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EXM°SR DR JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRABALHO DE ITABUNA – BA

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, Procuradoria do Trabalho no Município de

 Itabuna, com sede à Avenida Duque de Caixas, 655, Centro, Itabuna, CEP 45600-021 e 

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE

, domiciliado àCOMBATE ÀS ENDEMIAS DO SUL DA BAHIA – SINDIACS/ACE

 rua Dalila Paganelli, 33, centro, Itabuna – Ba, com CNPJ nº:06.307.319/0001-40 vem,  

respeitosamente, perante V.Exª, ajuizar a presente

 

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR

 

em face ao  pessoa jurídica de Direito Público interno, comMUNICÍPIO DE ITABUNA,

CNPJ 14.147.490/0001-68, domiciliado à Princesa Isabel, s/n, bairro São Caetano, Itabuna

– Ba, CEP: 45.600-00, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir elencados.

 

01 - O réu publicou edital de seleção pública para a função de agente de endemias, que

nesta peça denominaremos pela sigla nacionalmente usada – ACE ou ACES - tendo sido 

publicado edital de seleção de nº 001/2014 na data de 17 de abrilde 2014, disponibilizando

um total de 139 vagas. Os aprovados, ao final, serão contratados para um período de 06

meses, podendo prorrogar-se por mais 06 meses este contrato – Edital de Seleção em

anexo.

 

02 – O segundo autor é o Sindicato desta base territorial da categoria dos ACES com

Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego,  consoante  se vê do registro   

sindical em anexo, extraído do site do MTE. No referido documento, consta o nome do

Presidente do sindicato como sendo aquele que subscreve o instrumento procuratório

anexado à esta exordial.
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DA REALIDADE DOS ACES NO MUNICÍPIO DE ITABUNA

 

03 - O Município de Itabuna possui hoje em seus quadros um total de 117 ACES

concursados e 42 que não foram submetidos a concurso - e sim a seleção simplificada,

conforme declaração em anexo do Conselho Municipal de Saúde, tendo sido realizada a

última seleção simplificada no longínquo ano de 2009. Observe-se que as referidas

seleções se deram para contratos com período de duração de 06 meses, prorrogável para

mais seis meses.

 

04 - Destes 42 agentes de endemias que estão com vínculos precários, há contratos de 05 a

14 anos de existência, o que demonstra um total descaso da ré para com a coisa pública.

Referidos servidores públicos que estão com seus vínculos precários, inclusive, não tem

percebido e nem gozado férias em todo o tempo do labor.

 

05 - Digno de nota é que destes 117 ACES, ao menos 23 deles laboram na área

administrativa, ou seja, o Município Réu tem somente 94 ACES laborando na sua função

finalística, enquanto que a Lei Municipal de nº 2.042/2007 – em anexo, que regulamenta a

matéria em âmbito municipal estabeleceu um quadro de pelo menos 150 ACES.

 

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO/SELEÇÃO/CONCURSO DOS ACES NA BAHIA E

NO BRASIL

 

06 - A função de agente de endemias é recente em nosso País, tendo sido criada por volta

do ano de 1999, por força da epidemia de dengue em território nacional.  

 

07 - A Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, por força da Emenda

Constitucional nº 51, regulamentou a forma de contratação dos agentes comunitários de

saúde e de endemias, disciplinando em seu art. 9º:
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Art.  9     A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes deo

Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de

suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que

atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência.

 

08 - Importante se historiar que, antes do advento da Emenda Constitucional 51 e da Lei

11.350 de 2006 já referidas, todos os vínculos de Agentes de Saúde e de Endemias eram

precários, mesmo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília etc.

 

09 - Neste contexto, a partir dos anos de 2006/2007, os Estados da Federação passaram a

realizar uma política pública que se denominou de “Desprecarização dos Vínculos dos

, o que levou os entes federativos aAgentes de Endemias e Comunitários de Saúde”

editarem Cartilhas sob o tema – em anexo a cartilha do Estado da Bahia extraída da

internet(disponível em http://www1.saude.ba.gov.br/dab/projetosestrategicos2.asp acesso em

02.06.2014.

