
 

Seção Judiciária do Estado do Pará 
5ª Vara Federal Cível da SJPA

PROCESSO: 1004576-61.2018.4.01.3900
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)
RÉU: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, EBSERH
Advogado do(a) RÉU: WACIM TORRES BALLOUT - PA007916

DECISÃO

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra
a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA, a FUNDAÇÃO DE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP, a EBSERH – EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES e a UNIÃO objetivando:

 

 

b) a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 12 da Lei 7.347/1985, haja vista a presença dos
requisitos legais, determinando-se:

B.1) às rés, especialmente à EBSERH, a suspensão da validade do concurso, prevista para
01/02/2019, (até provimento final ou até que sejam extintas todas as contrações irregulares existentes para os
cargos previstos nos certames em tela e substituídas por candidatos concursados), para assegurar a utilidade
do provimento definitivo.

B.2) à EBSERH, que mantenha atualizado o site quanto ao Complexo Hospitalar Universitário -
HUBF-UFPA e HUJBB-UFPA (especialmente no que tange à situação das convocações), a fim de que
qualquer cidadão possa acompanhar o quantitativo de vagas ainda não preenchidas.

b.3) à UFPA, que mantenha o seu site atualizado (no mínimo mensalmente), quanto ao quadro de
pessoal que compõe os Hospitais João de Barros Barreto e Bettina Ferro de Souza, indicando, em cada caso,
o cargo/função, a forma de ingresso (concurso público, contratação direta, via FADESP etc)
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Narra, em suma, irregularidades decorrentes do modo de preenchimento do quadro de
pessoal do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA, mediante contratações em caráter permanente
independente de concurso, assim como não chamamento de candidatos aprovadas, inclusive os do cadastro
de reserva, em concursos realizados por esta, em número suficiente a suprir quadro de pessoal irregularmente
preenchido.

Aduz que contratações irregulares ao arrepio de concursos públicos na Administração
Pública Federal são de conhecimento de longa data do Tribunal de Contas da União - TCU, que, por meio do
Acórdão 1.520/2006 – TCU/Plenário decidiu aceitar proposta de cronograma oferecida pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão para a substituição de terceirizados por servidores concursados, ocasião
em que prorrogou até 31/12/2010 prazo para àquele fim – regularização do quadro de pessoal mediante
servidores concursados -, ao passo que, em 2011, constatou a permanência de grande número de
terceirizados, em sua maior parte vinculados ao Ministério da Educação, em especial, em Universidades
Federais e respectivos hospitais universitários, sendo prorrogado, novamente, tal prazo para 31/12/2012.

Alega que, em 2015, com a criação da EBSERH, por meio da Lei 12.550/2011, o TCU
determinou a esse ente elaboração de Plano de Ação, o qual, especificamente quanto ao Complexo Hospitalar
da UFPA, foi apresentado nos seguintes termos: Data da assinatura do contrato: 13/10/2015; total de
precarizados a serem desligados: 489; Previsão de realização de concurso público: 2016; Previsão de
substituição de vínculos precários, não obstante, passados mais de 3 anos, permanece a situação de
terceirizados contratados indevidamente, ocupando vagas de concursados.

Relata que, em 2016, A EBSERH lançou concurso público com previsão de 815 vagas,
com prazo de validade de 1 ano, sendo o certame homologado em 01/02/2017,  prorrogado por mais 1 ano
(segundo Edital nº 140, de 17/01/2018), sendo, portanto, o termo final em 01/02/2019. Acrescenta que, até
agosto/2018, apenas 651 pessoas haviam sido nomeadas, das quais apenas 481 efetivamente assumiram,
sendo publicada notícia no site da UFPA, em 05/11/2018, que mais 200 concursados seriam nomeados, o que
não se sabe se ocorreu. Todavia, assevera, que ainda que tenham sido nomeadas tais pessoas ainda restam
vagas a serem preenchidas, ante o quantitativo inicial ofertado, bem como, lado outro, permanece
significativa quantidade de pessoas laborando mediante contratação irregular.

Despacho do juízo determinou a oitiva das demandadas (doc. 25265466).

A UFPA e a UNIÃO alegaram a ilegitimidade passiva para o feito (docs. 29740992 e
2938472).

A FADESP aduziu que nenhum dos pedidos antecipatórios lhe são afetos, bem como
esclarece   que firmou contratos envolvendo a HUJBB e HUBFS, estando obrigada ao cumprimento dos
termos neles expostos, sob pena de incorrer em sanções administrativas previstas na cláusula 12 e art. 78 e 80
da Lei 8.666/93 . Acrescenta que não lhe compete nomear e/ou contratar aprovadas em concurso realizado
pela EBSERH, nem a iniciativa de rescindir contratos com temporários, mas sim à contratante. Ao final,
opina, dentre outros, que os contratos efetuados com a FADESP respeitam o cronograma previsto pelo
Ministério da Educação, o qual editou a Portaria nº 1.422 (2018), prorrogando os prazos para que as
Fundações de Apoio procedam a substituições de contratados que prestam serviços em atividade permanente
aos Hospitais Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES Pugnou pelo indeferimento
da medida antecipatória (doc. 30020460).

