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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 
VOTO GC-7 

 
PROCESSO: TCE-RJ n° 210.037-6/16 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM 

ASSUNTO:  AUDITORIA GOVERNAMENTAL ORDINÁRIA - 

INSPEÇÃO 

AUDITORIA GOVERNAMENTAL ORDINÁRIA.  

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO 

DETERMINADO. CONTRATAÇÕES COM 

INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO CONSTITUCIONAL DA 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO COM CRITÉRIOS OBJETIVOS 

PRÉVIO ÀS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS NÃO ENCAMINHADOS AO TCE-RJ. 

ADMISSÕES IRREGULARES DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE 

COMBATE A ENDEMIAS. CONTRATAÇÕES DE 

PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO SEM 

PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO DE CONTROLE 

INTERNO (OU EQUIVALENTE) SOBRE A 

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO 

ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA. APLICAÇÃO 

DE MULTA. RECUSA DO REGISTRO. COMUNICAÇÃO. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. 

Trata o presente processo de Auditoria Governamental Ordinária, na 

modalidade Inspeção, realizada na Prefeitura Municipal de Silva Jardim, com o 

objetivo de verificar a legalidade e legitimidade das contratações de pessoal por 

tempo determinado efetivadas no interregno compreendido entre 01/11/2014 a 

31/12/2015. 
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Tramitam em apenso, por conexão processual, os 3.497 (três mil, 

quatrocentos e noventa e sete) processos relacionados na instrução da 

3ª CCP de 09/06/2017, os quais serão abarcados pelo presente Voto. 

Em Sessão Plenária de 19/04/2018, este Tribunal decidiu nos termos a 

seguir: 

I- Pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DE 
JUSTIFICATIVA apresentadas pelo Sr. Wanderson Gimenes 
Alexandre, Prefeito Municipal de Silva Jardim (Documento TCE-RJ nº 
7.277-1/17), a fim de afastar a Situação 1 do Relatório de Auditoria; 

II- Pela NOTIFICAÇÃO ao Sr. Wanderson Gimenes Alexandre, 
Prefeito Municipal de Silva Jardim, com base no art. 6º, § 2º, da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que encaminhe razões de 
defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão 
desta Corte, em face das seguintes irregularidades: 

a) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da excepcionalidade (situação 2) (situação 3); 

b) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da temporariedade (situação 4) (situação 5); 

c) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
aos princípios da impessoalidade e da publicidade (situação 6) 
(situação 7); 

d) contratos de pessoal por tempo determinado não 
encaminhados a esta Corte de Contas (situação 8); 

e) admissões ilegais de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Agentes de Combate a Endemias por meio de contratações 
temporárias (situação 9); 

f) contratações de pessoal por tempo determinado sem 
pronunciamento do Órgão de Controle Interno (ou equivalente) 
sobre a existência de disponibilidade orçamentária (situação 10); 

III- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Silva Jardim, 
com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, com a 
RECOMENDAÇÃO de promover estudos visando à adequação da 
legislação Municipal que disciplina as contratações temporárias, em 
conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrada no RE 
658.026, tema nº 612 da repercussão geral; 

IV- Pela CIÊNCIA ao atual Presidente da Câmara Municipal de Silva 
Jardim da RECOMENDAÇÃO ao Prefeito formulada no item anterior, 
em prol do aprimoramento da legislação local referente às 
contratações temporárias; 

V- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Controle 
Interno de Silva Jardim, com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96, para que tome ciência da Decisão Plenária. 
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Devidamente chamado aos autos, o Sr. Wanderson Gimenes Alexandre, 

ex-Prefeito Municipal, deixou transcorrer in albis o prazo regulamentar para o 

oferecimento de razões de defesa, razão pela qual foi emitido o Certificado de 

Revelia nº 443/2018. 

Não obstante, posteriormente, o notificado protocolou a defesa constante 

do Documento TCE-RJ nº 16.254-6/18. 

O Corpo Técnico, após analisar os elementos apresentados, por meio da 

instrução constante na peça eletrônica “17/07/2018 - Informação da 2ª CAP”, 

assim se pronuncia: 

Quanto às Situações 2 e 3, informa, em suma, que os ajustes foram 
celebrados pela absoluta necessidade transitória de prestar serviços 
essenciais de natureza contínua, em face de carência de pessoal 
herdada na gestão anterior. Destacaou que foram adotadas medidas 
que estavam ao seu alcance para tentar solucionar o problema, tais 
como, a convocação de 425 candidatos aprovados no Certame de 
01/2012, realizado na gestão anterior, em que pese o edital prevesse 
somente 182 vagas. Informou também a realização do Concurso 
Público - Edital 01/2017, para o qual foram criados vários cargos, 
dentre eles, os agentes comunitários de saúde e de endemias, que 
há pelo menos 30 anos não tinha sua situação regularizada. 

