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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO
IMEDIATA DE EMPREGADOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA
AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ UNIVASF. QUESTÃO PASSÍVEL DE
SER DECIDIDA NO JULGAMENTO DA CAUSA. LIMINAR. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO SELECIONADO. PREMENTE NECESSIDADE E
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ABRANGÊNCIA DO ANTEDIMENTO PRESTADO PELO HOSPITAL
DE ENSINO DOUTOR WASHINGTON ANTÔNIO DE BARROS, SITUADO EM PETROLINA/PE. "DISTINGUISH".
EXISTÊNCIA DE QUESTÕES FÁTICAS QUE AFASTAM APLICAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOUTRINA. PLAUSIBILIDADE E URGÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. POSTERGAMENTO DA
APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ UNIVASF.
D E F E R I M E N T O  P A R C I A L  D O  P E D I D O  D E  L I M I N A R .
 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe Ação Civil Pública na qual colima impor às rés FUNDAÇÃODECISÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF e EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES - EBSERH obrigação de "[...] contratar o número de profissionais previstos no Edital nº 69, de 12 de maio de

,2016, em sua íntegra, ainda que não obtenha êxito no presente concurso, por meio de seleção simplificada e/ou novo concurso"
bem como a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser revertida em favor do Fundo
Nacional de Direitos Difusos.

 O autor sintetiza os fatos narrados na inicial nos seguintes termos (  - Id. 4058308.2152519):2. in verbis

"[...]

Desde o ano de 2013, este Órgão Ministerial, vem acompanhando a transferência da gestão do Hospital de Urgência e Traumas
ao patrimônio da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, por meio de dois inquéritos civis:
1.26.001.000107/2013-17 e 1.26.001.000123/2014-82.

Ocorre que fatos mais recentes vêm provocando inúmeras intervenções por parte deste MPF, da Defensoria Pública da União -
DPU e do Judiciário local, conforme narraremos a seguir.
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Primeiramente, é de se destacar que é fato notório, sobretudo para o juízo federal de Petrolina, que não são poucas as ações
individuais que têm sido interpostas pela DPU para providenciar cirurgias indispensáveis à própria vida dos requerentes e que
vêm sendo postergadas pelo hospital por carência de pessoal. A exemplo disto colaciono algumas representações feitas na sede
deste MPF, como por exemplo, cópia da Notícia de Fato n.° 330/2016 (Documento 01), bem como cópia dos documentos de fls.
610 (Volume III do 1.26.001.000107/2013-17 - Documento 02) e 733/735 (Volume IV do 1.26.001.000107/2013-17 - Documento
03), dentre outras, encaminhadas à Defensoria.

Por outro lado, desde o final de 2015, as Secretarias Saúde dos Municípios foram informadas da interrupção de dois plantões
semanais, de acordo com as informações do Ofício nº 163/SUP/HU-UNIVASF (Fls. 759/760, do volume IV - Documento 04)
anexo.

Com a redução de plantões e a efetiva carência de plantonistas, sobretudo de médicos com especialização em anestesiologia, em
março deste ano um óbito fora registrado na Unidade de Emergência do Hospital Universitário, não se sabendo, por ora, se
decorrente da omissão da unidade.

 ParquetDiante disto, restou necessária a abertura de investigação por este haja vista representação , colhida, neste órgão,
informando sobre os fatos ocorridos em 13 e 14 de março do ano corrente, dando ciência de suposta impossibilidade de
recebimento de ambulâncias do SAMU, com fechamento das portas do HUT/Univasf, o que provocou requisição de instauração
de inquérito policial para apurar tais fatos .2

Aliada a carência efetiva de médicos e de outros profissionais de saúde no Hospital, comprova-se, por meio de tabela de controle
de cirurgias em anexo (Documento 05), a crescente demanda dos procedimentos traumo-ortopédicos realizados pelo Hospital,
que se avolumam nos períodos entre julho e agosto, por motivos de férias, festas e outros.

