
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PICOS
ExTAC 0000561-37.2021.5.22.0103
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EXECUTADO: MUNICIPIO DE PICOS

Vistos etc.,

1-Considerando a petição de id.eec8de7 que noticia o

descumprimento  do  TAC  21.2020,  cite-se  o  Reclamado  para  pagar  a

importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao FAT –

Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a entidades filantrópicas localizadas

no município, para os fins previstos no art. 535 do CPC, bem como para

cumprir  as  obrigações  de  fazer  abaixo  estipuladas  no  prazo  de  45

(quarenta  e  cinco)  dias,  sob  pena  de  multa  no  importe  de  R$

50.000,00(cinquenta mil reais), nos exatos termos do TAC, a ser revertida

ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador ou a entidades filantrópicas

localizadas no município : 

1.1)nomear  os  candidatos  aprovados  para  os  cargos  e

quantidades abaixo especificados (alínea “a”do TAC):

-01(um) professor de Ciências –zona rural;

-03 (três) professores de Geografia –zona rural;

-02 (dois) professores de História –zona rural;

-01 (um) professor de História –zona urbana;

-02 (dois) professores de Informática;

-02 (dois) professores de Português –zona urbana;

-04  (quatro)  merendeiras;e,-06  (seis)  auxiliares

administrativos.

1.2)nomear  os  candidatos  aprovados  para  os  cargos  e

quantidades abaixo especificados (alínea “b” do TAC):
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-05(cinco) merendeiras;

-03 (três) auxiliares administrativos;

-08(oito) auxiliares de serviços gerais;

-02(dois) agentes de endemias;

-01(um) motorista socorrista do SAMU;

-02(dois) técnicos em enfermagem–zona rural;

-01(um) pedagogo –Especialidade Psicopedagogia;e,

-01(um) nutricionista.

2- Indefere-se, por ora, a aplicação de multa ao gestor

municipal, sem prejuízo de posterior reapreciação do pleito em caso de

resistência  injustificada  ao  cumprimento  das  obrigações  de  fazer

supramencionadas.

Publique-se.

Cumpra-se.

PICOS/PI, 19 de abril de 2021.

LUIS FORTES DO REGO JR
Juiz do Trabalho Substituto
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