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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

05ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

PROCESSO Nº 0165314-33.2017.4.02.5101 

AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO – CREMERJ E CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 

DO RIO DE JANEIRO - COREN. 

RÉU: MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRO. 

JUIZ FEDERAL FIRLY NASCIMENTO FILHO 

 

DECISÃO 
 

Vistos etc. 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – CREMERJ e o CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN propuseram a presente ação 

civil pública, distribuída inicialmente perante a 3ª Vara Federal Cível, em face do 

MINISTÉRIO DA SAÚDE e da UNIÃO FEDERAL. Postulam antecipação dos 

efeitos da tutela para fins de que sejam renovados os contratos temporários dos 

profissionais da área de saúde até que seja realizado um novo concurso público para 

provimento dos cargos que se encontram vagos. 

 

 Alegaram, como causa de pedir, em síntese, que o Ministério da Saúde 

custeia e administra vários hospitais federais no estado do Rio de Janeiro e que este 

decretou, em dezembro de 2015, estado de calamidade pública na área de saúde 

pública, em decorrência da crise financeira que acomete este ente federativo.  Ocorre 

que a maioria dos profissionais da área de saúde são contratados temporários e, com a 

proximidade do término da vigência do contrato, sem nenhuma sinalização de 

possibilidade de prorrogação, por parte da Administração, os hospitais públicos podem 

ficar sem esses profissionais, o que acarretaria uma situação de calamidade maior do 

que a que já impera.  Aduziram que um dos argumentos para a não prorrogação dos 

contratos de trabalho dos profissionais da área de saúde seria o fato de que há um 

grande número de profissionais alocados em outros setores que não os diretamente 

direcionados ao atendimento da população. Afora isso, não há qualquer previsão de 

realização de certames públicos para fins de preenchimento dessas vagas. 

 

 Com a inicial, vieram documentos (fls. 24/755). 

 

 A União se manifestou às fls. 787/796 e juntou informações do 

Ministério da Saúde (fls. 797/804). 

 

  Vieram os autos conclusos. 
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 É O RELATÓRIO. DECIDO.  

 

 Inicialmente, conforme se depreende da petição inicial, a presente 

demanda tem como fundamento a possibilidade de se instaurar uma situação de 

calamidade na área de saúde no estado do Rio de Janeiro em razão da inércia do 

Ministério da Saúde em não promover a prorrogação dos contratos de trabalho 

temporário dos profissionais que laboram na área de saúde pública, junto aos hospitais 

federais. Tais fatos foram, inclusive, apresentados a este Juízo pelos dignos Deputados 

Federais Delei, Jandira Feghali, Laura Carneiro e Hugo Leal, bem como pelos ilustres 

representantes do CREMERJ e do CFM em audiência pessoal.  

 

 O direito à saúde é direito fundamental, garantido pela Constituição 

Federal nos termos do art. 196, que assim dispõe: 

 

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Dessa forma, a saúde, além de representar uma premissa lógica do 

direito à vida, constitui uma faceta da dignidade da pessoa humana, um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CR/88). Assim, a clareza 

solar dos mencionados dispositivos constitucionais não permite outra conclusão a não 

ser a de que o Estado não pode se omitir em prestar à população medidas básicas de 

saúde. 

 

A norma constitucional atinente à contratação de pessoal pela 

Administração Pública, de todas as esferas de poder, exige, como regra, o ingresso por 

concurso público e, excepcionalmente, admite-se a contratação temporária para 

satisfação de uma necessidade transitória atinente ao interesse público. Verifica-se, 

então, que a contratação temporária é exceção à regra do concurso público, disposta 

na CRFB/88, que elenca hipóteses taxativas de admissão em cargo público 

diretamente, sem a submissão ao certame público.  O inciso IX do art. 37 é norma 

constitucional de eficácia limitada, isto é, depende de lei para a produção de todos os 

seus efeitos.  Essa lei deverá ter como norte as seguintes características: a) previsão 

legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo 

determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de 

atender à necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou 

permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em 

excepcional interesse público. 

