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PARECER JURÍDICO 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – PERÍODO ELEITORAL – SERVIÇOS ESSENCIAIS A 

SAÚDE - POSSIBILIDADE 

 

INTERESSADO: COSEMS-MG 

 

1.Relatório 

Trata-se de consulta realizada pela área técnica do COSEMS-MG acerca da possibilidade de contratação de 

Recursos Humanos no período eleitoral pelos municípios que pactuaram a Rede de Atenção Psicossocial e 

que precisam contratar pessoal ainda esse ano. 

 

2. Fundamentação 

A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pela PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, e 

estabelece os objetivos específicos da rede: 

Art. 4º São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial: 

I - Promover cuidados em saúde especialmente grupos mais 

vulneráveis (criança, adolescente, jovens, pessoas em situação de 

rua e populações indígenas); 

II - Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras 

drogas; 

III - Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e 

outras drogas; 

IV - Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao 

trabalho, renda e moradia solidária; 

V - Promover mecanismos de formação permanente aos 

profissionais de saúde; 

VI - Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de 

danos em parceria com organizações governamentais e da 

sociedade civil; 

VII - Produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, 

medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede; 

VIII - Regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da 

Rede de Atenção Psicossocial; e 

IX - Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços através de 

indicadores de efetividade e resolutividade da atenção. 
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Em 04 de abril de 2012, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, destinada 

às pessoas portadoras de Transtornos Mentais e com necessidades decorrentes do Uso de Álcool, Crack e 

Outras Drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/SUS-MG, nos termos da 

DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 1.092, com os mesmos critérios e objetivos descritos na Portaria 

retromencionada. 

Em primeiro plano, destacamos que o art. 73 da Lei nº 9.504/97, veda condutas tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidade de candidatos no período eleitoral. Ressaltamos o inciso V, alínea d, que 

expressa: 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

(...)  

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 

justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios 

dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 

remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição 

do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos 

eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, RESSALVADOS:  

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e 

designação ou dispensa de funções de confiança;  

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério 

Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da 

Presidência da República;  

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos 

homologados até o início daquele prazo;  

D) A NOMEAÇÃO OU CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA À INSTALAÇÃO 
OU AO FUNCIONAMENTO INADIÁVEL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
ESSENCIAIS, COM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO;  
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis 

e de agentes penitenciários. 

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 

funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com 

prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 

Como se observa, qualquer forma de contratação de pessoal no período eleitoral, está vedada, SALVO,  se 

tratar de serviço de natureza essencial, cuja instalação ou funcionamento seja necessária e inadiável ao 

atendimento do interesse público. 

Para corroborar este entendimento, colacionamos o  Ac.-TSE, de 12.12.2006, no REspe n° 27.563: 
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“A ressalva da alínea d do inciso V do art. 73 da Lei n° 9.504/1997 

só pode ser coerentemente entendida a partir de uma visão estrita 

da essencialidade do serviço público. Do contrário, restaria inócua 

a finalidade da Lei Eleitoral ao vedar certas condutas aos agentes 

públicos, tendentes a afetar a igualdade de competição no pleito. 

Daqui resulta não ser a educação um serviço público essencial. Sua 

eventual descontinuidade, em dado momento, embora acarrete 

evidentes prejuízos à sociedade, é de ser oportunamente 

recomposta. Isso por inexistência de dano irreparável à 

‘sobrevivência, saúde ou segurança da população’”. Considera- se 

serviço público essencial, para fins deste dispositivo, aquele 

vinculado à “sobrevivência, saúde ou segurança da população”. 

 

Assim, como definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, serviço público essencial, previsto na ressalva legal 

são apenas aqueles vinculados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. 

Não podemos esquecer que as contratações, quando enquadradas na ressalva, que concede a permissão 

legal, só podem ocorrer, após PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

 

3. Conclusão 
 
Neste diapasão, pela taxatividade das ressalvas permitidas pela Lei, observamos que existe a 

permissibilidade de contratação de pessoal para atendimento exclusivo às demandas provenientes da 

implantação da Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, destinada às pessoas portadoras 

de Transtornos Mentais e com necessidades decorrentes do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais/SUS-MG, nos termos da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 

1.092. 

 
É o parecer, s.m.j. 
 
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2012. 
 
 

 