É de se destacar, ademais, que conforme se ressalta, em quase todos os documentos do hospital-escola e dos autos dos Inquéritos
Civis que acompanham a situação do HUT, a unidade de saúde é uma entidade de portas abertas, que tem, por finalidade
precípua, , o que inclui o atendimento aos 53 (cinquenta eo recebimento de todas as ocorrências que lhes chegam na emergência
três) Municípios da Região. Frise-se, o HUT/UNIVASF é o único de referência, para traumas, no sertão do São Francisco.

A este propósito, este MPF ressalta que ainda no mês de junho/2016, houve reunião em caráter de urgência, na Promotoria de
Juazeiro/BA, no bojo do inquérito civil nº 598.0.79835/2016, a fim de averiguar a ameaça de paralisação dos serviços do
Hospital Regional de Juazeiro, por ausência de regular pagamento da empresa contratada para gerir o referido hospital,
situação esta, que vem ocasionando impacto na prestação do serviço do referido hospital e que provoca igualmente impacto nos
serviços do Hospital Universitário.

Por outro lado, o Hospital SOTE - Serviço de Ortopedia e Traumatologia Especializada, deixou de ser um hospital de portas
abertas, corroborando com o aumento da demanda dos serviços em trauma e ortopedia no Hospital Universitário.
Não é de se olvidar, também, a crescente demanda pelo serviço de traumatologia nas cidades do país, tendo em vista o aumento
do uso de motos em substituição à deficiente prestação do serviço público de transporte, que no interior dos estados é ainda mais
precária.

Ressalte-se que este MPF em atuação ininterrupta desde a abertura do inquérito civil supramencionado em 2013, diante da grave
constatação da carência contínua de pessoal e da crescente demanda da população pelos serviços do Hospital, expediu-se a de

 'adote todas as providências para que seja assegurada a2015, de 27 de maio de  2015, cujo objeto era:Recomendação nº 01
manutenção do pleno funcionamento do HU/UNIVASF, inclusive com a realização de Processo Seletivo Simplificado, para suprir
o deficit  de profissionais médicos do hospital'(sic)

Em novembro de 2015, este MPF expediu que recomendou a adoção  de providências para quenova Recomendação, nº 02/2015
fosse assegurada a manutenção do pleno funcionamento do HU/UNIVASF, inclusive, com a reabertura do último processo

 (sic) seletivo simplificado realizado (que não havia obtido sucesso em alguns cargos) com o objetivo de suprir o deficit de
profissionais médicos do Hospital.

A última recomendação expedida ainda este ano pelo MPF, a nº 01/2016, de 23 de maio de 2016, teve por objeto recomendar à
empresa EBSERH, na pessoa do seu Presidente:

(1) Que autorize, de imediato o preenchimento de todas as vagas previstas no Edital nº 69, para o Hospital Universitário da
UNIVASF, convocando os candidatos aprovados da lista publicada como resultado final do referido concurso;
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(2) Que a convocação supra contemple, no mínimo, para os plantões médicos do Hospital, três cirurgiões gerais, dois clínicos, dois
intensivistas, dois ortopedistas e dois anestesistas;

(3) Que, como medida de urgência, para a convocação de médicos em cirurgia geral, e traumato-ortopedia considere número atual
DE FATO de leitos do hospital, a ser fornecido pela direção do Hospital, (pacientes aguardando cirurgias urgentes nos corredores
e outras salas) e não o número previsto oficialmente, haja vista a existência de inúmeros pacientes em corredores aguardando,
ocasionando inúmeras demandas judiciais;

(4) , no prazo de 10 (dez) dias, sobre o atendimento, ou não, ao quanto recomendado. .informe (grifo nosso)
Tudo isto porque há vários contratos, conforme consta do documento de fls. 820/820-v (Documento 06), que se encerraram no dia
05 de julho e muito outros no final dos meses de julho e agosto. Até o presente momento, contudo, este MPF não obteve
qualquer resposta da EBSERH - Presidência, quanto à liberação das contratações referidas, embora tenha oficiado por mais
de uma vez, tenha enviado e-mail aos seus representantes e tenha recebido o mesmo comunicado enviado pelo Superintendente
do Hospital, SR. Ronald Mendes, tratando da Recomendação deste MPF e mencionando a situação atual do Hospital (fl. 815,
do IC n° 1.26.001.000107/2013-17 - Documento 07).