A EBSERH se manifestou aduzindo, quanto ao pedido de suspensão da validade do
concurso, que este carece de amparo legal, bem como, quanto ao pedido para atualização das convocações
em seu , que já vem cumprindo tal rotina, estando atualizado até dezembro/2018, quando feita a últimasite
convocação, devendo nova atualização ocorrer nos próximos meses quando for concluída a convocação das
últimas vagas ofertadas no concurso (doc. 30138000 – Pág. 2). Juntou documentos.
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Esses os fatos. .Decido

- Ilegitimidade passiva (UNIÃO e UFPA)

De início, considerando o teor do artigo 9º do Código de Processo Civil, entendo que é o
caso de submeter ao MPF a alegação de ilegitimidade passiva das rés UFPA e UNIÃO.

- Mérito

Para o deferimento da tutela de urgência antecipada, necessária se faz a presença
simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, sendo vedada a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(art. 300, caput, e §3º, ambos do NCPC). Portanto, tais pressupostos são cumulativos.

Num juízo de cognição sumário de cognição entendo ser o caso de conceder a tutela
antecipatória, apenas em parte.

O MPF relatou a ocorrência/manutenção de contratações irregulares, em detrimento de
nomeações de candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público na esfera do complexo
hospitalar da UFPA, cujo prazo de validade expira em 01/02/2019.

Acerca da matéria assim dispõe a Constituição Federal:
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

  IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público;
 
Ressalto que, no que tange a tais contratações (temporárias) o MEC editou a Portaria nº

208/2015 e, depois, a de nº 1.422/2018, impondo prazo final até 31/12/2019, para a devida regularização.
Considerando o lapso em que as contratações irregulares aparentemente vem ocorrendo,

conforme se depreende da leitura dos autos, não há como vislumbrar nesse aspecto o caráter de
transitoriedade, mas também não há juízo de certeza de que houve preterição, exigindo-se, no caso,
necessária dilação probatória, mormente quanto aos candidatos aprovados em cadastro reserva.

Nesse sentido:
 

 
 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO

NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO POR SI SÓ DE PRETERIÇÃO.

REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ passou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do RE 837.311/PI, que entendeu que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo
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concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente
o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses
de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o
período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF).

2. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, TRIBUNAL
PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária,
quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a
existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e
simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos
aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou
a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 14.10.2016" (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel.

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).
3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls.

411-412, e-STJ): " Para a aferição do direito à nomeação e posse, necessária é a análise do número de
vagas oferecidas, a quantidade de aprovados, a obediência à ordem classificatória, o prazo de validade do
concurso, a existência de previsão orçamentária e se houve a contratação de pessoas de forma precária
para o preenchimento das vagas existentes em detrimentos dos aprovados. (...) Neste contexto, prevalece a
presunção de que as contratações temporárias visam atender uma necessidade transitória e excepcional do
interesse público, sobretudo se tais contratações não tiveram o objetivo de preencher cargos efetivos
vagos. (...) Desse modo, o ajuizamento de ação de conhecimento com vista a obrigar o apelado a realizar a
nomeação da impetrante, aprovada em 1017° lugar (cadastro de reserva) no concurso público destinado ao
preenchimento de apenas 439 (quatrocentos e trinta nove) vagas para o cargo M14 - Assistente de
Saúde/Técnico em Enfermagem, carece de interesse-utilidade, por impossibilidade de demonstração de
que a autora seria uma das próximas na lista de classificação, sob pena de malferimento do direito dos
demais candidatos que foram aprovados em melhor colocação".

4. Assim, é evidente que, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas
razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1757731/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

25/09/2018, DJe 21/11/2018)
 
 
No ponto, a rigor, também não há como se afirmar de forma inequívoca, em números, da

exatidão de aprovados dentro do número de vagas sem ingresso no emprego público dentro do prazo de
validade do certame, sendo suficiente, entretanto, para a tutela do direito alegado, o reconhecimento de
eventual direito subjetivo à nomeação de candidatos do certame (os aprovados dentro do número de vagas),
consoante tese definida no RE 598.099 (Tema 161) . Referida ilação não constitui qualquer determinação[1]
judicial na prática, mas apenas fundamento para, em tese, propiciar a requerida suspensão.

Nesta senda, vislumbro a possibilidade de suspensão da validade do certame ao menos
até o prazo conferido pelo MEC por meio da Portaria 1.422/2018,  uma vez que aparentemente suficiente à
conformação da respectiva finalidade.

O  é evidente quanto ao pedido para suspensão da validade do certamepericulum in mora
já que este se encerra em 01/02/2019.

Quanto aos demais pedidos formulados nesta sede, não vislumbro a necessidade de
antecipação em sede precária, inclusive diante da ausência do , podendo aguardar opericulum in mora
provimento final, o que não impede, todavia, que o autor da presente ação promova os atos competentes para
o devido conhecimento dos atos administrativos praticados consoante as prerrogativas legais.
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  Ante o exposto,  DEFIRO o pedido de tutela de urgência provisória para
determinar a suspensão do prazo de validade do concurso, concernente ao objeto deste feito, prevista
para 01/02/2019, até a data de 31/12/2019.

1. Defiro o pedido formulado no doc. 29059949, com vistas às publicações em nome do
advogado ali indicado. Anote-se.

2. Dê-se vista à parte autora acerca da arguição de ilegitimidade das rés União e UFPA.

3. Intimem-se as partes, COM URGÊNCIA, sobre o teor da presente decisão,
notadamente a EBSERH, para efetivo cumprimento.

4. Citem-se as rés.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2019.
 

 

LORENA DE SOUSA COSTA

Juíza Federal em auxílio a 5ª Vara – SJ/PA

 

 

 

 

 

 [1] http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456
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