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1. RELATÓRIO 
 
 
1.1  Em exame ato de admissão de pessoal da CÂMARA 
MUNICIPAL DE JABOTICABAL, do exercício de 2007. 

  A contratação temporária de (1) Assistente 

Legislativo (fl. 30) foi efetuada nos termos da Lei municipal 
n. 2129/92. 
   
 
1.2  A Auditoria (fls. 31/35) constatou o seguinte: 
  a) a contratação temporária foi precedida do 
processo seletivo n. 01/06, que, por sua vez, baseou-se em 
análise de cadastro preenchido pelos interessados na vaga; 
  b) a contratação visou a substituição de servidora 
que pediu exoneração, haja vista que tal ocorrência vinha 
causando prejuízos à operacionalização dos serviços internos da 
Câmara; 
  c) o Legislativo procedeu à abertura de concurso 
público para preenchimento da vaga, no final de 2007; 
  d) os percentuais de gastos com pessoal do 
Legislativo local, nos três quadrimestres de 2007, 
corresponderam, respectivamente, a 2,01%, 1,99% e 2,20% da RCL 
do Município. 
  Concluiu pela regularidade da admissão, sem prejuízo 
de recomendação à origem para que realize processo seletivo 
através de provas e não somente através de análise de cadastro. 
  Diretoria (fls. 36/37) opinou no mesmo sentido. 
 
 



1.3  As partes se deram por cientes da remessa da 
documentação relativa aos atos de admissão de pessoal, em 
questão, a esta Corte e notificadas a acompanhar o trâmite do 
respectivo processo por meio das publicações na imprensa 
oficial (fl. 28). 
   
 
1.4  Instada, para se manifestar sobre a ausência de 
justificativas plausíveis para a contratação, a origem 
apresentou seus esclarecimentos (fls. 44/50, e docs. de fls. 
51/124) alegando que a vacância do cargo de Assistente 
Legislativo vinha causando sérios prejuízos à operacionalização 
dos serviços internos de competência do Departamento Técnico-
Legislativo, na realização de suas tarefas diárias. Ressaltou 
que, como a Mesa Diretora da Câmara Municipal estava analisando 
a necessidade da criação de novos cargos efetivos, e 
considerando o elevado custo da realização de concurso público, 
decidiu pela realização de processo seletivo simplificado, do 
qual participaram nove candidatos. 

 
 
1.5  ATJ-Jurídica (fls. 125/126) opinou pela legalidade da 
contratação, com recomendação para que a Câmara realize 
processo seletivo por intermédio de provas ou por provas e 
títulos. 
  Chefia (fl. 127) manifestou-se pela negativa de 
registro do ato em exame, tendo em vista o critério subjetivo 
utilizado na escolha do servidor.  
  SDG (fls. 128/130), considerando a ausência de 
processo seletivo, opinou, também, pela negativa de registro da 
admissão. 
  
 
2. DECISÃO 
 
 
2.1  Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que os atos 
correspondentes às contratações por tempo determinado somente 
serão registrados por esta Corte se observados, 
concomitantemente, todos os pressupostos legais referentes à 
matéria, especialmente quanto à apresentação de justificativas 
plausíveis, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da CF, à 
realização de prévio processo seletivo, mesmo que simplificado, 
e aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 



 
2.2  A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que, como 
regra, as admissões nos cargos e empregos públicos devem ser 
precedidas de concurso, realizado com observância dos 
princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade. 
Admissões não precedidas de concurso constituem hipótese 
excepcional autorizadas nos estritos casos dos incisos II e IX 
de seu artigo 37. 
  Para que ocorra admissão por “tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público”, a previsão legal, in abstrato, é requisito 
necessário, porém não suficiente. É necessário que, in 

concreto, fique bem justificada a necessidade da contratação, 
bem como o excepcional interesse público que a justifique. 
  No caso em exame, entendo que as justificativas 
apresentadas pela origem não foram capazes de demonstrar, de 
forma inequívoca, a existência de situação emergencial aliada a 
interesse público extraordinário, que legitimasse a admissão 
temporária e a conseqüente dispensa de concurso público nos 
moldes estabelecidos pelo inciso II, do artigo 37, da 
Constituição Federal, estando, portanto, irregular. 
   
