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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA ___ VARA DO 

TRABALHO DE ILHÉUS/BA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria Regional do 

Trabalho da 5ª Região – Procuradoria do Trabalho no Município de Itabuna, com 

endereço à Rua Duque de Caxias, 655, Centro, Itabuna, CEP 45.600-210 pelo Procurador do 

Trabalho que esta subscreve, e MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA – Promotoria de Ilhéus, 

com endereço à Avenida Vereador Marcus Paiva, nº 480, Cidade Nova, Ilhéus, CEP 45.652-

050, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, com fundamento no art. 129, III da 

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 83, III da LC 75/93, art. 4º da Lei 7.347/75 

e art. 303 do NCPC vem propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face do MUNICÍPIO DE ILHÉUS, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ 

13.672.597/0001-62, estabelecida na Praça J. J. Seabra, s/n, Centro, Ilhéus, CEP 45.650-

780, do Exmo. Sr. Prefeito MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUSA, brasileiro, médico, 

inscrito no CPF sob nº 843.090.834-04, e do Exmo. Sr. Secretário de Administração, BENTO 

JOSÉ LIMA NETO, brasileiro, Secretário de Administração, inscrito no CPF sob nº 

674.001.085-49, ambos a serem notificados também na Praça J. J. Seabra, s/n, Centro, 

Ilhéus, CEP 45.650-780, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.  

 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

I – DO DESCASO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS DIANTE DA REGRA CONSTITUCIONAL DA 

OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. 

 

1. Hoje em dia, há um consenso entre os operadores do Direito e na sociedade 

civil acerca dos benefícios do concurso público para a Administração Pública. 

Isto porque, a um só tempo, a regra do concurso público permite a seleção dos 

melhores profissionais para o serviço público, impede a corrupção favorecida 

pela terceirização e contratação de empresas privadas fornecedoras de mão de 

obra, barra o nepotismo e o surgimento de cargos públicos enquanto “cabides” 

de emprego. Sem o favorecimento pessoal, “currais eleitorais” são evitados e a 

democracia plena pode ser exercida. 

2. O Município de Ilhéus assume a triste liderança do ranking dos maiores 

devedores da Justiça do Trabalho. Trata-se do 13º maior devedor do País 

(http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/52828-municipio-de-ilheus-e-o-

maior-devedor-da-justica-do-trabalho-na-bahia.html). Este resultado sombrio foi 

obtido pelo acúmulo de gestões irresponsáveis que desviaram recursos 

públicos, não promoveram concursos públicos, admitiram servidores 

temporários fora das hipóteses legais, atrasaram e não reajustaram salários, 

praticaram promoções indevidas, entre outros impropérios, tudo como 

consequência do não cumprimento da legislação.  

3. O Município de Ilhéus também é o recordista de investigações em curso – e já 

finalizadas – junto ao Ministério Público do Trabalho, total de 143 

procedimentos, conforme demonstra relatório do MPT GAIA (DOC 44) 

4. O fiel cumprimento da lei, por sua vez, se não garante uma taxa zero de 

reclamações trabalhistas, ainda parece ser uma linha segura para uma 

Administração Pública que pretenda evitar ações trabalhistas e, por 

consequência, o pesadelo dos precatórios públicos. 

5. Pois bem. Há cerca de 10 anos, em 2007, a Prefeitura de Ilhéus firmou 

compromisso com o Mistério Público do Trabalho, por meio do termo de 

ajustamento de conduta de nº 059/2007 (DOC 1), de não contratar mais 

funcionários sem prévia aprovação em concurso (o regime jurídico dos 
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servidores públicos de Ilhéus é celetista), bem como rescindir todos os 

contratos de trabalho temporários que estivessem relacionados a 

necessidades permanentes e habituais do Município, como vemos nos 

recortes da cláusula 1ª do referido TAC: 

 

6. Como se vê, não se trata de inovação jurídica, mas sim mera repetição do 

quanto previsto na própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II. 

7. Como já se podia esperar em se tratando do Município de Ilhéus, o TAC 

anteriormente firmado não foi cumprido e, dois anos depois, em 2009, deu 

ensejo ao processo de execução de nº 0040500-12.2009.5.05.0493.  

8. No curso desta execução, em 1º de março de 2012, o Ministério Público do 

Trabalho deu nova chance à Municipalidade, e firmou renovado acordo judicial 

com o Poder Público (DOC. 02). Dentre as obrigações assumidas pela 

Município estavam, numa síntese dos pontos mais relevantes: 

 Não contratar ou nomear servidores sem prévia aprovação em concurso 

público nos termos do artigo 37, incisos I, II, III, IV e VIII, da Constituição 

Federal; 

 O Município de Ilhéus deveria realizar e concluir concurso público para 

substituir os funcionários temporários por concursados até o dia 31/12/2012; 

 A Prefeitura deveria desligar de seus quadros todos os trabalhadores não 

concursados admitidos a partir de outubro de 1988, bem como todos que 

tivessem ingressado em seus quadros por tempo determinado/temporário que 
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não estivessem em conformidade com as exceções constitucionais atinentes 

à excepcionalidade quanto ao relevante interesse público; 

9. A penalidade prevista para o descumprimento destas obrigações foi assim 

estipulada: 

10. Mais uma vez, diante das determinações do acordo, praticamente nenhuma das 

obrigações foi cumprida pelo Município até o ano de 2015. Somente em 2015 é 

que, com a Lei Municipal de nº 3.760/2015, o Município de Ilhéus criou a 

estrutura de cargos e determinou as disposições orçamentárias relativas aos 

servidores concursados que seriam futuramente aprovados. Esta lei demorou 

praticamente 3 (três) anos para entrar em vigor, descumprindo-se, mais 

uma vez, o que ficou determinado no acordo judicial de 2012. 

 

II – DAS INÚMERAS INGERÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO JUNTO AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO ANO DE 

2015. DO EDITAL DO CONCURSO. 

 

11. Por força deste manifesto descumprimento, já em 2015, o Ministério Público 

começou a convocar o Município Réu para participar de reuniões e audiências, 

a fim de sanar definitivamente o ilícito. Mais que uma dezena de encontros foi 

realizado (DOCS. 3 a 6). Audiências públicas também foram empreendidas, 
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sempre com a presença do Conselho Municipal de Saúde, visando esclarecer 

a sociedade sobre a importância do concurso público. Paralelamente, o 

Ministério Público foi inundado por denúncias relatando a contratação ilícita de 

temporários (em agosto de 2015, há havia 215 temporários!), contratação de 

empresa interposta para prestação de serviços de saúde (IPASB) e a ausência 

injustificada de concurso público (DOCS. 7 a 10).  

12. Em 2015, após estas tratativas, o Município de Ilhéus selecionou a 

empresa CONSULTEC para organizar o concurso (DOC. 11 e 11.1 e 

subitens) e, por meio do Decreto de nº01, foi elaborado o Edital do Certame 

(DOC. 12)1, posteriormente retificado para Decretos de nºs 02 e 03, relativo 

ao concurso da Prefeitura de Ilhéus que selecionaria servidores para 

ocupar a vaga dos funcionários temporários. O edital originário foi 

publicado no Dário Oficial da Prefeitura Municipal de Ilhéus em 14 de 

janeiro de 2016. 

 

13. A legislação que regulamenta o Edital está expressa no mesmo, qual seja, a Lei 

Municipal de nº 3.761/2015, já mencionada. 

