
EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 26ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-RJ

     

Ação Civil Pública nº 0134561-30.2016.4.02.5101

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelas  Procuradoras  da 
República abaixo assinadas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 
5º da Lei  nº 7.347/85 e artigos 294, 300 e 301 do Código de Processo Civil,  no 
exercício de suas atribuições constitucionais e legais previstas nos artigos 127 e 129, 
incisos II e III, da Constituição da República e artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93, vem diante de V.Exª., na Ação Civil Pública que move em 
face da UNIÃO, se manifestar para ao final requerer:

I 

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  ajuizou a presente ação civil 
pública com o objetivo de condenar a União a autorizar e promover concurso público 
para  provimento  de  cargos  efetivos  por  servidores públicos  submetidos  ao  regime 
jurídico  único  e,  desta  forma,  efetivar  a  substituição  de  todos  os  profissionais 
contratados temporariamente que estejam exercendo atividade finalística nos hospitais 
e institutos federais do Rio de Janeiro; além de pleitear a condenação da União a 
suprir o déficit de recursos humanos nas áreas assistenciais dos hospitais federais e 
institutos, por meio de concurso público, com base em estudo de dimensionamento de 
pessoal  desenvolvido pelo Ministério da Saúde.

À  época  do  ajuizamento  da  ação  existiam  3.297  profissionais 
contratados de forma temporária exercendo suas atividades nas unidades de saúde 
federais do Rio de Janeiro.
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Fundamenta-se a ação em possíveis irregularidades nas sucessivas 
contratações temporárias firmadas pela União, por intermédio do Ministério da Saúde - 
Núcleo Estadual no Rio de Janeiro, com profissionais da área da saúde, com base no 
Decreto nº 5.392, de 10 de março de 2005, que declarou o estado de calamidade 
pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro, 
e na Lei nº 8.745/1993, que regulamenta a contratação por tempo determinado para 
“atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Conforme  já  descrito  nos  autos,  a  UNIÃO  tem  apresentado  a 
contratação temporária, desde o ano de 2013, como o instrumento “mais adequado, 
conveniente e suficiente” para suprir em tempo hábil a necessidade da prestação dos 
serviços  continuados  de  saúde  pública  na  rede  federal  própria,  sobretudo  porque 
haveria estudos em andamento sobre a viabilidade de novo modelo de gestão pública 
para os hospitais federais localizados no Estado do Rio de Janeiro.

A  opção  administrativa,  contudo,  não  encontra  amparo  no 
ordenamento jurídico vigente, configurando clara ofensa ao princípio da legalidade e 
ao princípio constitucional da obrigatoriedade de realização de concurso público para 
provimento de cargos públicos, isto porque nada há de temporário ou excepcional no 
quadro  insuficiente  de  recursos  humanos  das  unidades  federais  que  prestam 
assistência à saúde para a população fluminense.

É  importante  destacar  que,  desde  a  refederalização  dos  hospitais 
federais, no ano de 2005, foram realizados concursos públicos apenas nos anos de 
2005  e  2009.  Em  2009  a  rede  federal  chegou  a  contar  com  5.800  contratos 
temporários,  em  um  claro  processo  de  precarização  dos  recursos  humanos  dos 
hospitais.

Em  2012  foi  ajuizada  a  ação  civil  pública  nº  0490165-
39.2012.4.02.5101 por meio da qual obteve-se o aproveitamento de parte do banco 
de aprovados no concurso público realizado em 2009. Desde então, foi retomado o 
processo  de  precarização  dos  vínculos  pela  União,  com  aumento  do  número  de 
contratos temporários em detrimento da realização de concursos públicos.

Além disso, a situação de falta de recursos humanos para executar de 
forma adequada as atividades dos hospitais e institutos da rede federal no Estado do 
Rio de Janeiro é permanente.
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Os  documentos  juntados  aos  autos,  em  especial  os  processos 
administrativos  para  contratação  dos  profissionais  temporários,  demonstram  à 
exaustão que o quantitativo atual de pessoal é insuficiente para atender a demanda, 
existindo leitos e serviços fechados por falta de recursos humanos (fls. 596/597 e fls. 
614/622). Nesse mesmo sentido, o quadro de dimensionamento de servidores da rede 
federal própria apresentado pela UNIÃO em 2015, no bojo do anexo III do processo 
administrativo  nº  25000.108204/2015-11  (fls.  658/668),  retrata  a  carência  de 
profissionais da área assistencial e administrativa, impeditiva da regular e adequada 
prestação dos serviços de saúde pelas unidades federais no Estado do Rio de Janeiro. 
Do dimensionamento realizado por unidade de saúde, extrai-se a necessidade total de 
4.343  (fl.  658/667) novas  contratações  –  quantitativo  não  coberto  pelas  atuais 
contratações temporárias.