  

O caso presente se caracteriza pela urgência de atendimento à 

necessidade temporária, a despeito do fato das atividades ligadas à área de saúde 

possuírem cunho de natureza permanente e pelo excepcional interesse público.  Esta 

situação se consolidou, em parte, devido à desídia da Administração Pública que 

deixou de adotar, no curso da vigência dos contratos formalizados com os 

profissionais de saúde, providências, como, por exemplo, a abertura de concurso 

público, que assegurassem a continuidade da referida prestação de serviços (serviços 

esses tipicamente essenciais à população em geral). 
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  A imprescindibilidade dos serviços contratados é de tal monta que a sua 

ausência acarretaria situação que implicaria em prejuízos imensos à população, com 

risco à vida e à saúde dos seus integrantes que ficariam desassistidos por profissionais 

de saúde, de maneira que, à míngua de outras soluções momentâneas ao caso, a 

prorrogação excepcional dos contratos que ainda estão vigorando é a medida mais 

razoável a ser adotada.  Para exemplificar, trago à colação o aresto abaixo transcrito: 

 

EMEN: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RENOVAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS E 

EMERGENCIAIS MUNICIPAIS. SUBMISSÃO A PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO. ART. 535, II, CPC. OMISSÃO NÃO 

CONFIGURADA. 1. Ao emitir a sua conclusão, o Tribunal de origem 

manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 

Entendeu que a regra é a admissão de servidor público mediante 

concurso público, conforme a Constituição Federal, art. 37, II, e que as 

duas exceções a essa regra são: os cargos em comissão referidos no 

inciso II do art. 37 da CF, e a contratação de pessoal por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público (art. 37, IX da CF). No caso dos autos, a Lei Municipal 

n° 1.291/2006 autoriza a contratação enfermeiro, agente comunitário de 

saúde, técnico em enfermagem, médico e dentista para desenvolvimento 

de programa institucional na área de saúde, implementado pelo Governo 

Federal, concluindo pela ausência de ilegalidade na contratação. 2. O 

fato de a Corte não haver se pronunciado expressamente sobre o 

argumento de não ser necessária a realização de processo seletivo 

simplificado não caracteriza omissão, posto haver deliberado de forma 

fundamentada sobre a matéria posta a sua apreciação, manifestando-se 

expressamente sobre as exceções à regra do concurso, inclusive sobre o 

caso dos autos encontrar supedâneo na Lei Municipal n° 1.291/2006 que 

autorizou a contratação temporária. 3. Não há violação ao art. 535, II, do 

CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, analisa as 

questões a ele submetidas, dando ao direito a interpretação que, sob sua 

ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que 

mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão 

atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta Corte no 

sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem, 

mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais 

listados pelas partes. 4. Agravo regimental não provido. EMEN 

(AGARESP201101713680, AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 60476, Relator: Mauro 

Campbell Marques, STJ, Segunda Turma, DJE DATA: 02/02/2012 

DTPB) 

 

Nessa trilha, e diante da farta documentação acostada aos autos, em juízo 

de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de 

dano, ante a iminência de uma situação que privará a população de ter acesso aos 

serviços mais básicos relacionados à saúde em geral.  
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Note-se que não existe ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal vez que 

não há aumento de despesa nem limites das normas invocadas pela União diante do 

mesmo motivo. 

 

 Encontram-se, nessa trilha, reunidos os requisitos autorizadores ao 

deferimento do pedido.  Não obstante, a cominação de astreintes afigura-se 

prescindível neste primeiro contato com os autos. Serão oportunamente cominadas, 

contudo, no caso de descumprimento injustificado da medida.  

 

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que os contratos temporários dos 

profissionais na área de saúde sejam renovados, com vistas a atender a excepcional e 

emergencial situação posta nos autos, até que os cargos ocupados em razão da 

contratação temporária sejam providos por concurso público. 

 

 Considerando que já houve determinação para a notificação dos 

demandados (fl. 773), deverão estes ser intimados para o cumprimento da decisão, no 

prazo de cinco dias. 

 

 P.I. 

 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017. 

 

 

FIRLY NASCIMENTO FILHO 

Juiz Federal Titular da 5ª Vara Cível 

(Decisão/despacho assinado digitalmente) 
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