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Processo Nº: 0807614-67.2022.8.14.0040  

Ação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) 

Requerente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
Endereço: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
Endereço: Rua João Diogo, Campina, BELéM - PA - CEP: 66015-165 
 

Requerido: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 
Endereço: Nome: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 
Endereço: Quadra Especial, s/n, Beira Rio, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000 
 
   

DECISÃO
 

TERMO DE AUDIÊNCIA
 
PROCESSO: 0807614-67.2022.8.14.0040 e 0003469-40.2018.8.14.0040
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2022, às 9h, na sala de audiência virtual gravada, criada por meio do 

Aplicativo Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta nº 15/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de

2020, sob a presidência do Dr. LAURO FONTES JÚNIOR, MM Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública e

Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas.
 
Efetuado o pregão foi constatada a presença do Ministério Público representado pelo promotor Mauro Messias.
 
Presente o Município de Parauapebas representado pela procuradora geral Quesia Siney Gonlcalves.
 
Presente Claudenir Rocha, CPF 632.036.692-34, acompanhada de seu advogado Andrey Marques Baptista Xavier.
 
Presente Sérgio Balduino de Carvalho, CPF 336.376.791-91 acompanhado de seu advogado Wellington Alves Valente.
 
Presente Elson Cardoso de Jesus CPF:722.827.032-00 atual diretor Saaep.
 
Presente o representante do Sinseppar, Carlos Alessander Costa Alves como participante, CPF 399.523.802-59.
 
 
 
OCORRÊNCIA:
 

 
Que as partes foram devidamente intimadas.
 
 
O advogado da parte ré requereu prazo para juntada do substabelecimento de poderes de Andrey Marques

Baptista Xavier.
 
 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBAS
Rua C  Quadra Especial S/N Cidade Nova  

Num. 67811037 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LAURO FONTES JUNIOR - 28/06/2022 15:31:34
null/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062815313406600000064635331
Número do documento: 22062815313406600000064635331



O Advogado Andrey Marques Baptista Xavier requer prazo para substabelecimento de poderes.
 
 
Audiência realizada para tratar das irregularidades em contratos de funcionários temporários bem como da

criação de editais para concursos. Trazer resolutividade efetiva por meio de medidas com finalidade de banir o

nepotismo cruzado por meio da criação de um sistema de integridade que afaste o nepotismo.
 
 
O MP alega que o número de  temporários está aquém. Que se faz necessário uma justificação da demora do

concurso. Reforça a necessidade de um edital e data específica para cumprimento. Questiona como que a

administração não tem os dados necessários para avaliação da situação. Acredita que houve um desvio de

finalidade que deve ser verificado, que independe de quantidade de vagas liberadas  no âmbito legislativo.

Portanto, se não há subsídio necessário para acordo então o MP deixa de negociar no momento e caso haja

alguma proposta após poderá ser avaliada.
 
 
Dada a palavra ao Carlos Alessander Costa Alves, representante do Sindicato Dos Servidores Públicos De

Parauapebas, ouvido como participante, alega que o único processo seletivo feito até o momento foi no governo

do Valmir Mariano, porém, não hou nenhuma nomeação. Houve a criação de cargos novos, porém, sem abertura

de concurso para o preenchimento das vagas, como por exemplo, a criação de 20 vagas para cuidadores sociais,

contudo  foram contratados 200 temporários. Afirma que nos últimos anos não abriram concursos, porém,

ocorreram contratações.
 
 
Dada a palavra a representante do município, Dra. Quesia, Informou que foi aberto um decreto, nº 424 de 2022

para contenção de gastos referentes as contratações de temporários. Inclusive quanto ao  número de vagas para

abertura de concurso. Informa que não há no momento a possibilidade de negociação ou de abertura de editais .

Alega que existem dados sim, porém, a gestão está atualmente decidindo quais as áreas específicas de cargos e

quantidade de vagas por concurso que serão necessárias. Como por exemplo, o cargo de auxiliar administrativo

que excede a quantidade necessária de funcionários. Alega ainda que o prazo dado pelo Juízo para

apresentação dos dados se faz insuficiente. Informa que a pauta em análise está entre as prioridades da gestão,

no entanto  no dia de hoje não seria possível a realização de um acordo, pois envolve vários órgãos e fatores. O

que torna a questão complexa e no momento não há a possibilidade de cumprimento.
 
 
Foi perguntado ao diretor geral da Saaep, Elson Cardoso de Jesus a quantidade de servidores e contratados

trabalhando atualmente, o mesmo não soube informar. Perguntado se havia alguma espécie de sistema para o

controle de nepotismo cruzado, o mesmo informou que no momento não há.
 
 

 
 
DELIBERAÇÃO:
 
Uma vez que não há, por ora, possibilidade de proposta para resolução da questão, o feito seguirá seu trâmite regular.
 
Aguarda-se a manifestação dos réus, após, conclusos.
 
 
 
PRECATÓRIA/OFÍCIO.
 
Nada mais havendo, a MM. Juiz de Direito mandou encerrar este termo que lido e achado, conforme vai devidamente

assinado eletronicamente. Eu, Michelli Pêgas Ribeiro, estagiária, o digitei.
 
Termo encerrado às 10h10. Dispensadas as assinaturas, nos termos da Lei nº 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico).
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P. I. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA
PRECATÓRIA
 
Parauapebas/PA,  28 de junho de 2022
 
 
 
LAURO FONTES JÚNIOR 
 
Juiz de Direito Titular  
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)
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