14. O Edital dispunha de 531 vagas, com remunerações que variam de RS880,00 

até R$ 8.000,00, que deviam ser preenchidas mediante provas em diversas 

áreas de níveis de escolaridade fundamental, médio/técnico e superior. São 

elas: 

Vagas nível fundamental: 

                                                           
1 Não sem percalços: o Edital não previa isenção de valores para hipossuficientes, e tampouco respeito a datas 
religiosos para candidatos de diferentes matizes religiosos, o que ensejou ação civil pública e notificação 
recomendatória pelo MPE (DOCS. 14 e 15). 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

Pintor (2 vagas), salva-vidas (19), mecânico de máquinas pesadas (2), operador 
de patrol (2), operador de retroescavadeira (3), auxiliar de serviços gerais (33), motorista (8) 
e merendeira (14); 

 

Vagas para nível médio/técnico: 

Técnico em arquivo (3), assistente de informática (2), cadista técnico (2), técnico 
agrícola (3), técnico em edificações (3), topógrafo (7), técnico auxiliar de farmácia (5), fiscal 
ambiental (3), técnico de enfermagem (10), técnico de enfermagem socorrista (5), técnico em 
segurança do trabalho (4), auxiliar de saúde bucal (3), condutor socorrista (11), auxiliar 
administrativo (23), assistente administrativo (23), orientador social (7), agente de trânsito (7), 
guarda municipal (7), monitor social (8), auxiliar de regulação (5), cuidador (10) e agente social 
(10); 

 

Vagas para nível superior (A): 

Arquivologista (3), bibliotecário (1), engenheiro de trânsito (3), engenheiro civil (3), 
engenheiro agrônomo (3), turismólogo (3), farmacêutico (5), museólogo (3), médico clínico 
com 20 h (8), médico clínico com 40h (8), médico do trabalho (4), médico ginecologista e 
obstetra (4), psiquiatra (4), pediatra (4), endocrinologista (3), gastroenterologista (3), geriatra 
(3), hematologista (3), cardiologista (4), mastologista (4), neurologista (4), cirurgião oncológico 
(4), proctologista (3), reumatologista (4), cirurgia (4), urologista (4), neuropediatra (3), 
dermatologista (3), infectologista (4), cirurgião cabeça e pescoço (3) e pneumologista (4), 
socorrista (5). 

 

15. Também foram ofertadas vagas para: 

Vagas para nível superior (B): 

Enfermeiros (10), enfermeiro socorrista (10), psicólogo (4), nutricionista (4), 
terapeuta ocupacional (4), educador físico (4), fisioterapeuta (4), odontólogo (4), médico 
veterinário (4), assistente social (6), administrador (4), analista de recursos humanos (4), 
contador (3), professores séries iniciais – zona urbana  20h (17), professor séries iniciais 20h 
zona rural (6), professor séries iniciais – zona rural de difícil acesso (9), professor séries 
iniciais – 40 horas (43 vagas incluindo zona rural), procurador (4), auditor fiscal (8) e arquiteto 
(cadastro de reserva). 

 

16. Assim, quando se confronta o total de vagas demandadas pelo Município versus 

o total de aprovados ainda não convocados tem-se o seguinte quadro: 
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17. Observa-se que, por força do referido Concurso, não apenas as vagas 

originariamente previstas foram preenchidas, mas também houve 

convocação de aprovados para além do número de vagas inicialmente 

estipulado (cadastro de reserva). A lacuna de contratação de aprovados 

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ainda persiste.  

18. A homologação do resultado final do concurso foi feita em julho de 2016, 

por meio do Decreto de nº 50 da Prefeitura Municipal de Ilhéus, juntamente com 

a classificação oficial dos aprovados no concurso (DOC 13).  

 

19. Como se vê, dando início ao procedimento de nomeação e posse dos 

aprovados no Certame, o Município de Ilhéus encaminhou à Procuradoria do 

Trabalho de Itabuna documentação comprovando que, finalmente, iniciara a 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

contratação dos servidores exclusivamente aprovados no concurso público 

(DOC. 17). Na época, foi estipulado um cronograma com afastamento paulatino 

dos temporários e substituição proporcional pelos concursados, o que ensejou, 

inicialmente, a admissão de 147 profissionais (Portaria 318/2016, publicada em 

04.07.2016), 22 candidatos em 21.08.2016 (Portaria 384.2016, DOC 17.1), 16 

em 26.10.2016 (Portarias nº 508 e 510/2016, DOC 17.2), 6 aprovados em 

28.11.2016 (Portarias nºs 541 e 542/2016, DOC. 17.3), 8 cuidadores aprovados 

no concurso (Portaria 544/2016, DOC. 17.3.1), 8 médicos, enfermeiros e 

profissionais de saúde (através da Portaria 545/2016, de 28/11/2016), 8 

aprovados para o cargo de procuradores (Portaria 555/2016, datada de 

08/12/2016, DOC. 17.4) (subtotal: 215). Em seguida, a contratação de 

servidores definitivos em número total – incluídos os anteriormente 

mencionados - de 223 (duzentos e vinte e três) aprovados, para as áreas da 

Saúde, Assistência Social e Educação, principalmente. 

20. De tudo quanto dito, o que releva notar é que nem todos os aprovados foram 

convocados. 

21. Naquela ocasião, os argumentos apresentados pelo Município e seus gestores 

para não realizar o concurso público eram: a) necessidade de demissão de 

servidores admitidos em período anterior à Constituição Federal; b) 

necessidade de adequação da folha de pagamento aos limites estabelecidos na 

Lei de Responsabilidade Fiscal; c) repercussão social da dispensa em massa 

(DOCS. 15 e 16). Como veremos a seguir, os argumentos atualmente 

apresentados são diferentes: mas a ilegalidade persiste. 

 

III – DOS TRABALHADORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELA 

PREFEITURA DE ILHÉUS. 

 

22. A despeito da conclusão do concurso público, e do início da execução das 

contratações, a solução definitiva estava longe do fim. Havia a previsão de 

encerramento dos contratos dos trabalhadores temporários até o fim da gestão, 
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ou seja, até 31 de dezembro de 2016, mas isto não ocorreu, como todos 

esperavam. 

23. Novas denúncias voltaram a chegar ao Ministério Público, dando conta de 

desvios de função (Guarda Municipal como Assistente Administrativo - não 

custa rememorar que houve um total de 22 candidatos aprovados para este 

cargo de Assistente Administrativo!), comissionados ilegais, manutenção de 

servidores temporários fora das hipóteses constitucionais, e paralisação da 

contratação de servidores aprovados mediante concurso público (DOCS. 18, 19 

e 20). É o que se infere da Notícia de Fato abaixo: 

 

24. Ocorre que a situação fática é ainda mais assustadora do que supõem os 

aprovados – e não convocados – no concurso público. 

25. Em recente consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia 

(DOC. 21), em maio de 2017, constatou-se que o Município de Ilhéus ainda 

possui 426 (quatrocentos e vinte e seis) servidores temporários, com uma 

folha de pagamento mensal específica para estes contratados por tempo 

determinado no total de R$ 792.467,15 (setecentos e noventa e dois mil, 

quatrocentos e sessenta e sete e quinze centavos). 
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26. Mesmo naqueles casos onde o Município Réu tentou mascarar a função do 

temporário nominando-o como Técnico/Auxiliar da Área Social e Desporto, em 

verdade, quando se consulta o sítio do Portal da Transferência verifica-se que 

suas reais funções são de “agentes sociais”, “orientadores sociais”, “assistentes 

sociais”, “cuidadores”, “educadores”, “auxiliares administrativos” e “digitadores”: 
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27. Devemos frisar que as informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado da Bahia são informações 

autodeclaratórias. Implica dizer que tudo que ali consta foi expressamente 

consignado pela própria Municipalidade, o que afasta, por completo, alegações 

de equívocos interpretativos por parte de terceiros. Ademais, são dados que 

podem ser confrontados com o sítio do Município de Ilhéus, constante do Portal 

da Transparência.  

28. A mera análise da referida Relação do TCM já escancara a 

ilegalidade que se quer aqui provar. Os cargos que atualmente são 

exercidos por temporários consistem em cuidadores, professores, 

serviços gerais, psicólogos, agentes administrativos, merendeiras, 

assistentes sociais. Ou seja, Excelência, são EXATAMENTE os mesmos 

cargos contemplados no concurso público promovido em 2016, que 

contaram com amplo quadro de aprovados!!!! 

29. Os cargos que ainda persistem através de contratação por prazo 

determinado são nas áreas de Desenvolvimento Social (grande maioria), 

Educação, Administração e outros cargos como os de: Jornalista, Psicólogo, 

Instrutor, Aux. Serviços Gerais e Merendeiras. 

