
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
Seção Especializada
GAB. DES. BENEDITO XAVIER DA SILVA
TutCautAnt 0000852-23.2018.5.09.0000
REQUERENTE: SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DO PARANA
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CURITIBA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Cuida-se de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada com fundamento no

art. 299, parágrafo único, art. 932, II, art. 1.012, §3º, I e art. 1.029, §5º, todos do CPC de 2015 e na

Súmula 414, I, do TST, por meio da qual o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARANÁ

- SIMEPAR requer o deferimento de tutela cautelar voltada a "SUSPENDER OS EFEITOS DO

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  01/2018  BEM  COMO  DE  TODOS  OS  ATOS

PRATICADOS  APÓS A  SUA  PUBLICAÇÃO,  INCLUINDO  OS EFEITOS  DO  CONTRATO  DE

GESTÃO, bem como a readequação da multa diária para R$ 50.000,00 para cada dia em que

permanecer em vigor  o Chamamento Público - nº 01/2018 com a previsão de contratação de

médicos para operarem nas UPAS de Curitiba via contratação por empresa hospitalar privada ou

similar,  bem  como em  dia  que  perdurar  em vigor  o  Contrato  de  Gestão  com  a  previsão  de

terceirização de mão-de-obra médica até julgamento final do agravo de petição tempestivamente

protocolado em 1º grau."

Na decisão proferida às fls. 1094/1098, constatei que a pretensão do

SIMEPAR  coincidia  com  o  objeto  do  agravo  de  petição  interposto  na  ACP  nº

19430-2010-002-09-00-9, ajuizada pelo MPT em face do Município de Curitiba, entendendo que o

exame do mérito do recurso, sequer processado em primeiro grau, estaria sendo transferido para

esta ação, hipótese não prevista nos artigos de lei invocados. Entretanto, também considerei que o

cabimento da presente medida seria objeto de decisão pelo Colegiado, oportunamente, razão pela

qual  determinei  a  citação  dos  requeridos  para  contestar  o  pedido  e  indicar  as  provas  que

pretendiam produzir, no prazo de 5 dias.

Por  meio  de  embargos de declaração  (fls.  1101/1105)  o  SIMEPAR

buscou sanar omissão  e  contradição  em relação  ao  pedido de tutela  provisória formulado  no
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interregno entre a interposição do recurso e seu processamento, dada a redação do art. 932, II, do

CPC, e, sucessivamente, requereu a reconsideração da decisão para que seja analisado o pedido

de tutela provisória formulado em 2º grau.

À fl. 1107/1108, determinei aguardar o transcurso do prazo concedido

aos requeridos para apresentação de defesa, antes de deliberação acerca dos pedidos feitos pelo

SIMEPAR nos embargos de declaração.

O  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  manifestação  (ID  95a1811),

aduziu que interpôs agravo de petição na CP nº 19430-2010-002-09-00-9, requerendo a rescisão

do contrato de gestão firmado pelo Município de Curitiba com a Organização Social denominada

Instituto Nacional de Ciências da Saúde, assim como a majoração da multa diária estabelecida no

título executivo, inclusive com pedido liminar; na ACP nº 19430-2010-002-09-00-9, transitada em

julgado em outubro/2015, o acórdão da 5ª Turma do TRT9 determinou que o Município de Curitiba

"a) se abstenha de utilizar mão-de-obra permanente, via instituição hospitalar privada ou similar,

nos serviços médicos dos Centros Municipais de Urgência Médica de Curitiba, no prazo de um

ano, contados do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, por

trabalhador  em  situação  irregular;  b)  a  partir  desta  decisão,  abstenha-se  de  realizar  novos

convênios ou instrumentos análogos que permitam a utilização de médicos nos Centros Municipais

de Urgência Médica de Curitiba contratados por instituições hospitalares privadas ou similares,

também sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, por trabalhador que se encontrar na situação

vedada por esta decisão", o que não foi respeitado porque o Município de Curitiba tornou pública a

celebração de contrato de gestão com a Organização Social denominada INCS - Instituto Nacional

de Ciência e Saúde, a qual será a responsável pelo gerenciamento e execução de serviços de

saúde na Unidade de Pronto Atendimento - localizada na Cidade Industrial de Curitiba - UPA/CIC,

a  partir  do  dia  31/7/2018,  conforme  notícia  veiculada  no  sítio  eletrônico  do  Município

