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R. Duque de Caxias, 80 - Bairro: Centro - CEP: 89460-102 - Fone: 4736215617 - Email: canoinhas.civel2@tjsc.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5002135-11.2020.8.24.0015/SC

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de pedido de autorização para contratação emergencial e
temporária de médicos estrangeiros com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC. Sustentou a parte autora, em síntese, que
diante do estado de calamidade pública decorrente do avanço do novo coronavírus (COVID-
19) e a caótica situação que o sistema de saúde vem enfrentando necessita contratar médicos
em caráter emergencial, uma vez que atualmente possui em seu quadro de servidores apenas 1
(um) profissional atuante. Informou que residem no município 2 (dois) médicos cubanos que
outrora participavam do programa "Mais Médicos" do Governo Federal, os quais deixaram de
realizar suas atividades após o término do contrato entre os dois países. Alegou a necessidade
urgente de contratação de tais profissionais, mormente porque diante do déficit de médicos o
município já lançou edital para contratação direta e emergencial, sem que houvesse inscritos.
Narrou que embora os referidos médicos não possuam o Revalida (exame que permite a
revalidação no Brasil de diplomas obtidos no exterior), existe edital aberto pelo Ministério da
Saúde para convocação de médicos brasileiros pelo programa "Mais Médicos", e que em
função da inexistência de previsão de contratação de médicos estrangeiros é que solicita a
autorização judicial para a contratação direta de tais profissionais. Requereu a concessão da
tutela de urgência para que seja autorizada a contratação emergencial e temporária dos
médicos Alexi Tamayo Herrera e Mariannys Fonseca Machado e de outros profissionais
estrangeiros que estejam nas mesmas condições que os médicos citados para o enfrentamento
da pandemia do COVID-19.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido
(evento 7).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. De acordo com o art. 300 do CPC, 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. Na forma do § 3º do referido dispositivo, a tutela não deve ser
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Município requerente pleiteia a autorização para contratação
emergencial e temporária de médicos estrangeiros em virtude da situação de calamidade
pública enfrentada no país decorrente da pandemia do COVID-19 e do déficit de
profissionais atuantes na municipalidade. Sustenta que esgotou as vias administrativas de que
dispunha na tentativa de contratação de médicos, porquanto mesmo com edital aberto para
contratação direta e emergencial de tais profissionais não houve interessados.
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Segundo consta nos autos, os médicos Alexi Tamayo Herrera e Mariannys
Fonseca Machado possuem autorização para residirem no país, porquanto são egressos do
programa "Mais Médicos", de parceria entre Brasil e Cuba. Ambos atuaram no corpo médico
do município requerente até o encerramento do acordo entre os dois países e permanecem
residindo naquela urbe, conforme autorização do Governo Federal (Portaria Interministerial
n° 4, de 26 de Julho de 2019).

Sobre a contratação emergencial e temporária de servidores públicos, a
Constituição Federal excepciona, em seu art. 37, inciso IX, a necessidade de realização de
concurso público para a contratação de servidores, desde que por tempo determinado e em
caso de excepcional interesse público : "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público."
Nessa situação, indispensável a existência de legislação local que assim autorize. 

No Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar n. 260/2004 disciplina as
contratações temporárias:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta
Lei Complementar, aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços
próprios da administração e que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos
humanos que dispõe a Administração Pública Estadual, especialmente para a execução dos
seguintes serviços: 

I - assistência a situações de emergência ou de calamidade pública; 

II - combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a sanidade animal e
vegetal; e

III - admissão de pessoal para atender às necessidades do serviço público nos casos
declarados de situações de emergência pelo Poder Executivo e à demanda comprovada de
Secretarias de Estado e entidades da Administração Pública.

Art. 3º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei Complementar será
feito mediante processo seletivo simplificado, dispensado de concurso público, dentro de
critérios estipulados pelo órgão interessado no ajuste, sujeito à ampla e prévia divulgação,
inclusive através do Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. A contratação para atender às necessidades definidas nos itens I e II do
art. 2º desta Lei Complementar, prescindirá de processo seletivo. 

Art 4º As contratações de que trata esta Lei Complementar serão realizadas pelo prazo
máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas pelo mesmo prazo. (Redação dada pela
Lei Complementar nº 17.215/2017) (Grifou-se)

Importante consignar que a Medida Provisória n. 922, de 28.02.2020,  que
alterou a Lei n. 8.745/93, assim traz:

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos do disposto nesta Lei será feito
por meio de processo seletivo simplificado, na forma estabelecida em edital, e prescindirá de
concurso público. (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 
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§1º Prescindirá de processo seletivo a contratação para atender às necessidades decorrentes
de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

I - calamidade pública; (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

II - emergência em saúde pública; (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

III - emergência e crime ambiental; (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

IV - emergência humanitária; e (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020) 

V - situações de iminente risco à sociedade. (Incluído pela Medida Provisória nº 922, de 2020)
(Grifou-se)

Outrossim, o município requerente aprovou, na data de hoje (23.03.2020), a Lei
n. 1.388/2020, que autoriza a contratação temporária e emergencial de até 5 (cinco)
médicos para atuar nas medidas preventivas de combate ao COVID-19, nos seguintes termos:

Art. 1°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a contratação
temporária e emergencial de profissionais da área da saúde para atuar nas medidas
preventivas e combate ao COVID-19 sem a necessidade de procedimento de seleção.

§ 1°. Poderão ser contratados os seguintes profissionais, remunerados de acordo com a
legislação municipal vigente:

- Até 6 (seis) enfermeiros;

- Até 12 (doze) técnicos em enfermagem;

- Até 5 (cinco) médicos.

§ 2°. Os contratos dos profissionais descritos no caput deste artigo terão seu termino
vinculado a cessação do estado de calamidade da saúde através de ato do Presidente da
República. 

§ 3°. Os profissionais citados do § 2° se sujeitarão aos regimes de carga horária
anteriormente fixados em lei, bem como aos plantões regulamentados na Lei n° 1.382/2020.

Ressalta-se que, no caso, a cautela milita em favor da coletividade, de modo a
resguardar a saúde pública. Destarte, o fato de os médicos não possuírem o Revalida mostra-
se, nesse momento excepcional, como mero requisito burocrático que deve ser mitigado em
prol da superioridade do interesse público.

Evidente, portanto, o perigo de dano, especialmente diante da situação de
emergência de saúde pública em Santa Catarina (Decreto n. 515/2020) e do estado de
calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional (Decreto legislativo n. 6/2020).

A probabilidade do direito, por sua vez, decorre justamente da carência de
médicos a serviço da municipalidade, comprovada pela documentação juntada no evento 1, o
que coloca em risco toda a população local.
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3. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, defiro a
tutela de urgência para autorizar a contratação emergencial e temporária dos médicos Alexi
Tamayo Herrera e Mariannys Fonseca Machado e de outros médicos, inclusive estrangeiros
egressos do programa "Mais Médicos" residentes no Brasil, nos termos da legislação
municipal em vigor.

Intime-se com urgência a requerente sobre a presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Documento eletrônico assinado por DOMINIQUE GURTINSKI BORBA FERNANDES, Juíza de Direito, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310002448273v15 e do
código CRC d180d29f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): DOMINIQUE GURTINSKI BORBA FERNANDES
Data e Hora: 23/3/2020, às 19:4:30
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