Ocorre  que,  ao  invés  de  regularizar  a  contratação  de  seus 
profissionais  e  diminuir  a  precarização  dos  vínculos  mediante  a  realização  dos 
concursos públicos pertinentes,  a União vem agravando ainda mais a situação 
das unidades de saúde federais.

II

Com efeito, no início do corrente ano foi instaurado o Inquérito Civil 
nº 1.30.001.000988/2017-69 com o objetivo de apurar notícias de encerramento de 
contratos temporários, com prejuízo para os serviços de saúde.

De acordo com informações do Departamento de Gestão Hospitalar 
do Ministério da Saúde, no decorrer do ano de 2017 encerra-se o prazo de vigência 
dos contratos  efetivados  pela  Portaria  Interministerial  nº  78/2015 e  dos  contratos 
firmados por vagas remanescentes de portarias anteriores, perfazendo um total de 
aproximadamente 470 profissionais que teriam seus contratos encerrados (doc 01 - 
anexo).

Não há, todavia, previsão de autorização administrativa para a 
reposição  da  força  de  trabalho  perdida  pelos  contratos  temporários 
encerrados,  seja  por  concurso  público  –  instrumento  constitucional  para 
tanto adequado – seja pela formalização de novos contratos temporários – 
instrumento  até  agora  utilizado  pelo  Ministério  da  Saúde,  como  bem 
desenhado na inicial. 
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Apesar dos diversos questionamentos feitos pelo  parquet Federal, a 
União apresentou como proposta de solução apenas a revisão do perfil assistencial dos 
hospitais federais do Rio de Janeiro, com alterações dos perfis cirúrgicos e clínicos das 
unidades, a fim de, segundo o Ministério da Saúde, otimizar os serviços ofertados. Em 
todas as respostas enviadas até o momento ao MPF, restou assegurada a 
produção atual,  sem diminuição da oferta  de  consultas e  cirurgias,  sendo 
garantido  que  seriam  mantidos  todos  os  serviços  disponibilizados  pelos 
hospitais (doc. 02 – anexo).

No entanto, não é essa a situação que vem sendo evidenciada 
pelos  profissionais  de  saúde  que  trabalham  nos  hospitais,  os  Conselhos 
profissionais e a imprensa, vejamos:

i)  a Diretora do Hospital  Federal do Andaraí informou que o nosocômio perdeu 02 
médicos  especializados  em  urologia  pela  finalização  dos  respectivos  contratos 
temporários e, por esse motivo, o serviço de urologia está cancelando consultas 
já agendadas e diminuindo a oferta para novas consultas (doc. 03 - anexo). 
Registre-se  a  grave  situação  dos  pacientes  que  tiveram  suas  consultas 
canceladas, considerando que estão apenas sendo orientados a buscar uma 
unidade básica de saúde, sem qualquer tipo de remarcação, causando sério 
prejuízo à continuidade de seus tratamentos;

ii) em 20/06/2017, o canal de notícias G1 noticiou o fechamento da emergência do 
Hospital Federal de Bonsucesso por falta de médicos (doc. 04 – anexo) – não obstante 
tenham os fatos sido refutados pelo DGH/SAS/MS que, em reunião realizada na PRRJ, 
sustentou  a  permanência  de  profissionais  em  número  suficiente  para  realizar  os 
atendimentos  na  emergência  do  nosocômio,  não  se  pode  deixar  de  enxergar  a 
flagrante insatisfação dos profissionais de saúde em atividade com a perda crescente 
da força de trabalho na rede federal de saúde federal, já com impactos efetivos na 
assistência;

iii)  o  jornal  O Globo  divulgou,  em 04/07/2017,  que  uma  enfermaria  inteira  no 
andar de cardiologia do Hospital Federal do Andaraí estava fechada por falta 
de profissionais, e ainda informou sobre a perda de profissionais de mastologia 
pelo hospital,  com impacto no tempo de espera para realização de cirurgias 
de tumores de câncer de mama (doc. 05 - anexo);
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iv) matéria jornalística veiculada no Jornal O Globo, de 10/08/2017, noticiou que o 
Centro  de  Tratamento  de  Queimados  do  Hospital  Federal  do  Andaraí 
comunicou ao  CREMERJ  a  suspensão de atendimentos  e  de  internação  de 
novos pacientes devido à falta de médicos. De acordo com o CREMERJ, o Centro 
de Tratamento corre sério risco de encerrar suas atividades por falta de profissionais 
(doc. 06 – anexo);