 

Como forma de garantir os direitos trabalhistas dos Agentes Comunitários de Saúde

(ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) e de valorizar esses trabalhadores

e o seu trabalho no SUS, a SESAB formulou a Política Estadual para

Desprecarização dos Vínculos de Trabalho dos ACS e ACE, que foi apresentada e

aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde em 29 de março de 2007.

Esta Política articula as três prioridades do Governo Wagner: Geração de Emprego e

Geração e Distribuição de Renda, Educaçãoe Saúde. Além de regularizar a situação

dos quase 30 mil Agentes em atuação no Estado, está previsto a seleção pública de

mais 7 mil Agentes. Mais EMPREGO e emprego com qualidade!

 

Para todos os ACS será ofertado o Curso de Formação com carga horária de 400h

em 2007. Portanto, trata-se de um importante investimento na EDUCAÇÃO

Permanente desses profissionais que certamente trará importantes repercussões

para a qualidade da Atenção Básica à SAÚDE contribuindo para o fortalecimento de

um SUS de Todos Nós na Bahia.
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Para formulação, acompanhamento e implantação desta Política, foi formado um

Grupo de Trabalho Estadual Interinstitucional composto por representantes da

SESAB, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, Ministério Público Estadual,

Ministério Público do Trabalho, União dos Municípios da Bahia, CUT, FEBACS e

SINDACS.

 

Como parte da Política, a SESAB apoiará técnica e logisticamente a realização das

seleções públicas para ACS e ACE, através do envio de técnicos aos municípios,

elaboração e fornecimento das provas.

 

Como instrumento de divulgação da Política e apoio aos municípios foi elaborada

uma Cartilha da Política contendo a legislação federal em vigor (EC 51/2006 e Lei

11.350/2006), minutas de projeto de lei municipal criando cargos ou empregos

públicos de ACS e ACE, modelos de edital de seleção pública e orientações sobre

como proceder para regularizar a situação dos agentes nos municípios. Será também

lançada no mês de setembro uma Cartilha de Bolso que estará disponível para cada

agente da Bahia. As duas cartilhas foram no site da Diretoria de Atenção Básica

(www.saude.ba.gov.br/dab) e até o final do ano mais de 70 mil exemplares serão

distribuídos por todo o estado.

 

Na I Rodada de Encontros Regionais da Atenção Básica estão sendo realizadas

audiências públicas regionais com a participação do Ministério Público do Trabalho,

COSEMS, representação dos Agentes, SESAB e Movimentos Sociais que

acontecerão ao longo dos meses de agosto e setembro. A equipe da SESAB também

está participando de diversos eventos municipais para detalhamento e

esclarecimento do processo de regularização dos vínculos de trabalho dos ACS e

ACE.

 

Está em fase de formulação uma Política de Valorização e Educação Permanente

dos Profissionais de Nível Técnico que atuam na Atenção Básica. Para os

profissionais de nível superior essa formulação está mais avançada e ganha

materialidade na Carreira de Saúde da Família apresentada no próximo item.

 

10 - Como se vê às fls. 03 da referida Cartilha, a mesma foi fruto de um amplo debate que

uniu várias instâncias do Estado e da Sociedade Civil:

 

         - Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho

         - Conselho Estadual de Saúde
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         - Vários órgãos da Secretaria Estadual de Saúde

         - Sindicatos das categorias

         - Representantes dos Municípios: UPB – União dos Prefeitos da Bahia e Conselho

dos Secretários Municipais de Saúde

 

11 -     Após, tal cartilha foi aprovada pelos Conselhos Estaduais de Saúde e Conselhos

Municipais de Saúde e pela Comissão IntergestoresBipartitie – CIB, que é composta por

representantes dos Estados e dos Municípios e tem função deliberativa – em anexo

resolução CIB 33/2009.

 

12 - Referida cartilha contêm em seu bojo -  às fls.23 -, critérios mínimos para seleção de 

agente comunitário de endemias – :in verbis

 

8. DA SELEÇÃO

8.1 O processo seletivo constará de duas etapas, a seguir descritas:

- PRIMEIRA ETAPA, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída

de uma PROVA OBJETIVA com 20 questões. A nota desta etapa será a

pontuação obtida na prova.