30. A prática do ilícito arrasta-se desde dezembro de 2016, como faz 

prova o comparativo efetuado entre o Portal da Transparência e o Extrato do 

TCM (DOC. 21.3). E algumas conclusões preliminares podem ser 

elaboradas:  

I. O quadro total de servidores temporários hoje é ainda maior do que 

o plantel de candidatos aprovados e ainda não convocados!  

II. Os temporários estão ainda mais presentes na Administração Pública 

da atual gestão do que a na gestão anterior. 

III. A verba pública destinada a pagar os salários dos temporários é 

volumosa, beirando a 800 mil reais por mês, o que denota que não 

falta dinheiro em caixa público para pagamento de servidores, e torna 

ainda mais injustificada a não-contratação dos candidatos 

aprovados. 
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31. Diante disso, fica clara a falta de preocupação dos Réus em cumprir com seus 

acordos e os dispositivos da Carta Magna. 

32. Ressalte-se que esta situação teve início há uma década atrás com o TAC 

firmado no ano de 2007, e vem se repetindo sistematicamente, ano a ano, a 

despeito dos acordos inadimplidos, das multas cobradas, dos editais publicados 

e de toda a pressão social. Mas não é só. 

33. Em abril deste ano, o Exmo. Sr. Prefeito, 2º réu, instaurou Comissão 

visando ao preenchimento de cargos temporários, para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SDS), através da Portaria de nº 107, de 05 de abril 

de 2017 (DOC. 21.1). Estes temporários serão contratados não através de 

concurso público, mas sim através de processo seletivo (a despeito da 

existência de cargos não preenchidos por candidatos aprovados!). Veja-

se referido instrumento normativo: 

 

34. Também, a Secretaria Municipal de Educação houve por bem dar início à 

seleção e contratação de servidores temporários (DOC. 34) por meio do 

Edital de nº 001/2017. Foram ofertadas 217 vagas para professores! 
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35. De fato, não houvesse demanda municipal para a realização destas atividades, 

a não-convocação dos aprovados restaria justificada. Mas diante de tantos 

casos evidenciando a necessidade do serviço público municipal, a falta de 

nomeação dos aprovados revela-se verdadeiro acinte à Constituição Federal e 

à sociedade ilheense. 

 

III.2 – DO DESVIO DE FUNÇÃO.  

 

36. A ilicitude engendrada pelos Réus não se manifesta tão somente na contratação 

de servidores temporários com concurso público vigente e válido. Concretiza-

se, ainda, na manutenção de servidores em desvio de função, exercendo 

atividades que não são aquelas previstas para seus cargos originais. 

37. O exemplo mais evidente disto se dá na Secretaria de Turismo. No curso da 

investigação ministerial, o Parquet evidenciou que, de um total de 22 servidores 

que realizam funções na Secretaria Municipal de Turismo, nada menos que 17 

deles são “auxiliares de serviços gerais”. Os demais são três professores, um 

assistente administrativo e um assistente social (DOC. 27). Não há, 

atualmente, no quadro da Secretaria Municipal de Turismo um turismólogo 

sequer! Aqui estamos falando de uma cidade que é taxada de não saber 

explorar todos os recursos do seu turismo 

(http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/turismo/dissertacao/disse



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

rtacao_samuel_mattos.pdf). E não custa lembrar, porém, que, pelo Edital do 

Concurso, foram previstos 3 cargos atualmente vagos para a função de 

turismólogo. 

38. O desvio de função está sendo perpetrado, também, para impedir a contratação 

de bibliotecárias aprovadas no certame, como se vê da Representação abaixo 

(DOC. 30): 

 

39. O mesmo está ocorrendo para o exercício do cargo de Fiscal de Posturas, 

atualmente assumido por auxiliares de serviços gerais, por força da 

Portaria de nº 42/2017, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito (DOC. 31 e 33): 

 

40. O Decreto 002/2017, por sua vez, autoriza que auxiliares de serviços gerais 

(ANDREA BEZERRA DOS SANTOS) participem de comissões permanentes de 

licitação; ainda, a Portaria 01/2017 designa ASGs para realizarem 

cadastramento de servidores públicos municipais; também, a ASG Maria 

Grasiele Gonçalves Cruz, através da Portaria de n. 10/2017, participou de 

Encontro intitulado Município Transparente, promovido pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle Geral da União; por sua vez, os ASGs 

Jacks Rodrigues dos Santos e Antônio Carlos Dantas Santos integraram a 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

comissão de Credenciamento do Ilhéus Folia 2017, consoante Portaria 49/2017; 

da mesma forma, o coordenador de Defesa Civil do Município também é um 

Auxiliar de Serviços Gerais, consoante Portaria publicada pelo 2º réu em data 

de 13.02.2017; finalmente, Genilda Marques Santos, também ASG, exerce 

função gratificada na Controladoria Geral, por força de Portaria da lavra do 2º 

réu, datada de 15.03.2017 (DOC. 32). Como os exemplos são muito 

abundantes, foi elaborada tabela própria contendo todos os desvios 

encontrados até o momento (DOC. 39). 

41. A Secretaria de Desenvolvimento Social também é um exemplo emblemático. 

Atualmente, todo o seu quadro é exercido por servidores temporários. No 

entanto, deveriam ser ocupados por servidores efetivos, nas funções de 

agentes sociais, assistentes sociais, orientadores sociais, monitores sociais e 

cuidadores. Os contratos temporários, decorrentes de Portarias dos anos de 

2014 e 2015, continuam vigentes, permitindo a contratação ilícita destes 

temporários. 

42. O mesmo se dá em relação à Secretaria Municipal de Turismo, Educação e com 

outras Secretarias Municipais, cristalizando o entendimento de que há uma 

decisão deliberada dos Réus em não efetivar a contratação de servidores 

aprovados mediante concurso público. 

 

III.2.1 – DOS COMISSIONADOS EM FUNÇÃO INDEVIDA 

 

43. Outra forma utilizada pelos Reclamados de obstar a contratação de aprovados 

é através do desvirtuamento dos cargos comissionados. 

44. Assim é que, em 03 de abril de 2017, o 2º e 3º réus, nomearam, 

indiscriminadamente, para os Cargos em Comissão de Administradores de 

Bairro e Administradores Regionais, nada menos que 33 servidores, sendo que 

apenas um deles é concursado, ao passo que os demais 32 comissionais não 

foram aprovados em certame público (DOC. 28).  

45. Lembramos, novamente, que foram previstas 4 (quatro) vagas no concurso 

público para serem exercidas por Administradores. 
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46. Desta forma, tem-se mais um argumento a evidenciar a ilegalidade consistente 

na omissão em dar posse aos candidatos aprovados no certame. 

 

III.3 – DOS ARGUMENTOS DA PREFEITURA DE ILHÉUS PARA A NÃO CONTRATAÇÃO 

DOS APROVADOS NO CONCURSO 

 

47. De tudo quanto visto até o momento, pelas múltiplas constatações de 

descumprimento do acordo, o Município de Ilhéus já está sendo acionado junto 

à 3ª Vara do Trabalho de Ilhéus.  

48. Ocorre que não é do interesse do Ministério Público, nem muito menos da 

sociedade civil, que apenas as multas sejam aplicadas à Municipalidade. Como 

dito acima, o Município de Ilhéus é um dos maiores devedores da Justiça do 

Trabalho no Brasil, de forma que se mostra indiferente para o mesmo 

permanecer devedor de novos créditos, pois quem arcará com essa conta, no 

futuro, serão os próprios contribuintes do Município que, por sua vez, se verão 

tolhidos de serviços públicos essenciais. 

49. Ademais, é interesse do Parquet que as obrigações de fazer sejam cumpridas 

em si mesmas. Ou seja, não é do interesse do Ministério Público substituir a 

efetivação das medidas previstas na Constituição Federal pelo dever acessório 

de quitar multas através de precatórios. Por isto que a presente ação civil 

pública se mostra tão essencial. 