v) ainda em 10/08/2017 o Jornal O Globo divulgou as dificuldades enfrentadas pelo 
Hospital  Federal  Cardoso  Fontes,  que  teve  seu  quadro  de  pessoal 
drasticamente diminuído e funcionava com apenas 03 (três) médicos para 
realizar todo o atendimento do pronto socorro clínico do hospital, gerando uma 
superlotação na unidade (doc. 07 – anexo);

vi) o Presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Rio 
de Janeiro informou o  fechamento do Setor de Cirurgia Vascular do Hospital 
Federal de Ipanema, destacando que o referido Setor promovia cerca de 25 (vinte e 
cinco) cirurgias e 200 (duzentas) consultas por mês, sendo a única unidade pública 
que tratava os casos de Síndrome do Desfiladeiro Cérvico Torácico. E registrou 
que a ausência de tratamento pode levar os pacientes à incapacidade funcional (doc. 
08 – anexo);

vii)  representação  encaminhada  pelo  Vereador  Marcello  Siciliano  à  Procuradoria 
Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  salientou  as  graves  consequências  advindas  do 
fechamento do Setor de Cirurgia Vascular do Hospital Federal de Ipanema, 
ocasionando a interrupção de 2.500 atendimentos (ambulatoriais e cirúrgicos) de alta 
complexidade  por  ano  e  deixando mais  de 225 pacientes por  mês sem opção de 
tratamento em outra instituição pública (doc. 09 – anexo). Informou ainda que os 
próprios funcionários do Hospital Federal de Ipanema organizaram um movimento de 
repúdio  ao  fechamento  do  serviço  de  cirurgia  vascular  e  endovascular  daquele 
nosocômio (doc. 10 – anexo).

Assim, conclui-se que as garantias apresentadas pelo Ministério 
da Saúde de manutenção da atual oferta de serviço não vem se efetivando. Ao 
contrário, há situações concretas de fechamento de serviços especializados de saúde 
ou mesmo a precarização de determinados serviços, com o retorno do paciente para a 
atenção básica ou indesejados atrasos no início do tratamento de doenças graves, por 
falta de profissionais para realizar os atendimentos.
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III 

Da leitura dos fatos acima narrados, depreende-se a necessidade de 
concessão  de  tutela  provisória  de  urgência  de  natureza  cautelar  como  meio  de 
preservação do direito que se busca ver resguardado na presente Ação Civil Pública.

Ao dispor sobre a tutela provisória de urgência o legislador brasileiro 
previu expressamente a possibilidade de se conceder em caráter incidental a tutela 
provisória de urgência de natureza cautelar (art. 294, parágrafo único do CPC/15). 

Nesse sentido, o art. 301 do Código de Processo Civil institui o poder 
geral de cautela do juiz, segundo o qual o julgador pode efetivar a tutela de urgência 
de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e por meio de qualquer outra medida idônea para 
assegurar o direito.

“Art.  301.  A  tutela  de  urgência  de  natureza  cautelar  pode  ser 
efetivada  mediante  arresto,  sequestro,  arrolamento  de  bens, 
registro  de  protesto  contra  alienação  de  bem e  qualquer  outra 
medida idônea para asseguração do direito.”

Assim, sendo a questão posta nos autos referente à concessão de 
medida de urgência de natureza cautelar, faz-se necessário analisar se os requisitos do 
art. 300 do CPC encontram-se presentes neste feito, isto é, a probabilidade do direito 
e o perigo de dano.

“Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, destaca-se que a probabilidade do direito hábil a concessão 
da antecipação de tutela de natureza cautelar recai sobre o direito a ser acautelado e 
não  sobre  o  direito  à  cautela.  Assim,  há  cognição  exauriente  apenas  do  mérito 
cautelar, sendo sumária a cognição do direito material acautelado, o qual basta que se 
mostre provável.

No caso em tela, pretende o Ministério Público Federal, em síntese, 
obter medida judicial  final  para obrigar a União a garantir o número suficiente de 
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profissionais de saúde em exercício nos hospitais federais de forma a suprir o déficit 
total de recursos humanos nas áreas assistencial e administrativa do Hospital Federal 
da Lagoa, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal 
dos Servidores do Estado, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso 
Fontes, Instituto Nacional de Cardiologia – INC e Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia – INTO,  valendo-se, para tanto, do instrumento adequado previsto no art. 
37 da Constituição Federal de 1988 para ingresso nas carreiras públicas: o concurso 
público de provas e/ou de provas e títulos. 