Deste modo, restou ao MPF, como derradeira alternativa, recorrer ao Poder Judiciário, haja vista que os serviços essenciais de
saúde não podem ser interrompidos, sendo dever do Estado os garantir, consoante preconiza o Princípio da Continuidade e
Eficiência do Serviço Público.

[...]."

 Em seguida, junta documentos (Id. 4058308.2152521).3.

 Emendada a petição inicial (Id. 4058308.2174372), as partes são instadas a se pronunciarem acerca do pedido de liminar4.
formulado (Id. 4058308.2176277).

 A ré FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF defende ser parte ilegítima5.
para figurar no polo passivo da ação, bem como não ser responsável pelos supostos danos morais narrados na petição inicial (Id.
4058308.2205458). Junta documentos (Id. 4058308.2205459).

 A ré EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, por sua vez, oferece contestação na qual6.
defende, em suma, a improcedência dos argumentos autorais (Id. 4058308.2205656). Junta documentos (Id.
4058308.2205657/4058308.2205658/ 4058308.2205659/ 4058308.2205660).

 A ré UNIVASF e o autor colacionam novos documentos (Id. 4058308.2207266/4058308.2211081/4058308.2211084).7.

 Designada audiência pública com vistas a ampliar a participação popular nesta ação coletiva, que envolve tema de grande8.
complexidade, abrangência e repercussão social (Id. 4058308.2227732).

 Deferida a participação das pessoas naturais PEDRO DE CALDAS FILHO (CPF n.º 681.775.004-06) e SANDRA LÚCIA9.
LODI PERES (CPF n.º 286.885.138-05), na audiência pública designada (Id. 4058308.2274883).

 A ré UNIVASF oferece contestação (Id. 4058308.2291935), na qual, em suma, reitera os argumentos anteriormente10.
apresentados. Na oportunidade, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, requerendo seja incluída a UNIÃO no
seu lugar, por entender ser ela detentora da competência quanto aos gastos referentes à contratação do pessoal selecionado no
concurso público em menção. Junta documentos (Id. 4058308.2291936).

 A ré EBSERH colaciona novos documentos (Id. 4058308.2302798/4058308.2302801).11.

 O autor promove aditamento à petição inicial, requerendo a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação. Na ocasião, reitera o12.
pedido de condenação das rés UNIVASF e EBSERH, nos termos já apresentados, requerendo ainda que a ré UNIÃO seja "[...]

 (i) condenada a disponibilizar os recursos financeiros necessários para que a empresa pública (EBSERH) autorize e providencie,
de imediato, a contratação de todos os candidatos aprovados no número de vagas no concurso previsto no Edital nº 69, de 12 de

 (ii) maio de 2016, com imediata comunicação à gestão local para a convocação dos referidos candidatos; para que, se
eventualmente o número de vagas não for preenchido pelos candidatos aprovados, nesta seleção, seja possibilitada a realizar a
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contratação imediata por meio de seleção simplificada para preenchimento temporário destas vagas, até a ultimação de novo
 e, ainda, a reparar os danos morais coletivos que afirma existir (Id. 4058308.2304101).concurso",

 Por ocasião da audiência pública designada, o Juízo indeferiu o pedido de oitiva de outros representantes de entes públicos,13.
por entender que os que se faziam presentes na ocasião eram suficientes à satisfatória realização dos debates (Id.
4058308.2308485).

 É o relatório. .14.  DECIDO

 De início, entendo ser o caso de acolher a pretensão de aditamento à petição inicial para incluir, no polo passivo da ação, a15.
UNIÃO.

 Isso porque, sendo a UNIÃO a competência constitucional de suportar e/ou remanejar os recursos financeiros necessários à16.
efetivação da medida liminar postulada, subjaz ser cabível a sua inclusão neste feito, na condição de ré.

 Cabível, portanto, a ampliação do polo passivo para a inclusão da UNIÃO.17.

 Outrossim, penso ser prudente deixar para apreciar o pedido da ré UNIVASF de ser excluída do feito para o julgamento da18.
pretensão autoral, quando se fará a análise conjunta de todas as provas produzidas no processo e mesmo porque o objeto da ação
se relaciona com hospital de ensino, com o qual a referida ré mantém estreita relação, dada a sua condição de Universidade
Pública de Ensino Superior, detentora de cursos afeitos à área da saúde, como de Medicina e de Enfermagem.