50. Verificou-se que a execução do acordo judicial firmado se mostra, atualmente, 

inservível para a finalidade de constranger o ente público réu, e seus gestores, 
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a dar cumprimento ao ordenamento jurídico. Neste sentido, inclusive, o acordo 

judicial homologado já previa esta hipótese: 

 

51. É o que de fato ocorre no momento. Para cessar as irregularidades que 

justificaram a celebração do ajuste naquela ocasião, as multas impostas em 

face do Município mostram-se de pequena monta, de incerta execução (pelo 

calote sistemático dos precatórios municipais) e de responsabilização pessoal 

incorreta (pois não impele os gestores que dá causa à infração à adoção de 

uma postura conforme a lei). Por isto esta nova ação, contendo pedidos 

completamente diferentes (não se limitando a contemplar obrigações genéricas, 

idênticas àquelas prevista na lei e na Constituição), movida em face de réus 

diferenciados (os gestores responsáveis foram adicionados), está sendo 

proposta. 

52. Sem prejuízo da cobrança judicial das multas devidas (DOC. 25), o Ministério 

Público do Trabalho e o Ministério Público da Bahia vêm tentando, desde 

fevereiro de 2017, chegar a um consenso extrajudicial com os réus. Sem 

sucesso, no entanto. 

53. Assim é que, em 30.03.2017, houve tratativa para se tentar chegar a um acordo 

buscando, a um só tempo o: a) afastamento dos temporários; b) admissão dos 

aprovados no concurso (DOC. 22).  

54. Nova rodada de negociação ocorreu em 06.04.2017 (DOC. 23), valendo frisar 

que, naquela oportunidade, o representante do Município limitou-se a afirmar 
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que os dados sobre a contratação de temporários estavam desatualizados. 

Nada de prova, entretanto, foi trazido aos autos: 

 

 

55. Outra audiência extrajudicial ocorreu em 24.05.2017, na Procuradoria do 

Trabalho do Município de Itabuna, restando ali pontuado pelo Município de 

Ilhéus: 
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56. Em síntese, alegou a Municipalidade que os aprovados no concurso não 

poderiam ser convocados, pois a remuneração prevista no Edital era 

superior àquele prevista em Lei Municipal e que a carga horária prevista 

no mesmo Edital era inferior àquela prevista na legislação ordinária 

municipal. Afirmou, também, que sem um estudo de impacto 

orçamentário, não seria possível a contratação de candidatos aprovados. 

Ora, tais argumentos são facilmente rebatidos, pela sua própria fragilidade.  

57. Em verdade, o Ministério Público não pode impor ao Município de Ilhéus o 

descumprimento da lei. Todo e qualquer aprovado, nomeado para exercer seu 

cargo público, deve ser remunerado da mesma forma como os outros servidores 

ativos, exercendo a mesma carga horária de trabalho dos mesmos. Para que 

isto ocorra, basta que o Município de Ilhéus pague a remuneração prevista em 

lei municipal e exija a quantidade de horas de trabalho também prevista em 

lei municipal. O Parquet não se opõe a um acordo judicial ou compromisso 

extrajudicial nestes termos, ou seja, deixando expressa a necessidade de 

contratação desde que a remuneração e a jornada de trabalho estejam em 

conformidade com a lei. 

58. Quanto ao outro ponto suscitado, qual seja, a ausência de estudo de impacto 

orçamentário, deve ser dito que: a) a gestão anterior realizou o concurso sem 

referido estudo e deu posse a grande contingente de aprovados da mesma 

forma (com ou sem estudo de impacto); b) a atual gestão também deu posse a 
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candidatos aprovados também sem referido estudo, valendo lembrar aqui a 

máxima que proíbe o “venire contra factum proprium”. Ou seja, não pode o 

Município abster-se de contratar aprovados no concurso sob este novo 

argumento se, em passado recente (maio de 2017), admitiu aprovados a 

despeito desta suposta exigência. Logo, tanto a gestão anterior, quanto a atual, 

jamais se preocuparam em realizar referido estudo de impacto orçamentário 

para a contratação de servidores temporários. Trata-se, em verdade, de uma 

formalidade que somente é exigida, “a ferro e fogo”, quando se trata de contratar 

aprovados no concurso, mas que jamais é exigida para a contratação de 

temporários. 

59. Como se vê do extrato abaixo, o 2º e 3º réus já deram posse, em 2017, a 

servidores aprovados no concurso realizado em 2016, por meio da Portaria de 

nº 088/2017: 

 

 

60. Na oportunidade, foram contratados 33 auxiliares de serviços gerais, 14 

merendeiras, e 57 professores dos mais variados níveis, totalizando 104 

admitidos. Em um segundo momento, a Portaria de nº 141, de 12 de maio de 

2017, nomeou outro contingente de aprovados. Desta feita, convocou-se 3 

ASGs, 2 merendeiras, e 6 professores (DOCs. 36 e 37), perfazendo mais 11 

profissionais: 
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61. O Ministério Público continuou, assim, no seu intuito 

conciliatório, e designou nova audiência administrativa (DOC. 29). Em audiência 

realizada no dia 09 de junho de 2017, na Procuradoria do Trabalho do Município 

de Itabuna, foi dito pelo Procurador do Município de Ilhéus, Dr. Marcio Cunha 

Rafael dos Santos, que  

existem cerca de 204 contratações de trabalhadores temporários na 
Secretaria de Educação do município; que 134 trabalhadores 
temporários são da Secretaria de Desenvolvimento Social; que em 
outras áreas não há contratações de trabalhadores temporários; que 
atualmente no município de Ilhéus existem 94 funcionários em cargos 
comissionados; que foram encontradas nulidades na execução do 
concurso; que a atual gestão deu posse a cerca de 100 aprovados no 
concurso, nos cargos de merendeira, professor, auxiliar de serviços 
gerais, por exemplo. 

 

62. Como vimos acima, parte destas informações já foi desmentida pela 

documentação constante do sítio do Tribunal de Contas do Município e pelo 

Portal da Transparência. Em verdade, são 426 temporários.  

63. Afirmou-se, também, que os contratos de trabalho temporários atualmente 

vigentes são decorrência da gestão anterior. De fato, foram causas da 

contratação dos temporários as Portarias e Convocações Públicas de nºs 

60/2013 e 02/2014 (DOCs. 40 e 41), (todas da lavra do Exmo. Sr. Prefeito Jabes  

Ribeiro), prevendo contratação de 147 profissionais, dentre psicólogos, 

assistentes sociais, advogados, coordenadores, agentes sociais, técnicos 

sociais, orientadores sociais, facilitadores sociais, auxiliares administrativos e 
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digitadores; em 2015, a ilicitude se renovou e os contratos hoje vigentes 

decorrem daquela época.  

64. Verifica-se da Portaria de nº 140/2015 (DOC. 42), desta vez com previsão de 

137 profissionais, a contratação de temporários dentre cuidadores, auxiliares de 

manutenção, auxiliares de distribuição, auxiliares de cozinha, cozinheiros, arte 

terapeutas, educadores sociais, auxiliares administrativos, nutricionistas, 

monitores sociais, coordenadores e subcoordenadores, assistentes sociais, 

advogados, pedagogos, psicopedagogos e psicólogos.  

65. Não foram, de fato, os Réus que iniciaram a contratação de servidores 

temporários – em violação à regra constitucional do concurso público – neste 

ano de 2017. Mas são os Acionados atualmente que detém plenas condições 

de revogar referida forma de contratação e dar início à contratação dos 

candidatos aprovados. 

66. Logo, a seleção SDS/2013 somente foi publicada em 30 de outubro de 2013, 

porém só houve a convocação em abril de 2014. Mas todas as pessoas que 

entraram por essa seleção ainda trabalham na Prefeitura em 2017, na gestão 

do 2º e 3º réus. E da mesma forma, os cargos da seleção realizada no ano de 

2015 ainda estão com contrato por vencer, mas deveriam ser afastados desde 

1º de janeiro de 2017, ou pelo menos, imediatamente. 