No que se refere às Situações 4 e 5 aduz que a temporariedade nas 
contratações se justificava até que fossem criados os cargos, 
planejado o concurso e programada a admissão dos efetivos. Desta 
forma, relata que foi editada a Lei 1717/2017 criando cargos de 
provimento efetivo que serão preenchidos através de concurso 
público, sendo que o primero foi publicado em 18/01/2017, através 
do Edital 01/2017. 

No que tange às Situações 6 e 7, considera que a publicação dos 
contratados está regular, dado que realizada eletronicamente no sítio 
oficial do Poder Executivo Municipal de acordo com o previsto na Lei 
12.527/2011. Enfatizando, por analogia, que os processos judiciais 
são disponibilizados por meio eletrônicos o que demonstra uma 
inclinação do legislador pela opção deste meio digital em detrimento 
do físico. Em relação à avaliação dos candidatos por meio de 
entrevistas afirma ser este um instrumento válido e regular, sendo 
amplamente utilizado por universidades públicas em seus processos 
seletivos. 

No que concerne à Situação 8, alega que os contratos estão sendo 
enviados por meio do SIGFIS e que a interrupção dos envios dos 
mesmos não se revela ato violador da norma, mas apenas uma 
“perda temporária de operacionalização”. 

Em relação à Situação 9 reitera a afirmação de que a contratação 
temporária se fez necessária em razão da inexistência de cargos de 
provimento efetivo no âmbito do município. 
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Por fim, quanto à Situação 10, se limita a informar que “A LRF 
estatui a necessidade de manifestação do ordenador de despesa 
declarando a ausência de impacto em situações que vislumbrem 
aumento de despesa contínua, ou a adaptabilidade da despesa 
quando não-contínua à LOA e à LDO. No caso concreto, os projetos 
de lei levavam em sua composição a declaração do ordenador de 
despesa, uma vez que tratava-se de despesa não-contínua.” 

Análise 

Ressalta-se, de início, que as alegações apresentadas não foram 
acompanhadas de qualquer documentação comprobatória. 

Quanto às situações 2 e 3, contratações de pessoal por tempo 
determinado com violação ao critério da excepcionalidade, os 
esclarecimento trazidos apenas confirmam a veracidade da situação 
fática narrada no Relatório de Inspeção quanto à ausência de 
excepcionalidade nas contratações, ao admitir que os contratos 
foram firmados com a finalidade de suprir a necessidade de 
servidores permanentes, bem como para dar continuidade à 
prestação de serviços de interesse da população. 

Apesar da necessidade de continuidade do serviço, a carência de 
pessoal não é legitima necessidade temporária de excepcional 
interesse público, tendo em vista que a situação foi provocada pela 
inércia da própria administração. 

Comparando-se, a quantidade de contratados por prazo firmados 
pelo município entre outubro de 2014 e dezembro de 2015 (fls. 6 da 
presente auditoria), observa-se que a relação entre contratados 
saltou de 13,5% para 27,62%, evidenciando que o município 
aumentou o quantitativo de contratados por prazo determinado, 
incrementando a participação desse tipo de mão de obra mesmo 
após, conforme alegado, terem sido convocados servidores 
remanescentes do concurso de 2012, que se supõe teriam como 
objetivo a eliminação das contratações por prazo determinado de 
caráter continuado. 

Conforme restou evidenciado, o último concurso realizado pela 
Administração ocorreu somente em 2017. Sendo assim, era 
previsível a necessidade de pessoal efetivo. Por sua vez, o 
responsável não adotou, tempestivamente e com a celeridade que a 
situação exige medidas visando à realização do indispensável 
concurso público para substituir o pessoal contratado em 2014, 
descaracterizando as condições e justificativas iniciais das 
contratações, que, portanto, perderam sua natureza de 
excepcionalidade. 