 Feitas essas considerações iniciais, prossigo.19.

 Cuida-se de Ação Civil Pública na qual se colima impor às rés UNIVASF e EBSERH a obrigação de 20. "[...] contratar o número
de profissionais previstos no Edital nº 69, de 12 de maio de 2016, em sua íntegra, ainda que não obtenha êxito no presente

, bem como à ré UNIÃO a obrigação de concurso, por meio de seleção simplificada e/ou novo concurso" "[...] disponibilizar os
 (i) recursos financeiros necessários para que a empresa pública (EBSERH) autorize e providencie, de imediato, a contratação de

todos os candidatos aprovados no número de vagas no concurso previsto no Edital nº 69, de 12 de maio de 2016, com imediata
 (ii) comunicação à gestão local para a convocação dos referidos candidatos; para que, se eventualmente o número de vagas não

for preenchido pelos candidatos aprovados, nesta seleção, seja possibilitada a realizar a contratação imediata por meio de
 e, ainda, a condenação deseleção simplificada para preenchimento temporário destas vagas, até a ultimação de novo concurso",

todas as rés ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a ser revertida em favor do Fundo Nacional de Direitos
Difusos.

 É de conhecimento comum as dificuldades que a Administração Pública vem enfrentando para materializar o direito à saúde21.
como garantia fundamental, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida (art. 1.º, III, art. 5.º, "

, e art. 196, " , todos da Constituição Federal de 1988).caput" caput"

 A dificuldade de garantir a todos o direito à saúde, tal qual como preconizado na Constituição Federal de 1988, com a 22. "[...]
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

 é refletida nas inúmeras demandas que vêm se avolumando no decorrer dos últimos anos país afora, e emproteção e recuperação"
especial nas duas varas federais que integram a Subseção Judiciária de Petrolina/PE, notadamente no que diz respeito à pretensão
de entrega de medicamentos não disponibilizados na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), como também na pretensão de
transferência de pacientes internados em hospitais da rede pública, bem como nos pleitos que visam impor ao Poder Público a
obrigação realizar intervenções cirúrgicas em caráter de urgência em favor de pacientes acometidos de enfermidades de diversas
ordens, sobretudo neurológicas e traumato-ortopédicas.

 O dilema que vem se desenhando, ao longo desses últimos anos, é o seguinte: como garantir a implementação do direito23.
universal à saúde assegurado na Constituição Federal de 1988 sem violar preceitos de organização e de discricionariedade
administrativa no trato da matéria?

 Esse é o cenário no qual a pretensão liminar precisa ser valorada.24.

 No caso, pretende o autor suprir as lacunas no atendimento prestado pelo Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de25.
Barros (antigo Hospital de Traumas), vindicando provimento jurisdicional destinado a impor às rés a obrigação de convocar e
contratar todos os candidatos selecionados no concurso público deflagrado com base no Edital n.º 09/2015.

4/10



 De logo, cumpre afirmar que o Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros, gerenciado pela ré EBSERH, é 26.
 situado no Município de Petrolina/PE e o "unidade de atendimento de média e alta complexidade" "único hospital público

 que atende 53 (cinquenta e três) municípios que integram a denominada REDEreferência em Traumatologia e Neurocirurgia"
PEBA (Pernambuco-Bahia), alcançando um contingente estimado em mais de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) pessoas
(Id. 4058308.2205656).

 De acordo com o ,  (sic) 27. MEM. Nº 311/2016/DGP/EBSERH/MEC "[...] restam 64 vagas disponíveis, referente ao Concurso
 e n.º 09/2015, de 12 de maio de 2016, para contratações destinadas à UNIVASF [...]" "[...] Até a presente data não foi aprovada

a suplementação orçamentária, para que a EBSERH possa convocar e contratar todos os candidatos que obtiveram êxito no
 (Id. 4058308.2205660).Concurso Público nº 09/2016 [...]"

