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EXCELENTÍSSIMO(A) DR(A). JUIZ(A) DO TRABALHO DA 18ª VARA DO TRABALHO DE

PORTO ALEGRE/RS

 

 

Distribuição a ser realizada para

o Juízo da 18ª Vara do Trabalho

de Porto Alegre, em razão da

competência funcional para o

julgamento de ações que

envolvem a Fazenda Pública. 

 

 

 

O , pelos membros que firmam a presente,MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

com sede na Avenida Senador Tarso Dutra, 605, 7º andar, bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP

90690-140, vem, à elevada presença de Vossa Excelência, com arrimo nos arts. 127, , e 129, incisocaput

III, da Constituição Federal; arts. 83, incisos I e III, e 84, , c/c art. 6º, inciso VII, alíneas "a", e "d",caput

da Lei complementar nº 75, de 20.05.93 (DOU de 21.05.93); e Lei nº 7.347, de 24.07.85, ajuizar

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, COM PEDIDO

LIMINAR

 

em face de , com endereço na Rua Siqueira Campos,MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

1300, 5º Andar, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001, inscrito no CNPJ nº

92.963.560/0001-60; e de , Prefeito do Município de Porto Alegre,NELSON MARCHEZAN JÚNIOR

com endereço na Rua Mario Leitão 60, 802, Porto Alegre/RS, CEP 90690425, CPF nº 647.771.540-68,

pelos fundamentos fáticos e jurídicos adiante aduzidos.

 

1. DOS FATOS

Em 3 de setembro de 2007, o Município de Porto Alegre, ora executado, reconhecendo a

inconstitucionalidade da terceirização até então implementada no âmbito do Programa de Saúde da
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Família na Capital Gaúcha, firmou, perante o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público

Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Procedimento Preparatório

nº 000940.2004.04.000/2, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (PI-MPT 520/2004 e

PA-MPF 952/2003, anexo 1).

As obrigações estão assim redigidas:

I  - abster-se de contratar, após a firmatura do presente termo,   

profissionais para a área de atenção básica à saúde do Município, incluindo a

função de Agente Comunitário de Saúde e/ou demais trabalhadores vinculados à

saúde da família, a qualquer título, sem a realização de concurso público ou

processo seletivo público, nos moldes legais (artigo 37, inciso II, e artigo 198, §

4º, da Constituição da República; Emenda Constitucional nº 51, de 14.02.2006);

II - providenciar, até março de 2008, o envio de projeto de lei à

Câmara Municipal que tenha como objeto as admissões dos profissionais

necessários à atenção básica de saúde no Município, modo direto, via processo

público (concurso ou seleção), nas quantidades preconizadas pela Portaria nº 648,

de 28.03.2006, do Ministério da Saúde, ou documento que vier a substituí-la,

extinguindo-se o vínculo com aqueles que não preencham o disposto no inciso I,

ainda que contratados por interposta pessoa;

III - após a promulgação da lei de que trata o item II, providenciar,

em 03 (três) meses, os atos de confecção e publicação do edital específico; a partir

disto, em 12 (doze) meses, providenciar a realização do processo público e a

nomeação dos candidatos aprovados;

IV - caso implantado (ou em fase de implantação) o Programa de

Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família, deverão ser observadas as

disposições dos incisos I a III supra e da Portaria nº 1444/2000 do Gabinete do

Ministro da Saúde ou documento que vier a substituí-la;

V - para evitar a interrupção dos serviços de saúde da atenção

básica, até que seja efetivado o disposto nos itens II e III, será permitida a

prorrogação ou substituição dos atuais contratos, convênios ou termos de parceria,

firmados de acordo com os princípios e normas que regem as contratações da

Administração Pública, sem a incidência da multa prevista neste Termo;

VI - o presente TAC não impede a instauração de investigação a

respeito da regularidade de eventual contrato, convênio ou termo de parceria.

 

Com objetivo de dar efetividade ao título executivo extrajudicial, foi fixada multa pelo

descumprimento das obrigações pactuadas, a ser paga pelo Município compromissado, solidariamente
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 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador encontradocom o Gestor Municipal responsável,

em situação irregular e/ou não contratado nos moldes do preconizado nos itens II e IV.

Após a assinatura do referido TAC, houve um turbulento período de transição.