 
2.3  Ademais, após a edição da Deliberação TC-A-
015248/026/04, publicada no DOE de 17-06-04, cujo teor 
estabelece que “a admissão de pessoal por prazo determinado 

para atendimento de situação de excepcional interesse público 

deve, sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo os 

casos de comprovada emergência que impeçam sua realização”, não 
serão mais aceitas contratações temporárias não precedidas de 
seleção pública, exceto se demonstrada a sua inviabilidade. 
  No caso em exame, a contratação baseou-se em análise 
de cadastro de interessados nas vagas, não tendo sido 
precedida, portanto, de certame seletivo com critérios 
objetivos (provas escritas), o que atenta contra os princípios 
constitucionais que regem a matéria. 
  Assim, também por este motivo, não há como conferir o 
registro à admissão em exame. 
       
 
2.4  A questão referente ao item “Gastos com Pessoal”, 
exercício de 2007, do Legislativo de Jaboticabal, está sendo 
devidamente analisada nos autos do TC-003546/026/07, no qual 
constatou-se o dispêndio na ordem de 2,20%, ou seja, abaixo do 



limite de 6,00% previsto pelo artigo 20, inciso III, “a”, da 
Lei Complementar n. 101/001. 
  Nota-se, também, que o percentual de gastos com 
pessoal, no quadrimestre em que se insere a admissão em exame 
(1º quadrimestre de 2007 = 2,01%), esteve abaixo do limite 
prudencial (5,70%) fixado pelo parágrafo único, do artigo 22, 
da LRF2. 
 
 
2.5  Diante do exposto, julgo irregular a contratação por 
prazo determinado de Assistente Legislativo (fl. 30), acionando 
em relação a ela os incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei 
Complementar estadual n. 709/93, ciente este Tribunal em 60 
(sessenta) dias das providências adotadas. 
  E, ainda, imponho ao Sr. Carlos Eduardo Pedroso 
Fenerich, Responsável pela admissão irregular, pena de multa 
que, atento ao porte do Município, fixo no equivalente 
pecuniário de 200 UFESPs (duzentas Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo), nos termos do inciso II, do artigo 104, da Lei 
Complementar estadual n. 709/93. 
  Determino que a DD. Procuradoria da Fazenda do Estado 
seja cientificada da presente decisão. 
  E, determino, também, que o assunto seja transmitido 
ao Ministério Público para eventuais providências que a 
Instituição entender cabíveis. 
  Publique-se por extrato. 
  1. Ao Cartório para: 
 a) vista e extração de cópias no prazo recursal; 
 b) certificar; 
 c) oficiar à Prefeitura e à Câmara Municipal para as 
providências respectivas, nos termos dos incisos XV e XXVII, do 
artigo 2º, da Lei Complementar estadual n. 709/93, se inexistir 
recurso, encaminhando cópia de peças dos autos (sentença), 

                     
1   Art. 20 - A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá 

exceder os seguinte percentuais: 

(...)  

III - na esfera municipal: 

  a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 

de Contas do Município, quando houver;... 

 
2   Art. 22 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos 

nos art. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 

 Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite são vedados ao Poder ou órgão referido 

no art. 20 que houver incorrido no excesso:... 

 



devendo, no prazo de 60 dias, este Tribunal ser informado sobre 
as providências adotadas; 
 d) notificar pessoalmente o Responsável para 
recolhimento da multa imposta, no prazo de 30 dias; 
  e) comunicar à DD. Procuradoria da Fazenda; 
 f) oficiar ao DD. Ministério Público. 
 2. Ao DSF-II para anotações. 
 3. Após, ao arquivo. 

 
  G.C., 17 de abril de 2009 
 
 
 
 
    CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 
            Conselheiro 

ag/ 
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