 O Supremo Tribunal Federal, ao analisar os autos do Recurso Extraordinário n.º 598.099, com repercussão geral reconhecida,28.
firmou orientação no sentido de reconhecer a existência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do
quantitativo de vagas definido no edital, consoante se deflui da ementa abaixo reproduzida:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional
às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica
como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma
responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer
dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma
que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente
motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a
recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não
existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta
a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional
do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo
Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu
pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos
deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido
quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das
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garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma
garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

 (STF, Recurso Extraordinário n.º 598099, Pleno, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJE Data:EXTRAORDINÁRIO."
30/9/2011).

 Nesse sentido, o aproveitamento de vagas posteriormente surgidas em razão desse cargo não teria o condão de vincular a29.
Administração Pública, uma vez que esta é detentora da prerrogativa de escolher, segundo critérios de oportunidade e de
conveniência, o momento adequado para efetivar a nomeação em hipóteses tais.

 Assim, o direito à nomeação não dispensaria a configuração de ao menos uma das situações previstas pelo Supremo Tribunal30.
Federal em recente tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837.311, com repercussão geral reconhecida:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE
CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO
DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO
CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E
INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE
1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE
APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez
publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça
sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de
um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a
sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como "Administrador Positivo", de modo a aniquilar o espaço decisório de
titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados
de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as
hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a
Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que
melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos
vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que
não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a
validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a
despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e
legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar
eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público
que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo 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, caracterizadas 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. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à
convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir
o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de
classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame
anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos
devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado
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o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da
necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento."
(STF, Recurso Extraordinário n.º 837311, Tribunal Pleno, Relator Ministro LUIZ FUX, DJE Data: 15/4/2016).

 Trata-se de orientação reafirmada em recentíssimo precedente, retratado no Informativo n.º 834 da e. Corte Suprema:31.

"Em conclusão de julgamento, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança
em que se pretendia garantir a nomeação de candidato aprovado em concurso público fora das vagas originalmente previstas no
edital. O recorrente sustentava haver direito subjetivo à nomeação, em virtude do advento de posto adicional, ainda na vigência
do concurso. Isso decorreria da existência, durante a validade do certame anterior, de tratativas entre os órgãos competentes
para a deflagração de novo concurso, bem como de dotação orçamentária e da necessidade de criação de novas vagas. Novo
concurso fora realizado apenas dois meses depois de expirado o prazo do certame pretérito v. Informativo 820.

Prevaleceu o voto do Ministro Edson Fachin. Consignou que o prazo de validade do concurso em que aprovado o recorrente
expirara antes da abertura do novo certame, a significar que o caso não se amoldaria ao precedente firmado pelo Plenário no RE
837.311/PI (DJe de 18.4.2016). Na ocasião, em sede de repercussão geral, o Tribunal fixara a tese de que a existência de direito
subjetivo à nomeação está ligada ao surgimento de nova vaga durante a validade do certame. A mera existência de tratativas
sobre a inauguração de novo concurso permite inferir, apenas, sobre a existência de vaga, mas não gera direito líquido e certo.

O Ministro Roberto Barroso destacou, ainda, que a suposta vaga decorreria da aposentadoria de um servidor, mas não houvera
manifestação do órgão competente quanto à disponibilidade orçamentária para que o cargo fosse provido, de modo a não se
poder falar em preterição arbitrária.

Vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), que dava provimento ao recurso."

(Informativo n.º  834 do Supremo Tribunal Federal.  Disponível em: <
>. Acesso em: 6 set. 2016).http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo834.htm

 Essas balizas, conquanto plenamente válidas para as diversas modalidades de concurso, não se aplicam, a meu juízo, no caso32.
versado, que comporta situação fática diversa.

 Como já consignado, o Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros situa-se no Município de Petrolina/PE e33.
abrange, com o seu atendimento, 53 (cinquenta e três) municípios que integram a denominada REDE PEBA (Pernambuco-Bahia),
alcançando um contingente estimado de mais de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) pessoas.

 Somente esse dado já se mostra suficiente para evidenciar a excepcionalidade da questão posta à apreciação.34.

 Ocorre que novos elementos trazidos para este processo reforçam a distinção em análise.35.

 Com efeito, a carência de profissionais de saúde do Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros, sobretudo na36.
área médica, é constatada em diversos documentos carreados ao feito.