A gestão do PSF no Município de Porto Alegre, autorizada pela cláusula V do TAC,

passou, num primeiro momento pelo Instituto Sollus, Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público - OSCIP. Após a constatação de inúmeras irregularidades ocorridas na referida parceria, inclusive

estelionato, falsificação de documentos e desvio de recursos públicos, em setembro de 2009, a Fundação

Universitária de Cardiologia assumiu a gestão do PSF no Município, até que o então Prefeito, José

Fortunati, enviou à Câmara Municipal projeto de lei que, aprovado e convertido na Lei Municipal nº

11.062/211, autorizou a criação de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado,

voltada para a execução de serviços de atenção básica a saúde familiar - o IMESF - INSTITUTO

MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, atualmente responsável pelo PSF em Porto

Alegre.

A lei que criou o IMESF, no entanto, teve sua constitucionalidade questionada perante o

Tribunal de Justiça do RS (ADI 70046726287), sendo que, em junho de 2013, foi reconhecida a

inconstitucionalidade da referida lei, tendo em vista a ausência da Lei Complementar prévia autorizadora

de que trata o inciso XIX do artigo 37 da CF/88.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o TJRS modulou os efeitos da

inconstitucionalidade declarada, para diferir a eficácia da decisão por 3 (três) meses após a publicação do

acórdão, a fim de oportunizar a regularização da situação, sem a necessidade de interrupção dos serviços

prestados.

Ainda, no âmbito da referida ADI, foi interposto Recurso Extraordinário perante o STF

(ARE 898455), bem como deferida medida cautelar (AC 3711) pela Exma. Ministra Rosa Weber,

conferindo efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Município, até o seu julgamento.

O RE interposto pelo Município, por seu turno, teve negado o seu seguimento. Porém, tal

decisão foi objeto de Agravo Regimental, o qual, atualmente, aguarda o julgamento de Embargos de

Declaração opostos, inclusive, pelo Município, com pedido de efeitos infringentes.

Em outras palavras, a ADI que questiona a constitucionalidade do IMESF ainda não

transitou em julgado, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de alteração do entendimento até então

firmado pelo STF ou mesmo de modulação de seus efeitos, considerando a natureza dos serviços

prestados pela referida fundação.

Paralelamente, em outubro de 2010, o Ministério Público do Estado do RS ingressou com

uma ação de execução do TAC firmado (processo 001/1.14.0064386-5), em trâmite na 10ª Vara da

Fazenda Pública, sob o argumento, à época, de que o Município, ao pretender criar uma fundação pública
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de direito privado para gerir o PSF no Município, estaria descumprindo o ajuste, uma vez que terceirizado

o serviço. A referida ação, no entanto, foi suspensa, tendo em vista o trâmite da ADI acima mencionada e

a medida cautelar então em vigor.

De outro lado, recentemente, em dezembro de 2018, o Ministério Público de Contas do

Estado do Rio Grande do Sul - MPC/RS, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul -

MPE/RS, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul - MPT/PRT4 e o Ministério Público

Federal no Rio Grande do Sul - MPF/PRR4 elaboraram a Nota Técnica Conjunta n°

01/2018/MPE/MPC/MPT/MPF, direcionada a todos os Municípios do RS, por intermédio da Federação

  - FAMURS,das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul apontando diversas diretrizes e

parâmetros que devem ser observados, na hipótese de complementação, pela iniciativa privada, da

prestação dos serviços de atendimento à saúde da população no âmbito de cada municipalidade.

Pode-se dizer, de certa forma, que a referida Nota Técnica, em relação ao Município de

Porto Alegre, complementa o TAC anteriormente firmado, na medida em que traça os critérios que devem

ser observados para garantir a licitude, transparência e eficiência do processo de contratação de

organizações sociais, com a finalidade, exclusivamente, de complementar a assistência à saúde,

atualmente prestada pelo Município, por intermédio do IMESF.

Pois bem.

Não obstante o cenário acima descrito, em relação ao TAC firmado, à situação atual do

IMESF perante o STF e à Nota Técnica Conjunta, o fato é que em, 23/09/2019, o Sindicato dos

Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de

Saúde do Rio Grande do Sul - SINDISAÚDE/RS e o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande

do Sul - SERGS noticiaram ao MPT que o Município de Porto Alegre, em virtude da decisão proferida

pelo STF, estaria encerrando o CNPJ do IMESF, bem como iria terceirizar todo o sistema de saúde básica

da família, repassando tais atividades para alguma empresa ou organização social, descumprindo,

portanto, os termos do TAC firmado. A denúncia veio acompanhada de matérias divulgadas na mídia,

corroborando as alegações feitas. A notícia trazida à baila, posteriormente, foi reforçada por outra

denúncia, desta feita, encaminhada por trabalhadores vinculados ao IMESF.