- SEGUNDA ETAPA, de caráter classificatório, será constituída de uma prova

de títulos, cujas especificações e valores atribuídos são apresentados no item 8.3.

 

8.2. PRIMEIRA ETAPA

 

8.2.1 Conteúdo da Prova Objetiva O conteúdo da prova objetiva está

relacionado com as atribuições de um agente de combate às endemias e

conhecimentos gerais (compatíveis com a exigência de Ensino Fundamental).

.......

8.3 SEGUNDA ETAPA

8.3.1 Prova de títulos
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A SEGUNDA ETAPA consiste na análise e atribuição de pontuação aos títulos

apresentados no atoda inscrição seguindo parâmetros definidos nos itens

seguintes.

8.3.1.1 Experiência profissional: será conferida uma pontuação específica para

os candidatos que comprovadamente tiverem experiência profissional prévia

como Agente de Combate às Endemias de acordo com a tabela a seguir:

Tempo de experiência considerando admissões até 14.02.2006 - data da

promulgação da EC nº 51/2006

Pontuação:

Sem experiência até 11 meses e 29 dias 0,0

De 1 ano a 1 ano 11 meses e 29 dias 2,0

De 2 anos a 4 anos 11 meses e 29 dias 4,0

De 5 anos ou mais 6,0

8.3.2 A experiência profissional referida no item 8.3.1.1 deverá ser comprovada

mediante fotocópia da Carteira de Trabalho ou outro documento que comprove a

condição fornecido por Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde ou FUNASA

entregues no ato da inscrição. 8.3.3 Será conferida uma pontuação específica

para os candidatos com experiência profissional prévia e que comprovadamente

participaram de curso de capacitação, atualização e similares certificados pela

FUNASA ou por Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, de acordo com a

tabela a seguir:

Carga horária certificada Pontuação

Sem comprovação 0,0

De 1h a 40h  1,0

De 41h a 80h  2,0

De 81h a 160h  3,0

181h ou mais 4 ,0 

 

13 - Como se vê, previu-se para as seleções e concursos também a prova de títulos,  com   

ênfase para a experiência na área. Ocorre que a ré, no Edital de Seleção Pública em

espeque, não colocou como uma das etapas da seleção a prova de títulos.

 

14 - Foram previstas 03 etapas, sendo a primeira por meio de prova objetiva, a segunda por

Teste de Aptidão Física – TAF e a terceira por participação com conclusão e
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aproveitamento do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada – Item 1.3 do

Edital.

 

15 - Inadmissível e desarrazoado que a ré tenha excluído da seleção a etapa concernente à

prova de títulos, principalmente pelo fato de que a ré tem em seus quadros 42 ACES com

vários anos de labor em vínculo precário, com experiência mínima de 05 e máxima de 14

anos de labor que,   pelo que sabe o Sindicato autor, a imensa maioria destes ACES se

inscreveram para a referida seleção.

 

16 - Não foi à toa a previsão de se incluir nas etapas classificatórias a prova de títulos com

previsão de pontuação para a experiência de labor na área. É bastante inteligente tal norma,

tendo em vista que, praticamente em todo tipo de seleção e/ou concurso público se contem

provas de títulos, com ênfase para experiência comprovada de labor na área.

 

DA PRÁTICA REITERADA DA RÉ EM NÃO REALIZAR CONCURSOS

PÚBLICOS

 

17 - O Município Réu têm sido costumeiro em não cumprir o mandamento constitucional

da contratação de pessoal pela via do concurso público.

 

18 -Tal situação ensejou a adoção de demandas judiciais por parte do Parquet Estadual em

face a ré e de inquéritos civis por parte do Ministério Público do Trabalho, primeiro autor.