67. Não se trata apenas de herança da gestão passada, mas sim de conduta 

deliberada da atual gestão em permitir a continuidade do ilícito (contratação 

de temporários em plena vigência de concurso público válido com centenas de 

candidatos aprovados).  

68. Na mesma assentada, foi dito pela Sra. Indira Costa, integrante da comissão de 

aprovados no concurso, que, no SAMU, por exemplo há um déficit de 10 

técnicos em enfermagem, porque desde que os contratos temporários de 

trabalhadores venceram não houve substituição. A necessidade premente do 

quadro de funcionários do SAMU pode ser confirmada com o aumento do seu 

quadro de profissionais que, até então, não constavam na escala de 

funcionários, como é o caso da servidora Stela Silva Machado Costa: 
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69. Queremos com isso enfatizar apenas, V. Exa. que a necessidade de 

contratação de servidores aprovados no concurso público ainda existe. No 

SAMU, na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Educação, 

na Secretaria de Turismo, na Secretaria de Saúde. Abster-se de renovar 

contratos de prazo determinado, revogar contratos temporários em cargos já 

previstos no Concurso Público, dar posse aos candidatos aprovados é a 

conduta correta esperada dos gestores. 

70. A necessidade de contratação de servidores, especificamente aqueles já 

aprovados e selecionados, é latente. Não fosse assim, o Município não 

perpetuaria a sua conduta de contratar/renovar/manter servidores temporários. 

Não perpetuaria a sua conduta de manter servidores em escancarado desvio 

de função. Não perpetuaria sua conduta de manter excessivo quadro de cargos 

em comissão. 

71. Como já foi sinalizado pelo Ministério Público nas audiências realizadas, a 

vantagem da conciliação entre as partes é justamente a possibilidade de 

adequação das necessidades de todos (concursados, Poder Público, 

ordenamento jurídico) ao caso concreto. Assim, eventuais disparidades, ainda 

presentes no Edital poderiam ser contornadas através de um termo de 

ajustamento de conduta. No entanto, passados mais de 15 dias da última 

reunião, os réus não procuraram o Parquet para manifestar seu interesse em 

uma composição harmônica.  

72. Cediço, ainda, que referido concurso tem prazo certo de validade (o concurso 

foi homologado através do Decreto de nº 50, datado de 01.07.2016), de forma 

que não pode mais o Ministério Público aguardar a boa vontade dos gestores 

para adotar as providências que a ordem jurídica lhe impõe. 

73. Mais recentemente, o Ministério Público notificou, de forma recomendatória, o 

Município de Ilhéus para que adequasse a sua conduta, tentativa esta que se 

mostrou, mais uma vez, frustrada: 
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74. Foi mais uma iniciativa ministerial que não contou com uma reação adequada 

ao ordenamento jurídico por parte dos réus.  

75. Em resumo, tem-se o seguinte quadro atual, confrontando vagas, quantidade 

de convocados, total de candidatos aguardando nomeação e vencimentos: 
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76. Ou seja, a quantidade de candidatos aprovados, aguardando convocação, 

é ínfima, quando comparada à quantidade de temporários hoje mantidos 

(em especial da SDS e da SEDUC). Tudo isso já permite a conclusão de 

que todos os candidatos aprovados devem ser imediatamente 

convocados. Mais ainda. O Município de Ilhéus pode – deve – realizar novo 

concurso público, posto que sua demanda é muito superior ao quadro 

vigente de servidores públicos efetivos. 
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77. Estamos aqui falando, Exa., de 256 famílias que aguardam ansiosamente 

pela oportunidade de trabalhar e, com isso, auferir meios financeiros de 

sobrevivência. Neste ambiente de desemprego que assola o Brasil, 

estamos lidando, portanto, com o direito fundamental mais importante da 

atualidade, que é o direito ao trabalho, injustificadamente tolhido pelos 

Réus.  

78. Há de se questionar: porque motivo o Município de Ilhéus promoveu concurso 

público se não tinha intenção de dar posse aos aprovados? Porque insiste em 

não contratar os aprovados e permanecer contratando empregados 

temporários? 

79. Como vimos aqui, as provas da ilegalidade perpetrada pelos réus são fartas. 

Houve omissão na contratação de candidatos aprovados, houve desvio de 

finalidade na contratação de temporários (mesmo havendo cargos vagos ainda 

não preenchidos), houve usurpação de função por servidores que ocupam 

cargos incompatíveis com suas atribuições e, também, houve nomeação para 

cargos de confiança de pessoas que não poderiam exercer este mister. 

80. Por ironia do destino, a defesa jurídica e processual que será implementada 

pelos réus, muito provavelmente, será realizada por um quadro atualmente 

composto por oito novos procuradores municipais. Estes recém-aprovados 

procuradores terão a oportunidade de não apenas demonstrar sua correção de 

comportamento ético, balizando sua conduta de acordo com a boa técnica e 

com o ordenamento jurídico. Terão, também, a oportunidade de mostrar 

solidariedade aos seus companheiros de jornada no Concurso. Agora 

aprovados, não podem virar as costas para aqueles que ainda não foram 

convocados.  

81. Como já realçado, se o argumento dos réus reside na falta de recursos públicos, 

a contratação de servidores temporários haveria de ser obstada; e a contratação 

de candidatos aprovados não poderia ter sido realizada. Mas, há recurso público 

como a conduta municipal vem evidenciando. 

82. O 3º réu mostra desconhecimento com relação as normas regulamentadoras do 

SUAS, pois a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social preceitua que toda a equipe de referência seja 
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composta por servidores efetivos, para evitar uma alta rotatividade na equipe 

de referência dos programas. Ou seja, justamente o contrário do quanto 

argumentam os réus, a prioridade é garantir a continuidade, eficácia e 

efetividade dos programas, dos serviços e projetos ofertados, bem como 

permitir o processo de capacitação continuada dos profissionais, o que somente 

servidores efetivos podem possibilitar.  

83. De acordo com o Manual para Agentes Municipais da Controladoria Geral da 

União (CGU), os recursos dos programas sociais e da saúde do governo federal 

e dos Estados não devem ser utilizados para pagamento de salários a 

funcionários públicos. 

 

III.4 – DOS CONTRATOS DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO FIRMADOS PELO 

MUNICÍPIO  

 

84. O Município de Ilhéus, ao continuar contratando e mantendo servidores 

temporários, infringe o dispositivo do artigo 37, incisos II, IV e IX, da 

Constituição Cidadã de 1988, que determina, in verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, 
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos 
será convocado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira; 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público; 

 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 

 

 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

Rua Duque de Caxias, nº 655, Centro, Itabuna/BA. Tel.: (73) 3215-8900 

 

85. O artigo 37 da Constituição Federal já foi assunto, inclusive, da Súmula 363 do 

Tribunal Superior do Trabalho: 

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, 

II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 

contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos 

valores referentes aos depósitos do FGTS.” 

 

86. O próprio STF já enfrentou o assunto quanto às possibilidades/deveres de 

convocação de aprovados em concurso. Foi em decisão plenária, em agosto de 

2011, ao julgar o Recurso Extraordinário 598099 do Mato Grosso do Sul, cuja 

ementa segue abaixo transcrita na íntegra: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 
PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS 
APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO 
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.  

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 
momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria 
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do 
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez 
publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da 
Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever 
de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. 

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. 
PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o 

respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do 
concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito 
à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da 
segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração 
torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de 
seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela 
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as 
regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar 
do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar 
de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança 
jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o 
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se 
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito 
à confiança nela depositada por todos os cidadãos. 
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III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE 
PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a 

obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, 
deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que 
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse 
público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem 
exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para 
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por 
parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja 
dotada das seguintes características: 

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional 
devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; 

b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias 
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; 

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser 

extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo 
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; 

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de 

nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração 
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios 
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, 
a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser 
devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. 