Considerando este contexto, foi realizada uma reunião com a presença de representantes

dos outros ramos do MP que firmaram o TAC, e também do MPC, a fim de discutir a melhor estratégia

para o enfrentamento da situação. Na ocasião, deliberou-se, num primeiro instante, por se emitir a

Notificação Recomendatória Conjunta nº 01/2019/MPE/MPC/MPT/MPF, admoestando o Município de

Porto Alegre a cumprir o compromisso assumido no TAC, bem como a observar, na hipótese de

transferência da gestão de parcela de serviços essenciais à saúde a organizações da sociedade civil, desde

que apenas de forma complementar, as diretrizes estabelecidas na referida Nota Técnica.

Foi agendada para o dia 09/10/2019 uma reunião na sede do Ministério Público do Estado

do Rio Grande do Sul, com a presença dos membros dos demais ramos do Ministério Público, do

Procurador-Geral do Município e do Secretário de Saúde do Município. O encontro, todavia, foi

cancelado unilateralmente pelos representantes do Município.
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Acerca da Notificação Recomendatória Conjunta, o Município chegou a apresentar

manifestação, sustentando, em suma, a regularidade da sua conduta, seja em virtude da decisão prolatada

pelo STF, seja em razão da licitude das parcerias que pretende firmar com a iniciativa privada.

Não houve, no entanto, nenhum interesse do ente público em discutir presencialmente com

os demais interessados, de forma circunstanciada, os termos de sua manifestação unilateral, frente ao

TAC firmado e à Nota Técnica Conjunta, a fim de se buscar uma solução adequada para a situação.

Com efeito, após as notícias veiculadas sobre a extinção do IMESF e a consequente

terceirização dos serviços prestados pela referida fundação, foi realizada audiência pública na Câmara de

Vereadores, organizada pela Frente Parlamentar em Defesa da Estratégia da Saúde da Família e de Seus

Profissionais, na qual, entretanto, o Município não compareceu.

Além disso, a pedido dos sindicatos SINDISAÚDE e SERGS, foi instaurado um processo

de mediação no TRT da 4ª Região, conduzido pelo, então, Vice-Presidente, Desembargador Ricardo

Carvalho Fraga.

A primeira audiência de mediação, realizada no dia 31/10/2019, contou com a presença de

todos os ramos do MP, representantes do Município, do IMESF, de trabalhadores, de sindicatos, além de

parlamentares, para discutir a situação gerada pela extinção do IMESF. Na ocasião, após manifestação das

partes, foi convencionado que o Município apresentaria proposta no dia 12/11/2019, tendo sido designada

nova audiência para o dia 13/11/2019. Na segunda audiência, no entanto, o Município não compareceu,

frustrando, assim, a possibilidade de se chegar a um consenso naquele momento. Ainda assim, foi

aprazada uma terceira audiência para o dia 26/11/2019. Todavia, novamente, o Município, de forma

absolutamente desrespeitosa para com o Poder Judiciário Trabalhista e demais presentes, ignorou a

solenidade e não se fez presente ao ato, inviabilizando, mais uma vez, qualquer possibilidade de discutir a

situação e buscar uma solução conciliada.

A inércia do Município em se dispor a discutir uma solução juridicamente viável, com

observância aos termos do TAC firmado e à Nota Técnica Conjunta, conforme recomendado pelos ramos

do MP, inclusive, levou o Ministério Público de Contas a protocolar a Representação MPC nº 021/2019,

perante o Tribunal de Contas do Estado do RS, na qual foram postuladas medidas cautelares com o

objetivo de impedir a contratação emergencial de serviços de atenção básica à saúde com dispensa de

chamamento público, bem como a contratação de empresa especializada para proceder à rescisão dos

contratos de trabalho dos atuais empregados públicos do IMESF.

Na verdade, a única esfera na qual o Município se fez presente e disposto a negociar os

termos de uma conciliação para o impasse criado foi nos autos da ação promovida pelo MPE que executa

o TAC na Justiça Comum Estadual, antes mencionada, e que retomou seu trâmite após o julgamento da

ADI pelo STF.