 

19 - Neste desiderato, através de  assinado em 16 deTermo de Ajustamento de Conduta

abril de 2013, o Município Réu assumiu a obrigação de apresentar à Câmara de

Vereadores, em regime de urgência,Projeto de Lei para realização de concurso público

para contratação de pessoal, até 90 dias da assinatura do referido TAC – vide Cláusula

Terceira.
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20 - Na Cláusula Segunda do referido TAC, ficou estabelecido no item “c” da referida

cláusula, que na realização de seleção pública ocorrerá a “utilização do parâmetro provas

e provas e títulos pra os demais cargos temporários previstos na Lei Municipal

 Ou seja, também no2.105/2009, a serempreenchidos por processo seletivo simplificado“ .

TAC consta a previsão de se utilizar quando de seleção publica como uma das etapas a

prova de títulos, o que foi inexplicavelmente suprimido pelo réu.

21 - té a presente data – após mais de 13 meses, o réu não se dignou enviar talA

Projeto ao Legislativo Municipal e, muito menos, em publicar nenhum edital para

.realização de  em nenhuma áreaconcurso público

 

22 - -se, ainda, que este TAC a que fazemos referência foi assinado pelo gestorVerifica

municipal junto ao Ministério Público Estadual - MPE e Ministério Público do Trabalho –

MPT.

 

23 - A prática do réu é uma afronta ao ordenamento jurídico pátrio. A uma porque viola o

próprio título executivo extrajudicial firmado, cuja intenção foi óbvio: evitar a alternativa

da contratação temporária de servidores, posto que violadora do princípio constitucional da

pessoalidade, permitindo uma forma de selação menos rígida.

 

24 - A se permitir este estado de coisas, estar-se-á jogando no ralo as disposições

constitucionais concernentes ao concurso público.

 

25 - Observe-se que, como já provado, o réu tem Lei Municipal de nº 2.042/2007,

estabelecendo o número de 205 ACES. Ou seja, por este motivo, também, a conduta do

Réu é ilegal, já que descumpre, além do TAC, a sua própria legislação.
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26 - Tendo sido assinado o TAC referido em abril do ano pretérito, o réu já poderia, há

muito tempo, ter realizado concurso público para se completar o quadro de agentes de

endemias previsto na norma municipal, sem a necessidade de realizar mera seleção

pública.

 

27 - No caso do Município de Itabuna, considerando-se que os surtos de dengue vem

ocorrendo de forma frequente ao longo dos anos (fato público e notório), sequer se pode

admitir que há necessidade temporária de excepcional interesse publico. O que deveria ser

excepcional (surto epidemiológico) transformou-se em ordinário por conta da omissão dos

administradores públicos desta Cidade.

 

28 - Fato é que a saúde pública é um tema que deve ser levado a sério. E neste sentido, a

primeira e mais importante medida a ser tomada é a formação de um quadro próprio

competente e sério (sem indicações políticas), o que somente será alcançado através da

realização do concurso público para servidores efetivos.

 

29 -A gestão da saúde municipal passa, necessariamente, pela atividade realizada por seus

agentes públicos. Agentes de saúde contratados de forma precária, sem qualquer segurança

jurídica, admitidos sem concurso público, sem qualquer perspectiva de progressão na

carreira, tenderão a ter um menor compromisso com a coisa pública.

 

30 - No caso concreto, há relativa complexidade na forma que está sendo realizado o

certame para admissão de temporários (sucessivas), não havendo, assim, fundamento

lógico para que, ao invés de serem contratados servidores temporários, fossem admitidos

servidores públicos efetivos. Portanto, somente o arbítrio do gestor público, quanto à

forma de contratação, é que poderia justificar a opção pela via dos temporários, ao invés de

servidores efetivos.
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31 - A pergunta que fica é: porque ACEs não são contratados mediante concurso público

para provimento de cargos efetivos???

32 - , tendo em vista queImpõe-se, a concessão de Medida Liminar Inaudita altera parts

a prova escrita da seleção objeto desta demanda está marcada para o dia 08 de maio, à 06

dias de ajuizamento da mesma  - no domingo seguinte, o que configura     o periculum in

.mora

 

33 -  é latente em face da prova documental anexada à exordial acercaO fumus boni iuris

do descumprimento pelo réu da obrigatoriedade de realizar concurso púbico, fato que vem

sendo reiterado ao longo de décadas. Também é cabal a prova de que é obrigatório quando

da realização de seleção pública a etapade prova de títulos, no caso em espeque com

ênfase para a experiência na área como agente de endemias.