Ressalte-se que os ajustes precários foram celebrados como 
consequência da inação da própria municipalidade em realizar 
concurso público com o fito de prover seu quadro permanente com 
pessoal efetivo. Conforme já exposto, o último concurso realizado 
pela Administração foi em 2012, e somente em 2017 a Administração 
viabilizou a criação de novos cargos públicos com a elaboração de 
concurso público, cujo edital ainda não foi conhecido por este 
Tribunal, haja vista a necessidade de complementação da instrução 
processual por ausência de documentação que deveria integrar o 
processo (TCE-RJ nº 208.672-8/17). 
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Desta forma, a mera alegação de atender ao princípio de 
continuidade dos serviços essenciais necessários aos munícipes não 
representa contingência fática/emergencial da necessidade 
temporária de excepcional interesse público para os ajustes 
precários firmados entre 01/11/2014 a 31/12/2015. Representa, sim, 
a burla ao princípio do concurso público pela gestão ineficiente na 
área de pessoal, uma vez que o jurisdicionado não adequou o 
quadro funcional permanente da municipalidade às necessidades 
existentes. 

Relativamente às Situações 4 e 5, contratações de pessoal por 
tempo determinado com violação ao critério da temporariedade, 
verifica-se que não restou comprovada a necessidade temporária de 
excepcional interesse público capaz de legitimar as contratações. 
Isso porque, apesar de haver informação quanto à temporariedade 
das ações, não restou demonstrado que o quadro permanente de 
pessoal não estava adequadamente suprido e que era necessária a 
complementação excepcional e temporária por contratados. 

Ressalte-se, todavia, que o simples fato de haver necessidade de 
pessoal não significa possibilidade de realização de contratação por 
prazo determinado, dado que, consoante o exposto no artigo 37, II, 
da CR/88, somente poderia ser realizada contratação por prazo 
determinado quando a situação se revestisse de excepcionalidade e 
temporariedade, o que não acontece quando a situação decorre da 
imprevisão ou da falta de planejamento da Administração Pública, ou 
seja, da inércia do responsável. 

Quanto às Situações 6 e 7, contratações de pessoal por tempo 
determinado com violação aos princípios da impessoalidade e 
da publicidade, verifica-se que a justificativa não tem o condão de 
afastar a irregularidade na medida em que a utilização somente por 
meio eletrônico não garante a perenidade que deve caracterizar as 
publicizações de atos, não atendendo, por si só, ao postulado da 
publicidade. Por essas razões, entendemos que a publicação do 
Edital deve ocorrer também em diário oficial, esse sim podendo ter 
versão apenas eletrônica, ou jornal de circulação local. Ressalte-se 
que é obrigação do administrador, prevista na Deliberação TCE-RJ 
196/96, proceder à publicação dos contratos celebrados, o que não 
ocorreu. 

No que se refere à violação ao Princípio da Impessoalidade 
consideramos não satisfatórios os esclarecimentos prestados, tendo 
em vista que não vieram acompanhadas de documentação 
comprobatória que demonstrasse, efetivamente, quais os critérios 
objetivos foram adotados pela Administração para a seleção de 
candidatos por entrevistas, que permitisse garantir o tratamento 
isonômico de todos eles. 

Já quanto a Situação 8, contratos de pessoal por tempo 
determinado não encaminhados ao TCE, a alegação apresentada 
não possui o condão de justificar o não envio dos ajustes ao Tribunal. 
Assim, mantém a irregularidade quanto ao não encaminhamento de 
contratos por prazo determinados para análise desta Corte, nos 
termos do artigo 8º da Deliberação TCE-RJ 196/96. 

Relativamente à Situação 9, admissões ilegais de Agentes 
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias 
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por meio de contratações temporárias, não merecem prosperar as 
justificativas apresentadas de que as contratações ocorreram devido 
à inexistia de tais cargos no quadro da prefeitura, uma vez que os 
ajustes iniciaram-se em novembro de 2014, no final do segundo ano 
do primeiro mandato, o que configura tempo mais do que suficiente 
para que a situação fosse solucionada. Porém, segundo o informado, 
os cargos foram criados somente em 2017, com a edição da Lei 
Municipal 1717/2017. 

Por fim, quanto à Situação 10, contratações de pessoal por 
tempo determinado sem pronunciamento do Órgão de Controle 
Interno (ou equivalente) sobre a existência de disponibilidade 
orçamentária, contrariamente ao que parece entender o 
responsável, não se dispensa o pronunciamento acerca da 
disponibilidade orçamentária em momento anterior à contratação de 
pessoal, dado que tal documento tem como finalidade subsidiar o 
gestor quando de sua decisão pela contratação temporária no 
sentido de verificar a existência de recursos para garantir o custeio 
total das contratações temporárias. 