Naqueles autos, foram realizadas, ao todo, três audiências, sendo que, em duas

oportunidades, foram firmados acordos parciais.
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O primeiro acordo parcial foi celebrado na audiência realizada no dia 13/11/2019, tendo

sido ajustado que: 1] o Município irá realizar a contratação direta de 864 Agentes Comunitários de Saúde

e de Combate à Endemias (ACS e ACE), por meio de concurso público para provimento de cargo efetivo,

sob o regime estatuário, tendo sido encaminhado projeto de lei à Câmara de Vereadores nesse sentido; e

2] o Município se compromete a manter os atuais profissionais ACS e ACE vinculados ao IMESF até que

sejam providos os cargos que serão criados por lei, conforme noticiado.

No segundo acordo parcial, ocorrido em 13/12/2019, considerando a existência de uma

situação emergencial e provisória, em virtude das vacâncias existentes nas equipes atuais, bem como a

projeção de novas vacâncias decorrentes do desligamento de profissionais vinculados ao Programa Mais

Médicos e daqueles do IMESF que não tenham mais interesse na manutenção do vínculo, além da

necessidade de contratação de novos profissionais para integrar o Programa Saúde na Hora, foi

estabelecido, unicamente para essas situações, que: 1] o Município poderá adotar as medidas que entender

cabíveis dentro de sua discricionariedade para garantir o regular e contínuo funcionamento da atenção

primária à saúde, inclusive com contratação emergencial com dispensa de chamamento público; e 2] o

Município deverá apresentar, em 60 dias, cronograma apresentando alternativa que considera mais

adequada para o modelo definitivo de equipe de estratégia de saúde na família, considerando o TAC

firmado.

Ocorre que o Município de Porto Alegre, no último dia 18/12/2019, à revelia das tratativas

encaminhadas com o MPE, emitiu aviso prévio a todos os trabalhadores vinculados ao IMESF, com

exceção dos profissionais ACS e ACE, que permanecerão vinculados à referida fundação, até o

provimento dos cargos que serão criados, por meio de concurso público. Ainda, anunciou a formalização

de parcerias com a iniciativa privada para a transferência das atividades desenvolvidas pelo IMESF.

Em face disso, o SINDISAÚDE e o SERGS ingressaram com ação perante este Juízo da

18ª Vara do Trabalho (processo 0021331-72.2019.5.04.0022), postulando a concessão de medida liminar

urgente para anular os avisos prévios emitidos, pelo menos até o trânsito em julgado da ADIN que ainda

tramita no STF, o que foi deferido parcialmente, de forma provisória, somente até o dia 10/01/2020.

Assim colocada a situação, pode-se resumir o seguinte quadro fático atual:

1)    Existe um TAC firmado pelo Município de Porto Alegre perante o MPT, MPE e MPF,

 pelo qual o ente público se compromete a somente contratar profissionais para a área de

atenção básica à saúde do Município, incluindo a função de Agente Comunitário de

Saúde e/ou demais trabalhadores vinculados à saúde da família, a qualquer título,

mediante concurso público ou processo seletivo público;

2)       Existe uma Nota Técnica Conjunta do MPT, MPE, MPC e MPF, estabelecendo

diversos parâmetros e diretrizes para a possibilidade de contratação de organizações

sociais para complementação do atendimento à saúde, no âmbito do SUS;
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3)       Foi expedida uma Notificação Recomendatória Conjunta pelo MPT, MPE, MPC e

MPF, advertindo o Município para que observe os termos do TAC e da Nota Técnica

antes referidos;

4)    A ADIN que questiona a constitucionalidade do IMESF ainda não transitou em julgado

no STF, estando pendente de julgamento os Embargos Declaratórios opostos pelo

próprio Município, no qual se busca reverter a decisão que negou seguimento ao RE

interposto pelo ente público;

5)    Existe uma Representação em trâmite no TCE questionando a contratação emergencial

para prestação dos serviços de atendimento à saúde básica no Município, bem como de

empresa para realizar a rescisão dos contratos de trabalho dos empregados vinculados

ao IMESF;

6)    Apesar da anunciada extinção do IMESF pelo Município, os atuais profissionais ACS e

ACE permanecerão vinculados à referida fundação, até que os 864 cargos sejam

providos por meio de concurso público, conforme convencionado com o MPE no

primeiro acordo parcial, ou seja, o IMESF continuará a existir para esses profissionais,

ainda que provisoriamente;