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse 

entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à 
nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do 
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que 
a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma 
incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à 
observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, 
principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício 
pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve 
passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito 
cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância 
dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O 
princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder 
Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a 
efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, 

transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também 
uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. 

87. Nota-se que não houve, no caso dos réus, situações excepcionais que poderiam 

exigir a recusa do município em nomear novos servidores concursados e dar 

prioridade aos temporários. 

88. No âmbito municipal, a Lei 3.634 de 07 de dezembro de 2012, rege a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público: 
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89. Em consequência, a não observância da regra do concurso público resulta na 

nulidade da contratação, além da punição da autoridade responsável (CF, 37, § 

2º). No presente caso concreto, a violação da regra do concurso público tem se 

dado por meio da contratação indevida feita pelo o Município, a fim de obter 

mão de obra subordinada e não eventual em detrimento do concurso público. 
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90. De fato, os prazos sequer estão sendo respeitados, já que os contratos por 

prazo determinado estão vigendo há 3 anos! Esse tipo de contratação por 

tempo determinado legalmente só poderia durar dois anos em casos 

excepcionalíssimos, mas vê-se que muitos dos contratos já venceram e são 

nulos, porém as mesmas pessoas continuam a trabalhar e receber em 

completo descumprimento à Lei municipal 3.634 de 07 de dezembro de 

2012. 

 

91. A própria lei sob comento, por sua vez, manda respeitar a isonomia entre os 

servidores temporários e os efetivos: 

 

91. Aqui não se está a discutir o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da 

administração pública e seus servidores. O tema e causa de pedir desta ação 

civil pública é muito mais restrito: a permanência de um quadro inflacionado de 

servidores temporários com um concurso público que contempla mais de duas 

centenas de aprovados ainda sem convocação!!! 

92. O que aconteceu, de fato, foi que o Município de Ilhéus não reconhece o 

direito subjetivo à nomeação dos aprovados.  

93. Este direito impõe limites à atuação da Administração Pública, que não poderia 

continuar contratando e mantendo trabalhadores temporários. Com isso, o 

primeiro Réu, por meio de seus gestores (2º e 3º réus), não observam os 

deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.  
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94. Foi gravemente desrespeitado, portanto, o princípio constitucional do 

concurso público, que só é fortalecido quando o Poder Público assegura 

e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse 

princípio. 

95. Ora, por que, então, os trabalhadores temporários têm sido reiteradamente 

contratados em detrimento dos aprovados no concurso de 2016? Se a prefeitura 

tem verba pública para pagar temporários, por que não teria para pagar os 

efetivos devidamente aprovados no certame? 

96. É de se pressupor que haja um interesse por parte do Município na manutenção 

de servidores temporários, pois estes não têm a proteção dos trabalhadores 

públicos concursados. Por serem mais vulneráveis, sujeitam-se com mais 

docilidade aos (des)mandos dos gestores municipais. Por ser uma relação de 

trabalho que não detém estabilidade (essencial para o bom exercício do serviço 

público) e é, portanto, mais precária, os trabalhadores temporários podem servir 

aos interesses das gestões políticas da Prefeitura de Ilhéus, eleitas a cada 

quatro anos. 

97. Os trabalhadores temporários do Município vêm sendo contratados de forma 

arbitrária, desrespeitando o dispositivo constitucional e o entendimento do STF 

acima citados. Por isso, a presente demanda tem por objeto a obtenção de 

provimento jurisdicional de feição liminar (tutela de urgência), com vistas 

ao AFASTAMENTO dos trabalhadores de caráter temporário da Prefeitura 

de Ilhéus, visto que a permanência dos seus contratos de trabalho implica 

em flagrante violação ao direito subjetivo dos aprovados no certamente, 

aos princípios da Administração Pública e à regra constitucional do 

concurso público. Em seguida, visa-se com a presente ação coletiva a 

CONVOCAÇÂO de todos os aprovados no concurso do edital 001/002/003, 

todos de 2016, da Prefeitura de Ilhéus para que ocupem seus cargos 

garantidos no Edital. 

98. Até o presente momento, em junho de 2017, foram convocadas mais de 400 

(quatrocentas) pessoas aprovadas no concurso para diversos cargos ofertados 

no seu respectivo edital. Porém cargos em áreas importantes, como a de 

auxiliar administrativo, agente social e guarda municipal, não tiveram 
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nenhuma convocação feita e continuam sendo ocupados por funcionários 

contratados por tempo determinado. 

 

IV – DO DANO MORAL COLETIVO 

 

99. É inegável que os fatos relatados nesta ferirem a esfera íntima daqueles que 

almejam alçar-se no serviço público por meio de concurso, que têm violados 

seus direitos basilares garantidos pela legislação atinente e pelo edital do 

certame. Mas será que a lesão se restringe apenas aos aprovados neste 

concurso específico? Será que a negligência ao princípio do concurso público 

não possui repercussão no seio social? 

100. Pois bem, Excelência, é de se destacar que os efeitos das reiteradas 

negligência e descumprimentos de acordos do Município de Ilhéus e suas 

gestões possuem sim, caráter de transcendência, tratando-se, portanto, de uma 

evidente violação aos interesses difusos. Reitere-se que a conduta perpetrada 

pelos Acionados atinge diretamente, em vários aspectos, não só as 

expectativas daqueles que foram aprovados no concurso, mas também dos 

familiares e dependentes financeiros dos aprovados.  

101. Afinal, o que garantirá que os Acionados não continuarão a repetir 

atos dolosos contra os concursados? O que impedirá a adoção de práticas 

tão desrespeitosas como esta? 

102. A resposta é simples: uma PUNIÇÃO EFICAZ. 

103. E essa punição da qual falamos se materializaria aqui em forma de 

condenação dos acionados ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COLETIVOS DE FORMA SOLIDÁRIA. A prática é tão bem aceita 

pelos Tribunais que se encontra expressa em farta jurisprudência: 

 

DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. O dano moral 
coletivo corresponde à injusta lesão a direitos que vai muito 
além do âmbito individual, incidindo sobre a coletividade e 
sendo plenamente passível de reparação. Uma vez 
comprovado que o empregador atuou ilicitamente, 
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desobservando a legislação trabalhista de maneira a atingir a 
esfera de direitos imateriais dos seus empregados, devida é a 
condenação ao pagamento de indenização sob este título. (TRT-
5 RecOrd 00008666420145050612 BA 0000866-
64.2014.5.05.0612, Relator: LÉA NUNES, 3ª TURMA, Data de 
Publicação: DJ 08/07/2016) 
 
 
DANOS MORAIS COLETIVOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. A 
indenização deferida a título de danos morais coletivos deve 
recompor o prejuízo causado, ao tempo em que se dissuade 
o infrator de perpetrar novas proibições, num novo impulso 
de atentado, com natureza, ao mesmo tempo, 
compensatória e punitiva. (TRT-5 - RecOrd 
00011210220125050221 BA 0001121-02.2012.5.05.0221, 
Relator: MARGARETH RODRIGUES COSTA, 1ª TURMA, Data 
de Publicação: DJ 11/02/2015) 
 
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
COLETIVO. A condenação ao pagamento de indenização por 
dano moral coletivo tem função primordialmente 
sancionatória de conduta ilícita que conferiu ao ofensor 
benefício ou vantagem indevida a partir de grave violação aos 
direitos fundamentais de uma coletividade, circunstância que 
impõe resposta efetiva do sistema jurídico. (TRT5- RecOrd 
00001926220135050017 BA 0000192-62.2013.5.05.0017, 
Relator: IVANA MÉRCIA NILO DE MAGALDI, 1ª TURMA, Data de 
Publicação: DJ 06/03/2014) 

 

 

104. Logo, considerando todas as lesões cometidas pelos Acionados, 

que já perduram HÁ UMA DÉCADA, junto à sociedade e ao ordenamento 

jurídico é que o Ministério Público do Trabalho entende ser bastante 

razoável a fixação de indenização no importe não inferior a 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Este valor a ser pago solidariamente 

- para que o ônus não recaia somente às finanças públicas da Prefeitura de 

Ilhéus, arcadas pelo contribuinte - para que atinjam também seus governantes, 

tanto o Excelentíssimo Prefeito MÁRIO ALEXANDRE CORREIA DE SOUSA, 

quanto o Secretário de Administração BENTO JOSÉ LIMA NETO, para que não 

mais incorram em práticas ilícitas contra os servidores públicos. 