Conclusão. 

Desse modo, considerando que os esclarecimentos e documentos 
apresentados são insuficientes para elidir os achados de auditoria, 
sugere-se a adoção das seguintes medidas: 

1. APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Wanderson Gimenes Alexandre, 
então Prefeito Municipal de Silva Jardim, responsável pelas 
contratações e revel nestes autos, nos termos do art. 63, inciso II, 
combinado com os artigos 65 e 28 da Lei Complementar estadual n° 
63/90, em virtude das irregularidades abaixo relacionadas, devendo 
ser recolhida com recursos próprios, no prazo de 30 (trinta) dias da 
ciência da decisão, comprovando-se junto a este Tribunal o seu 
recolhimento nos 10 (dez) dias subsequentes, ficando desde já 
autorizada a sua Cobrança Judicial em caso de não recolhimento, 
observado o procedimento recursal: 

a) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da excepcionalidade (situação 2) (situação 3); 

b) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da temporariedade (situação 4) (situação 5); 

c) contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
aos princípios da impessoalidade e da publicidade (situação 6) 
(situação 7); 

d) contratos de pessoal por tempo determinado não 
encaminhados a esta Corte de Contas (situação 8); 

e) admissões ilegais de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Agentes de Combate a Endemias por meio de contratações 
temporárias (situação 9); 

f) contratações de pessoal por tempo determinado sem 
pronunciamento do Órgão de Controle Interno (ou equivalente) 
sobre a existência de disponibilidade orçamentária (situação 10); 

2. A RECUSA DO REGISTRO dos 3.497 (três mil quatrocentos e 
noventa e sete) contratos de trabalho por prazo determinado 
relacionados às fls. 219/284, na instrução da 3ª CCP de 09/06/2017, 
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relativos aos processos apensados a este relatório, com base na 
Deliberação TCE 196/96, por não se conformarem com os requisitos 
formais e legais indispensáveis à espécie. 

3. A COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Silva Jardim, 
nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 e 
na forma do artigo 26 e seus incisos da Lei Complementar nº 63/90, 
para que tome ciência da decisão plenária. 

4. A COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Controle 
Interno de Silva Jardim, nos termos do § 1º do artigo 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96 e na forma do artigo 26 e seus incisos 
da Lei Complementar nº 63/90, para que tome ciência da decisão 
plenária. 

5. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro para dar-lhe ciência das irregularidades apontadas no 
relatório de auditoria de fls. 1/35 e para que tome as providências 
que entender cabíveis no âmbito de suas competências. 
 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se 

favoravelmente à adoção das medidas propostas na instrução. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após o exame dos elementos apresentados pelo Sr. Wanderson Gimenes 

Alexandre, tenho por corretas as considerações apresentadas pelo Corpo 

Instrutivo, referendadas pelo Ministério Público Especial, no que tange ao não 

acolhimento das suas razões de defesa. 

Com efeito, o art. 37, inciso II, da Constituição da República, define como 

regra geral, para investidura em cargos públicos, a prévia aprovação em concurso 

público, constituindo uma das exceções àquele mandamento a modalidade de 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

Outrossim, registro que o art. 37, inciso IX, da Lei Maior, ao conferir à 

legislação ordinária a atribuição de regular as hipóteses nas quais seria permitida 

a contratação temporária, não outorgou ampla discricionariedade ao legislador, 

sendo inadmissível que a lei infraconstitucional, como veículo normativo para a 

definição dos casos de exceção, afaste-se dos princípios estabelecidos na Lei 

Maior, criando situações não albergadas na norma constitucional. 

Do mesmo modo, conclui-se, com a simples leitura do referido dispositivo, 

que a necessidade de contratação por prazo determinado – e eventual 
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prorrogação – deve estar em consonância com o princípio da indisponibilidade do 

interesse público, que constitui condição sine qua non à atuação do agente 

público no exercício de suas funções. 

Também está explícita a pressuposição da temporariedade, restando claro 

que a duração do contrato depende da prefixação da unidade de tempo 

necessária ao atendimento do fato motivador da contratação. 

Na verdade, se permanente a necessidade a ser atendida, cabe ao Poder 

Público efetuar o recrutamento por meio da regra geral, não sendo possível 

reconhecer a existência da temporariedade em contratações sucessivamente 

renovadas. 