É  evidente,  no  contexto  retratado  nos  autos,  a  necessidade  da 
composição e/ou renovação dos recursos humanos dos hospitais federais – o que, 
desde 2013 até então, vem sendo por meio das respectivas portarias de contratação 
temporária veiculadas pela União. É igualmente evidente o equívoco do instrumento 
de formação de vínculo administrativa do qual tem se valido a União, pela natureza 
continuada  e  permanente  da  necessidade  do  vínculo.  É  evidente,  portanto,  a 
probabilidade do direito coletivo que se pretende ver tutelado nestes autos.

Ocorre que, como todos os processos demandam tempo, a entrega 
da  tutela  satisfativa  definitiva  pode,  em  situações  de  urgência  como  a  presente, 
acabar por colocar em risco sua própria efetividade, sendo este reconhecidamente um 
dos males do processo e a razão de ser do instituto da tutela provisória, o qual visa 
permitir o gozo antecipado e imediato dos efeitos da tutela pretendida, satisfativa ou 
cautelar, de modo a garantir a efetividade da jurisdição e até mesmo ser um meio de 
redistribuição do ônus do tempo do processo, como bem delineado por Fredie Dididier 
em sua obra1.

O perigo de dano no caso dos autos em epígrafe já fora amplamente 
abordado  no  decorrer  desta  peça  processual, a  saber:  risco  iminente  de 
fechamento/precarização  ou  fechamento/precarização  efetivo/a  de  serviços  de 
assistência na rede federal por falta de recursos humanos, com flagrante prejuízo à 
saude  da  população.  Salienta-se,  nesse  ponto,  a  existência  do  Inquérito  Civil  nº 
1.30.001.000988/2017-69, instaurado na Procuradoria da República no Rio de Janeiro, 
no qual vem sendo apurado que no decorrer do presente exercício expirará o prazo de 
vigência dos contratos temporários efetivados pela Portaria Interministerial nº 78, de 
13/04/2015, o que perfaz um total de 469 profissionais, além dos contratos firmados 
pelas vagas remanescentes das portarias anteriores. 

1 DIDIER  JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa  
julgada antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v.2.  
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O Ministério da Saúde anunciou que os referidos contratos não serão 
renovados, bem como não há previsão de autorização para novas contratações (por 
concurso  público  ou  temporárias).  O  Inquérito  Civil  busca,  assim,  identificar  os 
impactos causados nos serviços de saúde dos hospitais federais decorrentes da não 
renovação  desses  contratos  temporários,  sendo  certo  que  já  foi  constatado  o 
fechamento de alguns serviços, diminuição da oferta de consultas em hospitais, bem 
como agravamento da situação das emergências da rede federal, como detalhado no 
item II desta peça. 

Isto é, está devidamente caracterizada situação concreta de urgência 
decorrente das notícias reiteradas de fechamento efetivo ou risco de fechamento de 
serviços de assistência à saúde dos hospitais federais localizados no estado do Rio de 
Janeiro,  com impacto  na  rede  de  serviços  de  assistência  à  saúde  instalada e  em 
evidente prejuízo ao direito à saúde da população fluminense usuária do SUS.    

É  importante  destacar  que,  por  força do entendimento  sustentado 
como adequado e pelo instrumento de contratação de recursos humanos eleito pela 
própria  União  desde  2013,  os  hospitais  federais  no  Rio  de  Janeiro  possuem 
aproximadamente  4.000 profissionais  contratados  de  forma temporária,  de  acordo 
com  informações  prestadas  pelo  próprio  Ministério  da  Saúde  (fl.  1066),  o  que 
evidencia  a  importância  atual  dos  contratos  temporários  para  manutenção  do 
funcionamento dos serviços de saúde, até que se obtenha o provimento final voltado à 
realização  do  concurso  público  para  a  substituição  dos  profissionais  contratados 
precariamente  e  complementação  da  força  de  trabalho  necessária  para  o 
funcionamento das unidades hospitalares federais. 

Registre-se que foi exatamente esse contexto que motivou ausência 
de pedido liminar formalizado na petição inicial.  Vale dizer: restou, desde sempre, 
claramente  demonstrada  a  relevância  dos  vínculos  profissionais  formados  pelos 
contratos temporários para o regular funcionamento dos hospitais da rede federal de 
saúde. Assim, pleitear desde o início do processo a finalização desses vínculos e/ou a 
impossibilidade de  o  Ministério  da  Saúde  se  valer  do referido instrumento  legal  e 
temporário – cuja ilegalidade se sustenta na causa de pedir pelo abuso do seu uso – 
implicaria  colocar  o  funcionamento  dos  hospitais  federais  e,  em  decorrência,  a 
assistência à saúde da população em risco.  