105. Quanto à destinação do referido valor, requer seja revertido em favor de 
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entidade ou órgão a ser apontado pelo Ministério Público do Trabalho e 

Ministério Público da Bahia, tendo em vista a reconstituição dos bens lesados, 

ou, caso esse MM. Juízo assim não entenda, sucessivamente, em favor do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nos termos dos artigos 5º, § 6º, e 13 

da Lei 7.347/85, não sendo substitutivas das obrigações de fazer e não fazer 

nem compensáveis ou dedutíveis das indenizações e pagamentos devidos a 

cada trabalhador lesado pela acionada de per si. 

106. Diante do exposto, e nos termos do art. 83, III da LC 75/93, reitere-se 

que incumbe ao Ministério Público do Trabalho defender esta ordem jurídica e 

os interesses sociais e individuais indisponíveis por meio do ajuizamento desta 

demanda, que também tem o fito de pleitear a CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA 

DOS ACIONADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COLETIVOS NO VALOR DE R$10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE 

REAIS).  

107. Considerando o rol de irregularidades praticado pela Prefeitura de 

Ilhéus que já perduram por praticamente uma década, além da não 

convocação dos aprovados no concurso realizado em 2016, e diante da 

continuidade de trabalhadores temporários, que deveriam há muito já terem sido 

dispensados não resta outra alternativa ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA se não o ajuizamento da 

presente ação civil público, com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, abaixo 

detalhado.  

 

V. DOS PEDIDOS  

 

V.1  DA TUTELA JURISDICIONAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA 

E RESSARCITÓRIA. 

 

108. No caso em questão vislumbramos o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência, uma vez que restou 

demonstrada a PROBABILIDADE DO DIREITO e do PERIGO DE DANO OU 
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RISCO, nos termos do art. 300 do NCPC, diante das reiteradas negligências do 

Município de Ilhéus e seus respectivos gestores (2º e 3º réus). 

109. Frise-se que os aprovados no concurso, suas famílias e 

dependentes financeiros precisam da remuneração prevista pelo 

concurso, afinal foi criada uma expectativa de direito quanto ao cargo e 

há, de fato, todos os fundamentos cabíveis à ocupação do cargo. 

110. Além do fato de que o concurso terá vencimento em um ano e do 

fato de que, enquanto a situação não for solucionada com urgência, o 

Município de Ilhéus continuará arcando com 426 funcionários temporários 

em detrimento dos aprovados, estes correm o risco de terem seu direito 

prescrito diante do fim da validade do certame. 

111. Em relação ao cabimento da medida judicial pleiteada, qual seja, a 

DISPENSA DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E CONVOCAÇÃO 

DOS APROVADOS NO CONCURSO, destacamos que este Juízo, mesmo em 

sede de tutela provisória, detém o tão chamado poder geral de efetivação, nos 

termos dos seguintes dispositivos de lei processual: 

 

Art. 297 CPC. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação da tutela provisória. 

Art. 301 CPC. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito. 

112. O Ministério Público atua na presente demanda em defesa dos 

interesses difusos dos potenciais trabalhadores na Administração Pública, 

buscando a tutela preventiva materializada por meio de obrigações de fazer e 

não fazer. 

113. A tutela inibitória, veiculada como tutela preventiva (ABSTER-SE DE 

CONTRATAR TEMPORÁRIOS), visa a prevenir o ilícito, razão pela qual se 

busca a antecipação à sua prática, ao contrário da tutela tradicional, meramente 

reparadora, aqui também postulada, referente ao afastamento dos temporários 
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que ocupam idênticas funções àquelas ocupadas pelos candidatos já aprovados 

no certame.  

114. Quando se pensa em tutela inibitória, imagina-se uma tutela que tem 

por fim impedir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito, e não uma 

tutela dirigida à reparação do dano. Sua materialização se dá por meio de uma 

decisão ou sentença que impõe um não-fazer ou um fazer, conforme a conduta 

ilícita temida seja de natureza comissiva ou omissiva. 

115. Esse fazer ou não-fazer deve ser imposto sob pena de multa, o que 

permite identificar como seu fundamento normativo-processual o artigo 84, do 

CDC, sem prejuízo do seu fundamento maior, a base de uma tutela preventiva 

geral, encontrado na própria Constituição da República, precisamente no artigo 

5º, inciso XXXV, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito. Da mesma forma, a tutela inibitória não 

deve ser compreendida como uma tutela contra a probabilidade do dano, mas 

sim como instrumento de combate ao perigo da prática, da continuação ou da 

repetição do ilícito, compreendido como ato contrário ao direito que prescinde 

da configuração do dano. A propósito, a moderna doutrina italiana, ao tratar do 

tema, deixa claro que a tutela inibitória tem por fim prevenir o ilícito e não o dano 

(Marinoni, 2003:29/37). 

116. Não se pode fechar os olhos para a situação fática apresentada. A 

demonstração de violação ao ordenamento jurídico é gritante. Objetiva, 

portanto, o Ministério Público que sejam impostas aos réus, por decisão 

antecipada e consequente sentença judicial, obrigações de fazer e não fazer 

referentes aos dispositivos legais violados. 

117. A presente demanda tem por objetivo, entre outros, a obtenção 

de provimento jurisdicional de urgência, com vistas ao urgente 

afastamento dos trabalhadores temporários que ocupam idênticas 

funções àquelas previstas no concurso público realizado no ano de 2016, 

evitando-se, assim, a violação ao direito subjetivo dos trabalhadores – 

candidatos aprovados – aqui protegidos. 

118. Além disso, o artigo 1º da Constituição Federal traz como 

fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático 
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de Direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa. O artigo 6º relaciona como direito 

social de todo cidadão brasileiro o direito à saúde, ao trabalho, à 

segurança. 

119. Saliente-se que o Ministério Público tem como função resguardar 

a integridade do ordenamento jurídico brasileiro, atualmente atingida por 

atos concretos engendrados por parte dos Réus, ora Acionados. Esta 

função ministerial será atingida com a ELIMINAÇÃO dos atos lesivos 

praticados pelos Reclamados em caráter provisório até a formulação dos 

pedidos definitivos e posterior sentença em sede Ação Civil Pública. A 

eliminação desta conduta lesiva consiste no afastamento urgente dos 

trabalhadores temporários que exercem idênticas funções àqueles 

aprovados mediante concurso público, bem como através da admissão 

de todos aqueles aprovados no mesmo certame. 

120. No caso em questão, vislumbramos o preenchimento dos 

requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que restou demonstrado através de prova documental suficiente e dotada 

de fé pública a existência da PROBABILIDADE DO DIREITO e do grave 

PERIGO DE DANO OU RISCO, nos termos do art. 300 do NCPC. 