Portanto, conforme pacificado na moderna doutrina e na jurisprudência do 

STF (RE 658.026, tema nº 612 da repercussão geral), a válida admissão de 

pessoal por meio de contratos por prazo determinado deverá observar os 

seguintes pressupostos: (i) a previsão legal da hipótese de contratação; (ii) a 

necessidade temporária; (iii) o excepcional interesse público; e (iv) a prefixação 

do prazo necessário ao atendimento do excepcional fato motivador. 

Há de se somar o fato de que, embora seja inexigível a realização de 

concurso público de provas ou de provas e títulos, a contratação de pessoal em 

caráter temporário e excepcional deve ser precedida – em observância aos 

princípios constitucionais vigentes – de um processo seletivo simplificado com 

critérios claros e objetivos previamente definidos e divulgados em edital. 

Ao adotar tais providências, a autoridade administrativa possibilitará não só 

o necessário controle sobre os atos administrativos, como também o antecipado 

conhecimento, pelos interessados, das condições exigidas para o ingresso, 

respeitando-se a impessoalidade e a isonomia. 

A outro giro, assinalo que a omissão no envio dos contratos temporários 

tem o potencial de obstar o exercício da atividade fiscalizatória exercida por este 

Tribunal, consagrada no art. 71, inciso III, da CRFB, sujeitando o responsável às 

penalidades previstas na Lei Complementar nº 63/90. 
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Outra irregularidade que merece destaque refere-se à admissão temporária 

de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias sem a 

devida comprovação da ocorrência de surto epidêmico, apesar do que exige o art. 

16 da Lei nº 11.350/06. 

Por fim, tendo em vista as irregularidades praticadas pelo ex-Prefeito, 

considero adequada a medida punitiva proposta na instrução e registro que, em 

respeito ao art. 65 da Lei Orgânica deste Tribunal, serão levadas em conta, na 

fixação da multa proposta, entre outras condições, o elevado número de 

contratações realizadas, no total de 3.497, a função exercida, a relevância da 

falta, o grau de instrução do agente e sua qualificação funcional, bem assim se 

agiu com dolo ou culpa. 

Ex positis – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “17/07/2018 - Informação da 2ª CAP” –, 

posiciono-me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer 

do douto Ministério Público Especial, e 

VOTO: 

I- Pelo CANCELAMENTO do Certificado de Revelia nº 443/18; 

II- NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA apresentadas pelo 

Sr. Wanderson Gimenes Alexandre, Prefeito Municipal de Silva 

Jardim à época dos fatos, por meio do Documento TCE-RJ  

nº 28.402-9/17; 

III- Pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Wanderson Gimenes 

Alexandre, Prefeito Municipal de Silva Jardim à época dos fatos, no 

montante de R$ 75.759,70 (setenta e cinco mil, setecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta centavos), equivalente, nesta data, a 

23.000 (vinte e três mil) vezes o valor da UFIR-RJ, nos termos do 

art. 63, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 63/90, a ser 

recolhido, com recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo o responsável comprovar o recolhimento junto a 

esta Corte de Contas, ficando, desde já, autorizada a COBRANÇA 
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EXECUTIVA, bem como a expedição de ofício à Procuradoria Geral 

do Estado (PGE) para inscrição em dívida ativa; 

IV- Pela RECUSA DO REGISTRO dos 3.497 (três mil, quatrocentos e 

noventa e sete) contratos temporários relacionados na peça eletrônica 

“09/06/2017 - Informação da 3 CCP”, com fulcro no art. 14 da 

Deliberação TCE-RJ nº 196/96, por estarem em desacordo com as 

exigências legais; 

V- COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Silva Jardim, com 

base no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que 

tome ciência desta decisão; 

VI- Pela COMUNICAÇÃO ao atual responsável pelo Controle Interno de 

Silva Jardim, com base no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96, para que tome ciência desta decisão; 

VII- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro dando-lhe ciência das irregularidades apuradas no 

presente processo, para que adote as providências que entender 

cabíveis no âmbito da sua competência. 

 

Plenário, 

GC-7, em 23 / 08 / 2018. 

 

 
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator  
 


		2018-08-21T11:59:20-0300
	TCERJ
	RODRIGO MELO DO NASCIMENTO:05447371724
	Processo 210037-6/2016. Para verificar a autenticidade acesse http://www.tce.rj.gov.br. Código: 3DD5-F8D3-C30F-43B0-9CDD-A6C8-8831-FDFA




