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MEMORANDO N°008/2019 – ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Salvador - Bahia, 11 de setembro de 2019. 

 

Da: ASSESSORIA JURÍDICA 

Para: COFI / DIRETORIA EXECUTIVA / CONSELHO PLENO 

 

Assunto: Concurso SESAB 2008. 

 

 Senhor/as Diretor/as: 

 

 1. Em 29 de abril de 2019, por solicitação da Gestão do Cress da 5ª 

Região – Bahia, esta ASJUR analisou a tramitação da Ação Civil Pública 

nº0339926-77.2012.8.05.0001, processada na 5ª Vara da Fazenda Pública de 

Salvador-Bahia, movida pelo Ministério Público Federal em face do Estado da 

Bahia, o que permitiu a manifestação através do Memorando nº003/2019 – 

Assessoria Jurídica, da seguinte maneira: 

  

 1. 23 de março de 2019, o Conselho Pleno 

encaminhou a esta ASJUR o Memorando SOFI 

nº001/2019, datado de 22 de março de 2019, para análise 

e eventuais providências acerca da ausência de nomeação 

dos aprovados no Concurso SESAB 2008, dentre os quais, 

assistentes sociais. 

 

 2. Antes de analisar a matéria, cumpre-nos esclarecer 

o Conselho Regional de Serviço Social da 5ª Região – 

Bahia, por se tratar de conselho de fiscalização 

profissional, tem finalidade precípua a defesa e o 

fortalecimento do Serviço Social no estado da Bahia. 
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 3. De acordo com os documentos encaminhados pela 

SOFI, verificou-se que o Ministério Público do Estado da 

Bahia (Autor), na data de 15 de maio de 2012, ingressou 

com a Ação Civil Pública nº0339926-77.2012.8.05.0001 

em face do Estado da Bahia (Réu), que tramita na 5ª Vara 

da Fazenda Pública de Salvador-Bahia, a fim de obrigar o 

Réu a convocar os aprovados e, assim, passem a ocupar 

os postos dos profissionais contratados via REDA e/ou por 

empresas terceirizadas (Fundação José Silveira e da IGH). 

 

 4. Em 30 de julho de 2012, prolatou-se decisão liminar 

para, em síntese, determinar que o Estado da Bahia 

nomeasse até o dia 07 de agosto de 2012 - na ordem de 

classificação final do Concurso Público SAEB/SESAB 

n°002/2008 - aqueles candidatos regularmente aprovados 

e que ainda não foram nomeados. 

 

 5. Já em 03 de março de 2018, após a instrução 

processual, o Magistrado declarou a ilegalidade das 

contratações de terceirizados da Fundação José Silveira e 

da IGH para os cargos em que houver candidatos 

aprovados e não nomeados no concurso em referência, de 

modo que determinou a imediata substituição pelos 

aprovados e proibiu o Estado da Bahia de contratar 

terceirizados enquanto houver candidatos aprovados e não 

nomeados. 

 

 6. Diante da decisão, o Estado da Bahia, na data de 

21 de novembro de 2011, interpôs Recurso de Apelação 

para tentar reformar o julgado, devendo o recurso ser 

analisado e julgado por uma das Turmas Recursais do 

TJBA. 
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 7. Importante registrar que não há data para findar o 

processo, visto que a tendência é a de que o Estado da 

Bahia recorra da decisão às instâncias superiores, no 

entanto, o Ministério Público tenta cumprir a liminar, que 

ainda não foi suspensa. 

 

 8. Da análise, esta ASJUR identificou que a matéria 

versada é de natureza trabalhista, portanto, de atribuição 

dos Sindicatos. Contudo, entende que não há impedimento 

ao Cress da 5ª Região – Bahia elaborar e publicar nota à 

categoria no sentido de prestar informações sobre o atual 

estágio do processo, conforme restou consignado neste 

memorando. 

 

 2. Passemos à nova análise, senão, vejamos. 

 

 3. No último dia 26 de agosto de 2019, prolatou-se decisão para, em 

síntese, intimar o Estado da Bahia (Réu), na pessoa de seu Procurador Geral, 

para no prazo de 15(quinze) dias, “[...] fornecer o número de funcionários que 

hoje exercem funções que poderiam estar sendo realizadas pelo aprovados 

no certame, devendo ser devidamente comprovado, na forma do segundo 

parágrafo do dispositivo da sentença, a especialidade dos profissionais 

que, segundo o Estado, não podem ser substituídos pelos aprovados em 

função da falta de especialização adequada. [...]” 

 

 4. Em tese, tal determinação deverá ser cumprida pelo Réu. No entanto, 

por se tratar de decisão interlocutória com a finalidade de cumprir a obrigação 

de fazer imposta, o Estado da Bahia, se assim entender e quiser, poderá interpor 

o recurso cabível, a fim sustar tal exigência. 
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 5. Registra-se que, considerando a importância da matéria, ainda que se 

trate de matéria filiada aos Sindicatos e não aos Conselhos Profissionais, este 

Cress da 5ª Região – Bahia poderá contribuir com o desenvolvimento do 

processo. 

 

 6. Para tanto, o Cress da 5ª Região – Bahia, considerando as atividades  

já realizadas pelo Setor de Orientação e Fiscalização, poderá fornecer ao 

Ministério Público Federal, cópia de relação de profissionais Assistentes 

Sociais contratados pelo Estado da Bahia, a fim de contribuir com o regular 

andamento do feito.   

 

 Sem mais para o presente, manifestamos os votos de estima e de 

consideração, certo do acolhimento do pedido. 

 

 Cordialmente, 

 

(original assinado) 

João Leite 

OAB/BA 34.888 

Assessor Jurídico do CRESS 5ª Região 

 

 

 