 

34 - Tal etapa para seleção pública de ACES está provada nas cartilhas adotadas pelos

Estados acerca de tais eleições, bem como no TAC assinado pelo réu junto ao Parquet

Estadual e do Trabalho – ambos documentos anexados à esta exordial.

 

35 - Destarte, ante tudo quanto foi exposto, vem requerer, em caráter liminar, a Vossa

Excelência, que seja deferida a , para o fim deMEDIDA CAUTELAR INOMINADA

contemplar os pedidos abaixo, de forma :sucessiva

 

 A – A anulação da seleção pública de nº 001/2014 tendo em vista o descumprimento        

pelo réu do TAC multicitado, e pelo fato da referida seleção pública estar em

desconformidade com as normas internas do segmento da Saúde e com o TAC assinado

pelo réu que prevêem a prova de títulos com ênfase para aqueles que tiverem laborado na

área.
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 B – Alternativamente, seja suspensa a prova da seleção pública, designada que está        

para a data de 08 de maio de 2014, tendo em vista a referida seleção pública estar em

desconformidade com as normas internas do segmento da Saúde que prevêem a prova de

títulos com ênfase para aqueles que tiverem laborado na área.

 

Em anexo divulgação no site da empresa de consultoria que realizará o certame

anunciando a prova para o próximo dia 08 de maio corrente, extraído do sítio 

 .http://www.grupoexcellence.com.br/

 

Requer a citação do Município Réu a fim de que, querendo, apresente Defesa aos termos

da presente ação cautelar, no prazo de 5 dias, sob pena de confissão quanto à matéria

fática, confirmando-se, ao final, a medida liminar requerida.

 

Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

 

Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

        

Pede e  E. Deferimento, 

 

Itabuna, 2 de junho de 2014

 

ILAN FONSECA DE SOUZA

PROCURADOR DO TRABALHO

 

DAVI PEDREIRA DE SOUZA
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ADVOGADO – SINDIACS/ACE OAB/BA 14.591
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

4ª Vara do Trabalho de Itabuna
Rua Ubaldo Dantas, S/N, São Caetano, ITABUNA - BA - CEP: 45607-290

TEL.:(73) 36135828  4avaraita@trt5.jus.br– EMAIL:

 

 

PROCESSO: 0000502-51.2014.5.05.0464

CLASSE: CAUTELAR INOMINADA (183)

REQUERENTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITABUNA 

 

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada com pedido liminar cujo objeto é a nulidade ou suspensão de

Seleção Pública de Agentes de Combate à Endemias (ACES), organizada pelo Município de Itabuna,

conforme Edital de Seleção Pública 01/2014, de 17/04/2014.

Argumentam os autores que o ente Demandado descumpriu o TAC firmado entre este, o Sindicato Autor,

Ministério Público Estadual e do Trabalho ( ID 2073631) sob duas alegações:

1 - A cláusula 3 . do TAC consistiu no compromisso de realização de concurso público e envio de projetoa

de lei de iniciativa do Executivo municipal para preenchimento e criação de cargos nas áreas de Saúde,

Assistência Social e Educação concernentes aos Editais 01/2013 e 02/2013.

2 - O Edital 01/2014 não incluiu a fase de títulos, conforme também previsto no TAC, além do que tal

procedimento reiterado de contratação temporária viola à previsão de submissão ao concurso de provas e

títulos para ingresso na Administração Pública.

No caso vertente, o procedimento seletivo insere-se no conjunto de medidas iniciadas com a Emenda 51

para regulamentar o cargo de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias.

Posteriormente, a Lei Federal 11.350/06 regulamentou a contratação com normas gerais.
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Como mencionado na peça de exórdio, “a partir dos anos de 2006/2007, os Estados da Federação

passaram a realizar uma política pública que foi denominada de “Desprecarização dos Vínculos dos

 Neste sentido, o Município de Itabuna editou a leiAgentes de Endemias e Comunitários de Saúde”.

2042/07, conforme determinado na lei nacional.

À análise.