 A esse respeito, são dignas de atenção as considerações trazidas a lume pelo outrora Superintendente do referido hospital -37.
JOSÉ RICARDO BARROS PERNAMBUCO, quando aponta que "[...] Atualmente, a maior dificuldade encontrada refere-se à

, quadro agravado carência de profissionais da área médica, destacadamente 'Anestesistas' [...]" "[...] com o recente pedido de
, bem como diante dademissão de um profissional, e com o afastamento por licença maternidade de outra empregada [...]"

constatação de que "[...] já a partir do próximo dia 27 do corrente mês [mês de dezembro de 2015], o HU estará sem dispor de
 obstando a realização de qualquer [...]"profissional anestesista em dois plantões semanais de 12 horas (sex/noite e segunda/dia)

procedimento cirúrgico (Id. 4058308.2152520).

 Mais recentemente, o atual Superintendente do Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros - RONALD38.
JUENYR MENDES - endossou o estado crítico constatado em resposta à Recomendação n.º 01/2016, proveniente do Inquérito
Civil n.º 1.26.001.000107/2013-17, que subsidia esta ação (  Id. 4058308.2152521):verbis -

"[...]

1. Encaminho, apensos, todos os documentos enviados à Ebserh/ Sede referentes à contratação imediata de médicos aprovados
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no concurso público nº. 09/2015, visando ao preenchimento das escalas de plantão de pronto socorro.

2. Com isso, em maio foram convocados 07 médicos anestesiologistas e 3 médicos clínicos sendo que estes foram aprovados no
processo seletivo simplificado e foram convocados antes da homologação do concurso nº. 09/2015. Contudo, dos convocados
somente 03 médicos anestesiologistas e 1 médico clínico assinaram contrato. Lamentavelmente, não possuímos governabilidade
sobre a autorização das convocações recomendadas, por isso aguardamos liberação para a convocação dos demais profissionais
aprovados e classificados dentro do número de vagas;

[...]

A nossa sala vermelha possui 4 pontos de oxigênio e uma sala de reanimação. Atualmente, há dias que temos até 15 pacientes no
espaço da sala vermelha

Cito que, como somos unidade de 'porta de entrada', sempre temos pacientes nos corredores da vermelha e da verde. Há quatro
meses operamos com média de 127% da ocupação."

 Por sua vez, o Relatório de Fiscalização produzido pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco em 16/3/2016 é39.
enfático quanto às diversas carências enfrentadas pelo Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros, seja no que diz
respeito a insumos na emergência, seja em relação ao seu corpo funcional, chamando a atenção, dentre outros, os seguintes
aspectos:  Aumento de pacientes no corredor do hospital aguardando data para a realização de cirurgia, decorrente da suspensão(i)
do convênio SUS firmado com a SOTE  Insuficiência de anestesiologistas;  Ausência de anestesistas nos plantões -(ii) (iii)
segunda-feira/dia, sexta-feira/noite, domingo/dia e sábado/noite; nas escalas de clínica médica e de cirurgia geral;  Escalas de(iv)
sobreaviso para cirurgia vascular, neurologia, bucomaxilofacial, otorrinolaringologia e urologia (as quais estão completas); (v)
escala de tramautologia incompleta, sem nenhum profissional dessa área nos sábados à noite;  Enfermaria de ortopedia com 4(vi)
(quatro) leitos fechados por falta de equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros); e  Maior lista de espera(vii)
por cirurgia na área de traumatologia (Id. 4058308.2211084).

 Todo esse panorama fático demonstra claramente que o Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros padece, de40.
forma urgente, da contratação de profissionais de diversas áreas para garantir, , a prestação do serviço públicominimamente
essencial para o qual foi concebido, carência essa que, persistindo, pode redundar na paralisação de atividades do próprio hospital
(que hoje já funcionam de forma precária), e, quiçá, do próprio hospital.

 Essa distinção - entre os precedentes destacados e o caso "  -, encontra apoio na doutrina construída com base no41. sub judice"
Novo Código de Processo Civil e deve ser levada em consideração.

