia comunicado a este juízo, inclusive, ambas constam nas folhas de pagamento 

de novembro e dezembro/2016. 

3. Registre-se, por oportuno, que em 20/12/2016 o ex-Presidente da Câmara de 

Vereadores, Robson Rios, expediu e publicou no mural de avisos da Câmara o Edital de Convocação 

nº 11/2016, convocando os seguintes candidatos: 

01) WENDEL BENTO DA COSTA – 2º colocado - Auxiliar Operacional de Serviços 

Diversos – Contínuo; 

02) DEURIVAN SILVA ALVES – 5º colocado – Agente Administrativo; 

03) ANTONIO VIEIRA ARAÚJO – 6º colocado – Agente Administrativo; 

04) VALDETANIA FERREIRA LIMA – 7º colocado – Agente Administrativo; 

05) FELIPE DE SOUSA – 8º colocado – Agente Administrativo; 

06) CLAUDIO LEITE ALVES – 9º colocado – Agente Administrativo; 

07) FRANCISCA VANDERLENE ARAGÃO DE OLIVEIRA - 10º colocado – Agente 

Administrativo. 

4. Em que pese a publicação do Edital de Convocação nº 11/2016 no átrio da 

Câmara, não consta dos autos a comprovação de que houve a publicação do Edital de Convocação no 

Diário Oficial do Município, via oficial de publicações dos atos municipais, o que viola o princípio 

constitucional da publicidade, devendo ser republicado o ato de convocação. 

5. Registre-se, por oportuno, que em 2015 e 2016 a Câmara usou da prática de 

expedir Ofícios comunicando a convocação dos candidatos, conforme fls. 247/251. 

6. Ademais, não foram expedidas as portarias de Nomeação dos candidatos 

referidos no Edital de Convocação nº 11/2016, bem como, não foi comprovada a nomeação da 

candidata EMILLY JULIANA DANTAS DE MELO. 

7. Por fim, com a renúncia manifestada por MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (1º 

lugar - Recepcionista) em 29/03/2016 (fls. 204), deverá ser convocada a primeira excedente, a 

3ª colocada MARIA RAQUEL DE ARAÚJO SILVA, já que a vaga surgiu ainda durante o prazo de 

validade do certame. 

8. Acrescente-se, outrossim, que a Câmara de Vereadores apresentou planilha 

demonstrativa da existência de margem para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, posto 

que o percentual máximo é de 70% e atualmente está sendo 57,88%, havendo margem para a 
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nomeação dos aprovados dentro do número de vagas e os excedentes para as vagas que surgiram 

durante o prazo de validade do certame, conforme relação acima citada. 

3. DISPOSITIVO: 

3. Ante o exposto, a NOTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE PEDREIRAS PARA, NO PRAZO DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS, 

apresentar as seguintes documentações/explicações: 

3.1. REPUBLICAR A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS INDICADOS NO 

EDITAL Nº 11/2016, EXPEDINDO NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO A SER PUBLICADO NO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, no prazo epigrafado, convocando os seguintes 

candidatos: 

01) WENDEL BENTO DA COSTA – 2º colocado - Auxiliar Operacional de 

Serviços Diversos – Contínuo; 

02) DEURIVAN SILVA ALVES – 5º colocado – Agente Administrativo; 

03) ANTONIO VIEIRA ARAÚJO – 6º colocado – Agente Administrativo; 

04) VALDETANIA FERREIRA LIMA – 7º colocado – Agente 

Administrativo; 

05) FELIPE DE SOUSA – 8º colocado – Agente Administrativo; 

06) CLAUDIO LEITE ALVES – 9º colocado – Agente Administrativo; 

07) FRANCISCA VANDERLENE ARAGÃO DE OLIVEIRA - 10º colocado – 

Agente Administrativo; 

08) MARIA RAQUEL DE ARAÚJO SILVA - 3º lugar – Recepcionista (1ª 

excedente ainda não convocada); 

3.2. Deverá o Presidente da Câmara de Vereadores de Pedreiras 

providenciar a nomeação, posse e exercício dos candidatos convocados que atenderem à 

convocação, no prazo máximo de 30(trinta) dias após encerrado o prazo para os exames 

admissionais. 

3.3. Deverá a Câmara de Vereadores apresentar cópia do Diário Oficial em que for 

publicada a nova convocação, bem como, informar oportunamente quais candidatos foram nomeados, 

apresentando as respectivas portarias de nomeação. 

4. Após a apresentação das informações, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. 

5. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO e 

INTIMAÇÃO. 

6. Cumpra-se. 

Pedreiras/MA, 09 de março de 2017. 

Marco Adriano Ramos Fonsêca 
Juiz de Direito Titular da Primeira Vara 