(http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/upa-da-ciccomeca-  a-funcionar-em-31-de-julho-com-gestao-

do-incs/46607); que referido contrato caracteriza terceirização ilícita do serviço de saúde prestado

à população na UPA/CIC e viola diretamente a decisão transitada em julgado nos autos da ACP nº

19430-2010-002-09-00-9;  que  o  contrato  de  gestão  deixa  claro  que  a  Organização  Social

contratada  responde pela  manutenção  e  funcionamento  ininterrupto  da  UPA,  bem como pela

admissão,  treinamento  e  pagamento  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  do

pessoal necessário à execução dos serviços previstos no documento, não se tratando de mera

cooperação  entre  o  Poder  Público  e  a  iniciativa  privada,  mas  sim  de  substituição  total  e

permanente daquele por esta, no que se refere ao serviço de saúde na UPA CIC, sendo inegável
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que o município violou o comando contido no acórdão.

O  Ministério  Público  do  Trabalho  também  argumenta  que  "o

entendimento do Juízo de primeiro grau, no sentido de aguardar-se que os trabalhadores sejam

encontrados em situação irregular, para, somente então, considerar-se violada a coisa julgada não

se justifica. Isso equivale a ampliar as consequências do ilícito já praticado pelo Município e expor

os empregados que vierem a ser contratados pelo INCS para a execução de serviços de saúde à

situação de precarização e insegurança jurídica."; pugnando pela tutela cautelar com a finalidade

de suspender os efeitos do edital de chamamento público nº 01/2018 e dos atos praticados após a

sua publicação, incluindo os efeitos do contrato de gestão, bem como a majoração da multa diária

para R$ 50.000,00, uma vez que o valor originalmente estabelecido não foi capaz de dissuadir o

município  da  abertura  de  procedimentos  administrativos  para  transferência  da  gestão  e  da

prestação de serviços e atendimentos ao usuário à Organização Social, até julgamento final dos

agravos de petição apresentados em 1º grau.

O Município de Curitiba,  devidamente citado, ainda não apresentou

contestação.

Analiso.

Conforme  já  relatado,  o  SIMEPAR  buscou  sanar  omissão  e

contradição em relação ao pedido de tutela provisória formulado no interregno entre a interposição

do recurso e seu processamento, dada a redação do art. 932, II, do CPC, e, sucessivamente,

requereu  a  reconsideração  da  decisão  para  que  seja  analisado  o  pedido  de  tutela  provisória

formulado em 2º grau.

Não  vislumbro  omissão  ou  contradição  na  decisão  embargada (ID

d95bd6d),  pois este Relator não negou a possibilidade de apreciar  pedido de tutela provisória

formulado nos termos do inciso II do art. 932 do CPC.

A ponderação que se fez, num primeiro momento, foi que diante da

coincidência  do  objeto  da  tutela  provisória  com  o  mérito  do  agravo  de  petição,  caberia  ao

Colegiado deliberar  acerca do cabimento da presente medida para examinar,  pela via reflexa,

recurso sequer processado em primeiro grau.

Porém,  diante  do  pedido  de  reconsideração,  e  da  resposta

apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (o Município de Curitiba ainda não apresentou
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defesa),  entendo  por  bem  DEFERIR  a  suspensão  dos  efeitos  do  edital  de  chamamento
público nº 01/2018,bem como de todos os atos praticados após sua publicação, incluindo os

efeitos do contrato de gestão, até o julgamento dos agravos de petição interpostos na ACP nº

19430-2010-002-09-00-9, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Curitiba, sob pena de multa

diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento, pelas seguintes razões:

O título executivo da ACP nº 19430-2010-002-09-00-9 determinou que

o Município de Curitiba:

"a)  se  abstenha  de utilizar  mão-de-obra permanente,  via instituição

hospitalar privada ou similar, nos serviços médicos dos Centros Municipais de Urgência Médica de

Curitiba, no prazo de um ano, contados do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa

diária de R$ 5.000,00, por trabalhador em situação irregular;

b) a partir desta decisão, abstenha-se de realizar novos convênios ou

instrumentos análogos que permitam a utilização de médicos nos Centros Municipais de Urgência

Médica de Curitiba contratados por instituições hospitalares privadas ou similares, também sob

pena de multa diária de R$ 5.000,00, por trabalhador que se encontrar na situação vedada por

esta decisão"