 A propósito do assunto, calha reproduzir o ensinamento de FREDIE DIDIER JÚNIOR  [DIDIER JÚNIOR,  42. et al et al. Curso
, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória,de Direito Processual Civil

Conforme o Novo CPC e as Leis nº  13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, Volume 2, 10.ª Edição,s

Revista, Ampliada e Atualizada, Editora JusPodivm, p. 491]:

"[...]

 distinguishing  distinguishFala-se em (ou ) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja
 ratio decidendi porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à (tese

jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso
em julgamento afasta a aplicação do precedente.

[...]".

 Assim, em que pese o alegado esforço da ré EBSERH em prover, dentro das limitações orçamentárias previstas, o quantitativo43.
de 30 (trinta) vagas, correspondente a cerca de 50% (cinquenta por cento) das que foram disponibilizadas no Edital n.º 09/2015
(Id. 4058308.2302798/4058308.2302799/4058308.2302801), é certo que tal ainda se mostra insuficiente para fazer frente à

, mormente as graves constatações referenciadas, as quais contra-recomendam esperarreconhecida carência existente
parcimoniosamente o decurso do prazo de validade do concurso para a efetivação das convocações previstas, sob pena de se ter

 por aniquilado o próprio direito constitucional posto a serviço da população,  no caso, o direito à saúde de um contingente
estimado em dois milhões e quinhentas mil pessoas, distribuído em 53 (cinquenta e três) municípios que integram a
denominada REDE PEBA (Pernambuco-Bahia)!
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 Nunca é demais lembrar que é a própria ré EBSERH que evidencia a necessidade de ocupação de 64 (sessenta e quatro) vagas44.
no Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros ante a deflagração do concurso público de que trata o Edital n.º
09/2015, como também por intermédio do , donde se extrai que MEM. Nº 311/2016/DGP/EBSERH/MEC "[...] restam 64 vagas

 valedisponíveis, referente ao Concurso n.º 09/2015, de 12 de maio de 2016, para contratações destinadas à UNIVASF [...]",
dizer, , ao Julgador sobejando apenas a análisevagas passíveis de serem ocupadas pelos candidatos selecionados nesse certame
da urgência no deferimento de uma medida que já é tida como absolutamente necessária pelo Poder Público.

 Com efeito,   45. a necessidade quanto à ocupação dessas vagas é um critério objetivo fixado pelo Administrador na
, merecendo reprodução, no ponto, excertos do próprio  trazidos à baila pela réelaboração do certame Edital n.º 09/2015

EBSERH (Id. 4058308.2205656), os quais referendam esse entendimento:

"[...]

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1. , dentro da validade do concurso e obedecerãoAs convocações serão feitas de acordo com a necessidade da EBSERH
rigorosamente a ordem de classificação da homologação do resultado final.

[...]."

 É dizer: a necessidade suprir as graves carências relacionadas à falta de médicos no Hospital de Ensino Doutor Washington46.
Antônio de Barros - sobejamente demonstradas pelo acervo probatório produzido - é o elemento objetivo que deve nortear o
Administrador quanto à urgência na convocação dos candidatos aprovados no certame (Edital n.º 09/2015), a afastar o exercício de
discricionariedade administrativa nessa direção.

 Com efeito, a omissão administrativa, nesse ponto, contraria o próprio princípio da dignidade da pessoa humana,47.
constitucionalmente alçado à posição de relevo, e justifica a intervenção excepcional do Poder Judiciário no sentido de garantir a
sua materialização, por óbvio, em consonância com o princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2.º da Constituição
Federal de 1988.

 De se registrar ainda que essa intervenção, como já dito, excepcional, converge em favor do próprio interesse público, pois48.
assegura a prestação de serviço médico em condições minimamente possíveis a um sem número de enfermos que residem em
municípios geograficamente distantes das capitais dos Estados-membros, evitando, ademais, a sobrecarga de serviço nas unidades
hospitalares existentes nos grandes centros urbanos, que também funcionam de forma precária.

 De rigor, portanto, o deferimento do pedido de liminar.49.

 Entrementes, não se pode olvidar, na implementação da medida requestada, a necessidade de fazê-la convergir, tanto quanto50.
possível, rumo à observância dos princípios orçamentários existentes, evitando a quebra, por inteiro, da organização e do
planejamento que devem nortear a Administração Pública na efetivação das diversas políticas públicas que estão sujeitas à sua
atenção.