A referida lei municipal, no seu anexo, prevê 150 vagas de agentes de endemias. Dos documentos

juntados com a inicial, tem-se a declaração do Conselho Municipal de Saúde (ID 2073393) informando

que o Demandado possui 117 agentes de endemias os quais foram submetidos a concurso público e que,

entre estes, 23 estão laborando em funções administrativas, bem como possui 42 agentes contratados por

meio de seleção pública, sendo a maioria no ano de 2009. Conforme a inicial, os mencionados 42 agentes

foram contratados de forma precária.

O TAC na cláusula 3ª de fato prevê o compromisso de realização concurso público para preenchimento

dos cargos efetivos e o envio, no prazo de noventa dias, de projeto de lei para criação de novos cargos

efetivos onde há maior demanda de forma a evitar-se a contratação temporária reiteradamente. A lei

municipal  prevê a seleção pública como forma de preenchimento efetivo de vagas, porém proíbe2042/07

a contratação temporária salvo em caso de surtos endêmicos (art.19).

Tendo em vista a alegação de preenchimento de parte dos 150 cargos previstos na lei 2042/07 com

 e a previsão no edital inquinado de nulo de 100 vagas para contratação temporária,“contratos precários”

verifica-se a fumaça do bom direito. Se há pelo menos 42 vagas não preenchidas corretamente e o edital

sinaliza para contratação temporária de mais 100, necessária se faz a verificação do cumprimento das

normas legais, inclusive as editadas pelo próprio poder público municipal.

Assim, o TAC firmado e as normas municipais anexadas formam a fumaça do bom direito ante o número

de vagas de efetivos existentes, as preenchidas de forma precária segundo autor, a proibição de

contratação por prazo determinado, o ajuste de envio de projeto de lei para criação de novas vagas para o

cargo e de realização de concurso público.

O perigo da demora, por seu turno, é evidenciado pela análise da repercussão na esfera do direito

subjetivo dos candidatos eventualmente aprovados num processo seletivo que pode estar eivado de

nulidade quando se analisar o mérito na cognição exauriente. Além do que tal fato impediria que as partes

retornassem ao status quo ante.

A cautela exige a suspensão da seleção pública, uma vez que pode ser realizada a prova em outra data,

caso não obtenham êxito os autores no mérito da questão posta em Juízo.

A tutela cautelar possui natureza não satisfativa, destinando-se a viabilizar a futura satisfação do direito

material e com natureza de reversibilidade. Caso seja realizada a seleção, a reversibilidade será

questionável na medida em que vários candidatos já serão atingidos.
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1.  

2.  

Dessa forma, presente o fumus boni juris e o perigo da demora em razão do TAC firmado e de potencial

violação às normas municipais, o que somente poderá ser confirmado com a cognição exauriente na

futura tutela meritória.

Por fim, não há amparo na tutela cautelar para a anulação da seleção pública uma vez que o processo

seletivo ainda não ocorreu, além de não concedida a possibilidade de defesa ao demandado.

Diante do exposto, concedo a liminar pleiteada para determinar a suspensão imediata do processo seletivo

previsto no Edital 01/2014, pelas razões supra. Deve o reclamado cumprir a determinação judicial, se

abster de dar continuidade à seleção pública e se abster de aplicar provas, sob pena de multa no valor de

R$100.000,00 (cem mil reais).

Determino ainda ao Demandado que:

Divulgue a suspensão do procedimento e das provas da mesma forma prevista no item 2 do Edital

01/2014, sob pena de multa de R$50.000,00 ( cinquenta mil reais);

Cientifique, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a empresa organizadora do

evento, imediatamente da presente decisão a fim de que disponibilize a informação aos candidatos

inscritos e se abstenha de aplicar as provas já marcadas.

Ciência às partes da liminar concedida por Oficial de Justiça COM A URGÊNCIA QUE O CASO

, devendo ser notificado o réu com cópia desta decisão.REQUER

Efetue-se a triagem. Designe-se audiência com notificação das partes nos termos do art. 844 da CLT.

Cumpra-se.

 

ITABUNA, BA, 5 de junho de 2014

TELMA ALVES SOUTO
Juíza do Trabalho
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