7)    O Município, no segundo acordo parcial celebrado com o MPE, somente foi autorizado

a proceder à contratação emergencial e provisória de profissionais para suprirem as

 atuais vagas existentes, bem como aquelas decorrentes da projeção de novas vacâncias,

em virtude  do desligamento de profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos e 

daqueles do IMESF que não tenham mais interesse na manutenção do vínculo, além da

necessidade de contratação de novos profissionais para implantação do Programa

Saúde na Hora;

8)        O Município, no dia 18/12/2019, emitiu aviso prévio para todos os trabalhadores

vinculados ao IMESF, com exceção dos profissionais ACS e ACE, bem como a

formalização de parcerias com a iniciativa privada, situação que somente foi barrada

após o ajuizamento de ação pelos sindicatos profissionais e o deferimento de medida

liminar provisória por este Juízo.

Excelência, o quadro fático acima descrito evidencia que se depender apenas do

voluntarismo do Prefeito Municipal, o Município de Porto Alegre pretende descumprir o TAC firmado.

Todos os atos praticados pela atual gestão Municipal, no particular, sinalizam que a

intenção do Município é efetivamente desligar os atuais trabalhadores concursados vinculados ao IMESF

e substitui-los por trabalhadores terceirizados, com exceção dos profissionais ACS e ACE, os quais,

contraditoriamente, permanecerão vinculados à referida fundação.

Note-se que o Município ignorou solenemente as tentativas de mediação realizadas pelo

TRT, assim como ignora, sem receio, a Representação que está em curso no TCE.
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Além disso, extrapola, descaradamente, os termos do acordo parcial firmado com o MPE

na Justiça Comum, que em momento algum autorizou a rescisão imediata dos contratos de trabalho então

em vigor, mas, apenas, a contratação emergencial e provisória das atuais vagas existentes e daquelas que

surgirem decorrentes do término do Programa Mais Médicos e da manifestação de vontade dos

profissionais vinculados ao IMESF, além das necessárias para implantação do Programa Saúde na Hora.

A proposta de uma solução definitiva para a situação, e que atenda os termos do TAC

firmado, deveria ser apresentada no prazo de 60 dias perante a Justiça Comum, conforme convencionado

com o MPE em 13/12/2019.

O Município, ao invés disso, optou por rescindir os atuais contratos em vigor para imprimir

a única solução definitiva que lhe interessa: transferir as atividades desenvolvidas pelo IMESF à iniciativa

privada.

Ora, existem normas que devem ser observadas para prestação de serviços relacionados à

atenção básica da saúde pelo SUS, tanto no que se refere à contratação dos trabalhadores pelo ente

público, que deve ser feita por meio de concurso ou processo seletivo públicos, quanto no que pertine à

possibilidade de terceirização de tais serviços, que somente pode se dar de forma complementar, ainda

assim, observados diversos critérios técnicos e legais.

Não obstante, o que se verifica da conduta adotada pelo Município, até o presente

momento, é um completo descaso com os termos do TAC firmado e da Nota Técnica Conjunta.

Mesmo que se admita que a decisão do STF, ao fim e ao cabo, poderá ser mantida, o fato é

que ainda não houve o trânsito em julgado da indigitada ADI.

Enquanto a referida ação ainda tramita, o Município deveria capitanear o diálogo

interinstitucional para se buscar uma solução juridicamente viável para a situação, mantendo os serviços

prestados pelo IMESF até que outra alternativa fosse implementada, com observância do TAC e da Nota

Técnica Conjunta.

No entanto, o Município pretende fazer valer, a todo o custo, a sua decisão unilateral de

terceirizar o atendimento à saúde básica, agindo, dessa forma, de maneira contraditória, precipitada e

absolutamente temerária.

A conduta do Município traz prejuízos, não apenas ao ordenamento jurídico em vigor e ao

TAC firmado, mas também aos trabalhadores do IMESF, que serão despedidos peremptoriamente, e à

própria população assistida pelo SUS, que terá que conviver, novamente, com a possibilidade de

precarização dos serviços prestados, como já ocorreu nas experiências pretéritas de terceirização do

atendimento à saúde básica na Capital.

Assim, não restou outra alternativa ao MPT, senão o ajuizamento da presente ação de

execução, para garantir o cumprimento dos termos do TAC firmado.