 Nesse sentido, tendo em conta a notícia trazida pela ré EBSERH de que é prevista a contratação de 30 (trinta) profissionais já51.
no decorrer do mês de setembro do corrente ano (Id. 4058308.2302798), penso ser razoável modular os efeitos da presente
decisão, para:

 (a) Fixar prazo de 20 (vinte) dias para que a ré EBSERH convoque, para fins de contratação e segundo a estrita ordem de
classificação, os 30 (trinta) profissionais aprovados no concurso de que trata o Edital n.º 09/2015 que aguardam

;convocação na lista de selecionados para o Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros

 (b) Fixar prazo de 90 (noventa) dias para que a ré EBSERH convoque, para fins de contratação e segundo a estrita ordem
de classificação, os 34 (trinta e quatro) profissionais restantes, aprovados no concurso de que trata o Edital n.º 09/2015 que

.aguardam convocação na lista de selecionados para o Hospital de Ensino Doutor Washington Antônio de Barros

 Destaco que  se está a determinar, na presente decisão, a realização de novo concurso público ou processo seletivo52. não
simplificado para o preenchimento das 64 (sessenta e quatro) vagas reconhecidamente existentes no Hospital de Ensino Doutor
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Washington Antônio de Barros.

 Ao reverso, ressente-se de plausibilidade a pretensão de realização de novo concurso ou de processo seletivo simplificado para53.
suprir eventuais carências decorrentes do desinteresse de qualquer(quaisquer) um(uns) desses 64 (sessenta e quatro) profissionais
selecionados em ocupar(em) a(s) vaga(s) disponibilizada(s), posto sequer configurada a manifestação desse desinteresse,
tampouco demonstrada resistência da ré em deflagrar novo processo seletivo, caso tal se mostre necessário, sem o qual não se tem
por demonstrada, no ponto, a existência de interesse processual, que resulta da combinação entre a necessidade e a utilidade da
providência jurisdicional requestada.

 Nessa ordem de considerações:54.

  o pedido de aditamento à petição inicial formulado pelo autor e  a inclusão da UNIÃO no polo(a) DEFIRO DETERMINO
passivo da ação.

 para apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré UNIVASF por ocasião do julgamento da causa.(b) DEIXO

 a medida liminar requerida para (art. 12, " , da Lei n.º 7.347/1985):(c) CONCEDO PARCIALMENTE caput"

 (c.1) Fixar prazo de 20 (vinte) dias para que a ré EBSERH convoque - para fins de contratação e observando a estrita
ordem de classificação, bem como as exigências editalícias previstas -, os 30 (trinta) profissionais aprovados no concurso de

;que trata o Edital n.º 09/2015 que aguardam convocação na lista de selecionados

 (c.2) Fixar prazo de 90 (noventa) dias para que a ré EBSERH convoque - para fins de contratação e observando a estrita
ordem de classificação, bem como as exigências editalícias previstas -, os 34 (trinta e quatro) profissionais restantes,

;aprovados no concurso de que trata o Edital n.º 09/2015 que aguardam convocação na lista de selecionados

(c.4) Determinar que a ré UNIÃO realize, nos prazos acima fixados, as alocações financeiras necessárias à contratação dos
.64 (sessenta e quatro) candidatos selecionados pela ré EBSERH no concurso de que tratar o Edital n.º 09/2015

  multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), "  limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mas passível de55. FIXO a priori"
majoração, caso persista a desobediência (art. 537, "  e § 1.º, do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 11 da Lei n.ºcaput"
7.347/1985).

  a ré UNIÃO para, querendo, oferecer a sua defesa no prazo legal.56. CITE-SE

 Intimem-se.57.

  ampla publicidade desta decisão aos veículos de comunicação (a exemplo de blogs, de jornais e de emissoras de rádio58. DÊ-SE
e de televisão).

  com urgência.59. CUMPRA-SE

 Expedientes necessários.60.

         P e t r o l i n a / P E ,  8  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 6 .
 

Juiz Federal ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO

17.ª Vara Federal da SJPE
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