O Edital de Chamamento Público nº 01/2018 possui o seguinte objeto

(ID ec6dafe):

"Seleção de Entidade Qualificada como Organização Social no âmbito

do  Município  de  Curitiba  na  área  da  Saúde,  para  gerenciamento  de  Unidades  de  Pronto

Atendimento-UPAS/24 hs, em Atenção às Urgências e Emergências, para celebrar Contrato de

Gestão  com  o  objetivo  de  prestar  serviços  técnicos  especializados  de  gerenciamento,

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento

CIC - UPA CIC, conforme especificações técnicas que constam no Termo de Referência, termos

do Contrato de Gestão e demais anexos, partes integrantes deste edital".

Conforme bem salientou o MPT, o termo de referência - Gestão de

Serviços de Saúde na UPA CIC - que constitui anexo 1 do Edital 01/2018, estabelece dentre as

obrigações da CONTRATADA a manutenção e funcionamento ininterrupto da UPA.

Especificamente  quanto  à  gestão  de  pessoas,  são  obrigações  da

contratada (ID 9406c94): 1. Promover a adesão de compromisso de todos os colaboradores com
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os princípios e diretrizes  do SUS (...)  2.  Utilizar  critérios técnicos  quanto ao gerenciamento  e

controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas

e  previdenciárias.  (...)  6.  Garantir  a  contratação  de  profissionais  médicos  e  de  enfermagem

(enfermeiro e técnicos de enfermagem) e outros colaboradores qualificados para atender adultos e

crianças  nos  casos  de  urgência  e  emergência,  de  forma  a  oferecer  aos  usuários  serviços

assistenciais de excelência. 7. Garantir que a escala dos profissionais da Unidade seja cumprida,

através de plano de contingência e chamada de profissionais de sobreaviso, para cobertura dos

plantões  em caso de faltas.  (...)  12.  Contratar  e  pagar  o pessoal  necessário à execução dos

serviços inerentes às atividades da Unidade, ficando a CONTRATADA como a única responsável

pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral

e exclusivamente,  em juízo ou fora  dele,  isentando a  SMS Curitiba  de  quaisquer  obrigações,

presentes ou futuras. (...)"

A minuta do contrato de gestão juntada às fls. 957 e seguintes, traz as

seguintes cláusulas:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente CONTRATO DE

GESTÃO  tem por  objeto  o  gerenciamento  e  a  execução das  ações  e  serviços  de  saúde na

Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC".

"CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA

CONTRATADA:  (...)  c.  Responsabilizar-se  pela  contratação  de  pessoal  para  a  execução  das

atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, bem como responder pelo pagamento dos

encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e comerciais  relacionados à execução do objeto

previsto  no  contrato  de  gestão,  não  implicando  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  da

administração pública municipal na hipótese de inadimplência da entidade em relação ao referido

pagamento;"

Portanto,  há  plausibilidade  nas  alegações  do  sindicato  requerente,

relativamente à inobservância do título executivo pelo Município de Curitiba, no que tange a se

abster  de  realizar  novos  convênios  ou  instrumentos  análogos  que  permitam  a  utilização  de

médicos  nos  Centros  Municipais  de  Urgência  Médica  de  Curitiba  contratados por  instituições

hospitalares privadas ou similares.

Dada a notícia de que a Unidade de Pronto Atendimento localizada na

Cidade Industrial de Curitiba - UPA/CIC passará a atender a população a partir do dia 31/7/2018,
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faz-se presente o risco ao resultado útil do processo.

Ante  o  exposto,  DEFIRO  a  suspensão  dos  efeitos  do  edital  de
chamamento público nº 01/2018,bem como de todos os atos praticados após sua publicação,

incluindo os efeitos do contrato de gestão, até o julgamento dos agravos de petição interpostos na

ACP nº 19430-2010-002-09-00-9, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Curitiba, sob pena

de multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento.

Dê-se ciência, com urgência, por meio de Oficial de Justiça, para o

Município de Curitiba.

Dê-se ciência, para o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Curitiba.

Intime-se o requerente.

Após, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de resposta

pelo Município, conforme deferido à fl. 1098, e de eventuais recursos.

Decorridos, voltem conclusos.

CURITIBA, 17 de Julho de 2018

BENEDITO XAVIER DA SILVA
Desembargador do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[BENEDITO XAVIER DA SILVA]
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