ID. c80adf2 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS CARNEIRO ESTEVES NETO - 23/12/2019 18:04 - c80adf2
https://pje.trt4.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19122316173168300000076599831
Número do processo: ExTAC 0021359-06.2019.5.04.0001
Número do documento: 19122316173168300000076599831

Documento assinado pelo Shodo



 

2. DO DIREITO

Dispõe o art. 127, , da CRFB, que incumbe ao Ministério Público a tutela da ordemcaput

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. De forma a dar

efetividade a tal disposição, a própria Carta Magna determina, em seu artigo 129, III, que é função

institucional do Parquet instaurar o inquérito civil e ajuizar a ação civil pública para proteger os interesses

difusos e coletivos.

No que concerne ao Ministério Público do Trabalho, o legislador, ao redigir a Lei

Complementar 75/93, previu, no seu art. 84, II, a possibilidade de instaurar inquérito civil e outros

procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos

trabalhadores.

No bojo de tais procedimentos administrativos, pode o Ministério Público, com fulcro no

art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e no art. 876 da CLT, tomar dos interessados compromisso de ajustamento

de conduta às exigências legais, mediante cominações, instrumento esse que terá eficácia de título

executivo extrajudicial (art. 784, IV, do Novo CPC).

Assim foi feito no caso , no qual, diante das irregularidades verificadas nasub judice

terceirização dos serviços destinados à atenção básica da saúde em Porto Alegre, foi tomado, do ente

público executado, Termo de Ajustamento de Conduta, contendo o rol de obrigações acima citadas, cujo

inadimplemento sujeita o compromissado à multa cominatória estipulada no ajuste.

Por outro lado, os fatos trazidos à baila evidenciam, de maneira inconteste, a probabilidade

de descumprimento do TAC firmado pelo Município de Porto Alegre, com verdadeiro perigo de dano ou

risco ao resultado útil do presente processo, circunstância que autoriza o deferimento liminar de tutela de

urgência cautelar ou antecipada antecedente, prevista nos artigos 300, 303 e 305 do CPC.

Assim, o objetivo da presente ação de execução, num primeiro momento, é preservar a

integridade do TAC firmado, até que se obtenha uma solução definitiva para situação, na qual sejam

observados os termos do ajuste, admitindo-se, por exceção, a terceirização complementar da prestação

dos serviços de atendimento à saúde básica pelo SUS, desde que observada a Nota Técnica Conjunta.

No entanto, caso haja o efetivo descumprimento do TAC, não se pode olvidar a incidência

da multa estabelecida no referido instrumento, o que desde logo se requer, caso frustrado o objetivo

principal da presente ação, inclusive, com a responsabilização pessoal e solidária do Prefeito Municipal,

conforme expressamente convencionado.

 

3. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, postula o Ministério Público do Trabalho:
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 1)       seja determinado liminarmente, em caráter de urgência,   que o Município de Porto

 Alegre continue a observar integralmente os termos da cláusula 1 do TAC firmado,

abstendo-se de substituir os atuais empregados públicos concursados do IMESF por

trabalhadores terceirizados, até que se obtenha uma solução definitiva para situação, na

qual sejam observados os termos do ajuste, admitindo-se, apenas por exceção, a

terceirização complementar da prestação dos serviços de atendimento à saúde básica

 pelo SUS, desde que observada a Nota Técnica Conjunta n°

01/2018/MPE/MPC/MPT/MPF;

 2)    em caráter definitivo, seja confirmado o provimento liminar postulado no item 1 supra;

 3)      na hipótese de descumprimento do TAC, seja determinada a liquidação e a execução

do montante devido em virtude da multa estipulada na avença, no valor de R$ 1.000,00

(um mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, com a

responsabilização pessoal e solidária do Prefeito Municipal, conforme expressamente

previsto no ajuste.

Pugna, ainda, pela intimação do Ministério Público do Trabalho, ora exequente, de acordo

com o comando inserido no art. 18, II, "h", da Lei Complementar nº 75/93.

Para os fins necessários, declara-se que os documentos apresentados em anexo são cópias

fiéis de peças do Procedimento Preparatório nº 000940.2004.04.000/2

Requer, por fim, a condenação dos executados ao pagamento de custas e despesas

processuais e à incidência dos acréscimos legais (juros e correções monetárias).

Atribui-se à causa o valor provisório, para fins de alçada, de R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais).

Nestes termos, espera deferimento.

 

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2019.

 

Carlos Carneiro Esteves Neto

Procurador do Trabalho

 

Gilson Luiz Laydner de Azevedo

Procurador do Trabalho
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Coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na

Administração Pública - CONAP
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