121. Como já destacado este Juízo detém poder geral de cautela 

consubstanciado nos artigos 297 e 301 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, destacamos a prerrogativa do Juiz em utilizar-se de todos os meios 

coercitivos diretos ou indiretos em direito permitidos para ver o efetivo 

cumprimento das obrigações legais desrespeitadas. Dessa maneira, 

justificamos material e processualmente o cabimento jurídico dos pedidos 

abaixo, sua necessidade e urgência, conforme formulado: 

 

122. Em virtude da necessidade de promoção e proteção do direito dos 

trabalhadores (candidatos aprovados), pleiteamos a condenação dos 
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Réus, de forma solidária, nas seguintes obrigações de fazer e não-fazer, 

sob pena de cominação de multa diária (astreintes) em valor não 

inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento e em face 

de cada trabalhador identificado que vier a ser admitido e/ou 

mantido em situação irregular, em face dos acionados solidariamente, 

multa esta reversível a entidades filantrópicas ou órgãos públicos a serem 

apontados pelo Ministério Público ou, sucessivamente, ao FAT – Fundo de 

Amparo ao Trabalhador ou outro Fundo público de natureza difusa, nos termos 

do artigo 2º, 5º, § 6º, c/c o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, para que:  

 

a) AFASTEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou outro a ser 

razoavelmente fixado por este Juízo, todos os trabalhadores contratados por 

prazo determinado e que ocupem as mesmas vagas previstas no Concurso 

Público realizado no ano de 2016, pelo Município de Ilhéus, sob pena de 

rescisão judicial destes contratos de trabalho, acaso superado o prazo 

estipulado pelo Poder Judiciário, além da caracterização do crime de 

desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, tipificado em face 

dos gestores municipais que lhe derem causa (manutenção dos 

vínculos de trabalho temporários) e, ainda, multa diária acima já 

discriminada; 

 

b) ABSTENHAM-SE de admitir pessoal por intermédio de contratos por tempo 

determinado, naquelas hipóteses em que há previsão expressa do cargo 

público a ser preenchido por meio de vaga prevista no Concurso Público 

realizado no ano de 2016, de forma a respeitar a regra constitucional do 

prévio concurso público, sob pena de multa diária acima discriminada, 

além da caracterização do crime de desobediência, previsto no art. 330 

do Código Penal, tipificado em face dos gestores municipais que lhe 

derem causa (contratação por meio de vínculos de trabalho 

temporários). 
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123. Como se vê, os pedidos ora formulados em caráter de tutela de urgência 

são mera repetição de textos legais, de forma que não implicam em novos ônus 

aos Acionados, além daqueles já previstos no ordenamento jurídico. 

124. Igualmente, além da tutela inibitória objetivada, destinada, como visto, 

a tutelar situações futuras, deve-se buscar a devida reparação dos danos já 

causados à coletividade (afastamento urgente dos trabalhadores temporários, 

além da reparação social). É inegável que a conduta perpetrada pelos réus 

causou, ao menos desde 2007, e ainda causa, dia após dia, lesão aos 

interesses difusos de toda a sociedade. 

125. Em se tratando de direitos de natureza difusa (CDC, artigo 81, incisos 

I), cabe ao Ministério Público propor a presente ação civil pública destinada à 

sua tutela, tendo por pedido, além da tutela inibitória, condenação pecuniária 

pelos danos causados à coletividade (Lei 7.347/85, artigos 1º, caput e inciso IV, 

e 3º). 

126. Entende-se justificada a indenização pecuniária, reversível ao Fundo de 

Amparo ao Trabalhador - FAT (Lei 7.347/85, artigo 13) ou outro Fundo público 

de natureza difusa, a título de reparação genérica, não só pela dificuldade de 

se reconstituir o mal já impingido à coletividade, mas também por já ter ocorrido 

a transgressão ao ordenamento jurídico vigente. 

127. Necessário, portanto, um meio que, a um só tempo, impeça que o 

transgressor exima-se da obrigação de reparar o mal causado sob o argumento 

de que seria impossível individualizar os lesados e permita, ao menos de forma 

indireta, que toda coletividade seja ressarcida por tais danos. A intenção do 

dano moral coletivo é não só a restituição do dano coletivo causado, mas 

também o desestímulo à recorrência das infrações cometidas. 

128. Certamente, a condenação pecuniária deve significar uma penalização 

pela prática tão reprovável quanto ilícita, a qual, obviamente, gerou (e gera) 

benefícios para os réus, circunstância que fere e indigna a sociedade como um 

todo. É necessário que os lesantes sintam a força da reprovação social e os 

efeitos deletérios de suas condutas. Somente com a imposição desta sanção 

exemplar se atenderá o anseio de justiça que emana do sentir coletivo. 
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129. Tendo em vista que a sua ausência compensaria a transgressão às 

normas constitucionais e trabalhistas, defende-se, para o presente caso, a 

condenação em indenização por danos morais fundada na lesão a direitos 

difusos, os quais devem ser tutelados da forma mais efetiva possível, sob pena 

de gerar determinado sentimento de desapreço e de perda de valores 

essenciais que acaba por afetar negativamente toda uma coletividade de 

trabalhadores. 

130. Enfim, o restabelecimento da ordem jurídica envolve, além da 

suspensão da continuidade da lesão, a reparação do dano social emergente de 

tal conduta. Para tanto, entende o Ministério Público que é bastante razoável a 

fixação de indenização pela lesão a direitos difusos no valor de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), a serem suportados solidariamente 

pelos Réus. 

131. Trata-se de indenização justa, considerando-se a gravidade dos fatos 

noticiados e o decurso do tempo pelo qual eles perduram. Nesse sentido, a 

quantia sugerida por este Órgão Ministerial não poderia ser inferior, sob pena 

de restar insuficiente para que se atinja a equidade plena. 

 

 

V.2 – DAS OBRIGAÇÕES DEFINITIVAS DOS ACIONADOS  

132. Face ao exposto, pleiteia o Ministério Público a título condenatório que 

os Acionados: 

 

1. AFASTEM, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ou outro a ser razoavelmente 

fixado por este Juízo, todos os trabalhadores contratados por prazo determinado 

e que ocupem as mesmas vagas previstas no Concurso Público realizado no ano 

de 2016, pelo Município de Ilhéus, sob pena de rescisão judicial destes contratos 

acaso superado o prazo estipulado pelo Poder Judiciário, além da caracterização 

do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, tipificado 

em face dos gestores municipais que lhe derem causa (manutenção dos 

vínculos de trabalho temporários) e, ainda, multa diária de R$ 2.000,00 (dois 
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mil reais), por trabalhador que vier a ser admitido e/ou mantido em situação 

irregular, em face dos acionados solidariamente, multa esta reversível a 

entidades filantrópicas ou órgãos públicos a serem apontados pelo Ministério 

Público ou, sucessivamente, ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outro 

Fundo público de natureza difusa, confirmando-se, definitivamente os pedidos 

formulados em caráter de tutela de urgência; 

 

2. ABSTENHAM-SE de admitir pessoal por intermédio de contratos por tempo 

determinado, naquelas hipóteses em que há previsão expressa do cargo público 

a ser preenchido por meio de vaga prevista no Concurso Público realizado no ano 

de 2016, de forma a respeitar a regra constitucional do prévio concurso público, 

sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por trabalhador que 

vier a ser admitido e/ou mantido em situação irregular, cuja quantia total deve 

ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou outro Fundo público de 

natureza difusa, nos termos do artigo 2º, 5º, § 6º, c/c o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, 

astreinte esta executável em face dos Prefeitos ou Secretários Municipais que 

derem causa às referidas contratações ilegais, além da caracterização do crime 

de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, tipificado em face 

dos gestores municipais que lhe derem causa (contratação por meio de 

vínculos de trabalho temporários), confirmando-se, definitivamente os pedidos 

formulados em caráter de tutela de urgência; 

 

3. PAGAREM, a título de indenização por DANOS MORAIS COLETIVOS 

decorrentes da violação a interesses difusos e coletivos dos trabalhadores, DE 

FORMA SOLIDÁRIA ENTRE OS ACIONADOS, a ser revertida a entidades 

filantrópicas ou órgãos públicos a serem indicados pelo Ministério Público ou, 

sucessivamente, ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) ou a outro fundo, 

instituição ou propósito atrelados ao interesse social e coletivo dos trabalhadores, 

conforme indicação do Ministério Público do Trabalho e Ministério Público da 

Bahia, a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

133. Requer-se, ainda: 
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a) citação dos réus para, querendo, responderem a presente ação; 

 

b) a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive depoimento pessoal 

dos representantes legais da ré; 

 

Dá-se à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais). 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

 

Itabuna, Bahia, 

22 de junho de 2017. 

 

ILAN FONSECA DE SOUZA 

Procurador do Trabalho 

 

ALICIA VIOLETA BOTELHO SGADARI PASSEGGI 

Promotora de Justiça 


