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RELATÓRIO 

 
Trata-se de pedido de Medida Cautelar solicitada pela Gerência de Admissão de Pessoal - GAPE, por meio do Despacho de Opinativo de Encaminhamento de Fiscalização, da lavra da auditora Cristiana 

Monteiro Silva Costa com opinativo favorável do Gerente da GAPE José Murilo Cavalcanti Júnior, para suspender os atos referentes ao Processo Seletivo Simplificado n°02/2022, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Sertânia, até que o referido certame esteja de acordo com a regramento jurídico que disciplina as relações de trabalho. 

 
A solicitação teve origem no Procedimento Interno TC n.º PI2200580 desta Casa, que originou o Relatório Preliminar de Inspeção. 

 
O Processo Seletivo Simplificado n°02/2022 objetiva a seleção de candidatos visando o preenchimento de 60 sessenta) bolsas previstas na Lei Municipal n° 1.767/2022, para atuar junto à Secretaria Municipal 

de Educação, nos cargos de Monitor de Reforço Escolar e Cuidador do Aluno com Deficiência. 

 
A duração contratual da prestação do referido serviço é pelo “tempo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, acordado entre as partes, e a critério da administração pública”. 

 
Neste momento, considerando o cronograma do certame, foram recebidos os recursos referentes ao resultado preliminar, estando marcado para o dia 03/06/2022 a divulgação das respostas aos recursos 

referentes ao resultado preliminar, bem como a divulgação do resultado final. 

 
Noticia a GAPE a seguinte irregularidade através do Relatório Preliminar de Inspeção: 

 
“O edital informa que a realização do processo seletivo simplificado é destinado ao preenchimento de vagas para bolsas previstas na Lei Municipal nº 1.767/2022. 

Informa ainda que a bolsa dar-se-á mediante prestação de serviço por tempo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

Define que a seleção será para Monitor de Reforço Escolar (40 vagas) e Cuidador do Aluno com Deficiência (20 vagas) que a jornada de trabalho semanal é de 20h e o valor da bolsa será de R$600,00 

(seiscentos reais). 

 
Já no subitem 1.12 informa que a prestação de serviço não gera qualquer vínculo empregatício com a municipalidade, bem como não gera direito a 13º salário, férias e quaisquer direitos trabalhistas. 

Inicialmente, cabe um breve resumo sobre a caracterização do vínculo empregatício, de acordo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

“Art. 2º – Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

 
§ 1º – Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 

 
Art. 3º – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único – Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.” 

Esses dois artigos da legislação resumem todos os requisitos do vínculo empregatício: é preciso ter um empregador (pessoa jurídica) e um empregado (pessoa física) que possui relação de subordinação, 

não eventual, e que recebe salário pelo trabalho realizado. 

 
Diante do exposto, pode-se dizer que um vínculo empregatício se configura quando os 5 requisitos estão presentes ao mesmo tempo: 

 
1. trabalhador pessoa física; 

2. pessoalidade; 

3. não eventualidade; 

4. onerosidade; 

5. subordinação. 

 
Ao analisar as atribuições definidas no Anexo III do edital, percebe-se que os requisitos acima elencados estão presentes. 

 
Partindo da premissa que o vínculo empregatício pode ser configurado, outro aspecto a observar é o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) para uma jornada de 20h semanais, uma vez que o direito 

constitucional à remuneração não inferior ao salário mínimo, aplicável ao servidores em razão do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não comporta exceções. Assim, esse entendimento é de ser conferido 

no caso do servidor que trabalha em regime de jornada reduzida. Ressalte-se que a previsão constitucional da possibilidade de redução da jornada de trabalho não afasta nem tempera a aplicabilidade da 

garantia constitucional do salário mínimo. Com efeito, possíveis distorções entre a remuneração dos servidores que exerçam jornada normal e jornada reduzida devem ser sanadas pelo legislador ordinário e 

pela Administração Pública, em observância aos ditames constitucionais sobre o tema.1 

 
Ainda no intuito de avaliar o instituto empregado no edital, foi feita uma análise para verificar a correspondência com a monitoria da área de ensino do estudante, prevista pelo artigo 84 da Lei nº 9.394/1996. 

Também foi estudada a bolsa-auxílio recebida por estagiário e regida pela Lei nº 11788/2008. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho, não é o caso em análise. Nenhuma das duas situações se enquadra no caso em análise. 

 
O edital analisado possui características de edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX 

da Constituição Federal. Observou-se que no presente edital foram feitas adequações no texto para descaracterizar o instituto da contratação temporária. 

 
A presente contratação está amparada na Lei Municipal nº 1.767/2022, no entanto, é necessário um aprofundamento na análise da regras ali dispostas, pois a princípio, não se confirmou ser legal a contratação 

de Monitor de Reforço Escolar e Cuidador do Aluno com Deficiência com o pagamento de bolsa, nos moldes apresentados. 