No  entanto,  a  própria  União  deliberou  por  vedar,  de  ofício,  a 
continuidade dos contratos temporários no número outrora autorizado, sem realizar 

8



o(s)  certame(s)  ao  qual(ais)  está  obrigada  por  força  de  normativa 
constitucional  para  substituir,  como deveria,  a  força  de  trabalho  perdida. 
Registre-se  que  a  União  continua  a  contratar  temporariamente,  mas  reduz 
expressivamente  o  número  das  contratações  autorizadas,  impactando 
negativamente na execução dos serviços de saúde pública e acabando por gerar 
uma  nova  situação  temporária  de  excepcional  interesse  público  que  impulsiona  o 
Ministério Público a formalizar o presente pedido com base na Lei nº 8.745/93. 

Por  todo  exposto,  e  a fim de garantir  eficácia  ao provimento 
final  pleiteado  na  presente  ação,  bem  como permitir  a  continuidade  da 
prestação  do  serviço  público  de  saúde  à  população  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro  pelos  Hospitais  e  Institutos  Federais,  faz-se  necessário  o  deferimento  de 
medida cautelar incidental. 

IV 

Do  exposto  é  possível  identificar  um  cenário  de  total  caos  na 
sistematização dos recursos humanos necessários para a execução dos serviços nas 
unidades de saúde federais. As Notas Técnicas juntadas aos autos com a contestação 
demonstram o desentendimento entre os órgãos da União, uma vez que o Ministério 
da Saúde afirma não existir uma política sensível de reposição de pessoal, enquanto o 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão responsabiliza o Ministério da Saúde 
por não definir um modelo de gestão adequado para os hospitais. Já a Advocacia da 
União atribui ao Ministério Público Federal parte da responsabilidade pela existência de 
vínculos  precários  nos  hospitais  por  ajuizar  ações  civis  públicas  que  objetivam 
minimizar o caos da saúde pública.

Vê-se,  pois,  que  a  União  criou  uma  nova  conjuntura  na  qual  “a 
necessidade temporária de excepcional interesse público” definida na Lei nº 8.745/93 
se tornou real, não sendo possível, nesse momento, prescindir da força de trabalho 
advinda  dos  contratos  temporário,  por  causar  uma  penalização  ainda  maior  da 
população usuária do SUS com fechamento e diminuição dos serviços de saúde, como 
exposto anteriormente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o  parquet Federal  vem 
buscando por meio de diversas ações civis públicas e inquéritos civis a regularização 
dos vínculos de recursos humanos, mas sempre mantendo o foco na efetiva prestação 
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dos serviços, levando em consideração a necessidade de manter todas as atividades 
dos hospitais e unidades de saúde federais. No entanto, diante da postura atual da 
União de extinguir os contratos temporários sem a adequada reposição de pessoal, 
não restou alternativa senão recorrer ao Judiciário. 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer seja determinado 
à União, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, com 
base na Lei nº 8.745/93, a manutenção do número de profissionais contratados por 
tempo determinado na forma e na quantidade em vigor no ano de 2016, portanto 
antes do encerramento do prazo de vigência dos contratos efetivados pela Portaria 
Interministeriais nº 78 de 13 de abril de 2015, vedando-se a diminuição do número 
contratos  temporários  em  todas  as  unidades  de  saúde  federais  e,  desta  forma, 
impedindo  a  consequente  paralisação  dos  serviços  de  assistência  dos  hospitais 
federais no Estado do Rio de Janeiro,  até o julgamento final da presente ação civil 
pública.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2017.

Documentos anexos:
Doc 01 – Ofício n.º 140/2017/DGHMS/RJ, de 23/03/2017, do DGH
Doc 02 – Ofício GS-GP/n.º 794, de 03/07/2017, da SAS, encaminhando Despacho n.º 
292/2017/DGHMS/RJ, de 31/05/2017, do DGH
Doc 03 – Ofício n.º 941/2017/GABDIR/HFA/MS, de 18/07/2017, do HFA 
Doc 04 – Notícia divulgada no portal G1 em 20/06/17 sobre emergência do HFB
Doc 05 – Notícia divulgada pelo Jornal O Globo em 04/07/2017 sobre cardiologia e 
mastologia do HFA 
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