 
Pelo exposto, sugere-se a revogação do presente edital, diante dos fatos ora apresentados.” 

 
Pede a GAPE, ao final, o conhecimento da presente representação, com a expedição de Medida Cautelar visando a suspensão imediata do Processo Seletivo Simplificado n°02/2022 da Prefeitura Municipal 

de Sertânia. 

 
Observo que o pedido deve ser fundamentado no artigo 4º, inciso I, da Resolução nº 0155/2021, para fim de suspender o procedimento em curso até o seu saneamento, na hipótese de ter sido demonstrada 

a plausibilidade do direito invocado, com a imediata notificação do interessado, em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e conforme previsão insculpida no art. 14 da Resolução TC nº. 

0155/2021. 

 
Por conta do prazo exíguo até a publicação do resultado final que ocorrerá em apenas um dia, deixo de realizar a notificação para a oitiva das partes, prevista no art. 10 da Resolução nº. 0155/2021. A referida 
notificação será realizada ao final desta monocrática. 
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É o Relatório. 

DECISÃO 

 
Os apontamentos da GAPE indicam uma descaracterização do instituto da contratação temporária por excepcional interesse público, o que possibilitaria a posterior caracterização do vínculo 

trabalhista, o que fica evidente neste trecho: 

 
“O edital analisado possui características de edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista 

no art. 37, IX da Constituição Federal. Observou-se que no presente edital foram feitas adequações no texto para descaracterizar o instituto da contratação temporária. 

 
A presente contratação está amparada na Lei Municipal nº 1.767/2022, no entanto, é necessário um aprofundamento na análise da regras ali dispostas, pois a princípio, não se confirmou ser legal 

a contratação de Monitor de Reforço Escolar e Cuidador do Aluno com Deficiência com o pagamento de bolsa, nos moldes apresentados. 

 
Pelo exposto, sugere-se a revogação do presente edital, diante dos fatos ora apresentados” 

 
De fato, o referido edital possui falhas, sendo que a forma adotada não atende às exigências mínimas da legislação aplicável. 

 
Em sede de cognição sumária, tenho que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deferimento da medida cautelar requisitada pela GAPE, posto estar caracterizado o 

periculum in mora e o fumus boni juris. 

 
Com efeito, o fumus boni iuris encontra-se delineado na Representação Interna do GAPE pelo risco de futuras ações contra a Prefeitura de Sertânia em decorrência da caracterização do vínculo 

trabalhista, mormente pelo desrespeito por parte do edital ao regramento jurídico que disciplina as relações de trabalho. 

 
Já o periculum in mora encontra-se consubstanciado no risco de ineficácia de um eventual provimento posterior desta Corte que decrete a irregularidade do certame e da despesa, 

considerando que está prevista a divulgação do Resultado Final em 03/06/2022, causando uma situação de difícil reparação. 

 
Inexistente o periculum in mora reverso porquanto as contratações ainda não foram efetuadas e não existe indicativo de interrupção nos serviços educacionais já 

iniciados. Pelo exposto, 

 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Sertânia deflagrou o Processo Seletivo Simplificado n°02/2022 objetivando a seleção de candidatos visando o preenchimento de 60 (sessenta) bolsas 

previstas na Lei Municipal n° 1.767/2022, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação, nos cargos de Monitor de Reforço Escolar e Cuidador do Aluno com Deficiência, pelo prazo de 1 (um) ano, 

prorrogáveis por igual período; 

 
CONSIDERANDO que não foram atendidas as exigências previstas na legislação pertinente, em especial a Constituição Federal art. 37, inciso IX e art. 39, §3º; Decreto Federal nº. 5.452/43 art. 

2º §1º e art. 3º; Lei Federal nº 9.394/96 art. 84 e Lei Federal nº. 11.788/2008; 

 
CONSIDERANDO que os termos do edital violam os princípios da legalidade e da clareza; 

 
CONSIDERANDO o perigo de demora no exercício definitivo do controle de legalidade do certame e da despesa por parte desta Corte de Contas por conta de possibilidade de contratação 

irregular (periculum in mora) e a plausibilidade do direito acautelado (fumus boni juris), bem como a inexistência do risco de dano reverso (periculum in mora reverso); 

 
Defiro, ad referendum da Primeira Câmara, a Medida Cautelar pleiteada, determinando a suspensão do Processo Seletivo Simplificado n°02/2022, tendo em vista a previsão de contratação de 

profissionais com remuneração e vínculo jurídico em desacordo com o ordenamento vigente. 



 
Fica notificado o Exmo. Prefeito Ângelo Rafael Ferreira dos Santos para apresentar sua manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis, a partir do recebimento deste, conforme art. 

14 da Resolução TC nº. 0155/2021. 

 
Recife, 02 de junho de 2022. 

_  Adriano Cisneiros 

Conselheiro Substituto 

 


