
PARECER

O Departamento Jurídico do SINDUECE manifesta-se sobre: legalidade da
contratação de professores substitutos e temporários durante o período
de defeso eleitoral.

Relato: Trata-se de dúvida jurídica encaminhada por professores substitutos e

temporários sobre a (im)possibilidade da contratação dos referidos

profissionais durante o período de três meses que antecede o pleito eleitoral

deste ano, ou seja, a partir de 02/07/2022, e até a posse dos eleitos, conforme

disposto no art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 83, V, da Resolução

TSE nº 23.610/2019 c/c Resolução TSE nº 23.674/2021;

Análise: Para análise do tema, transcrevemos o disposto no artigo 73, V, da

Lei n. 9.504/1997, bem como o artigo 21, IV, da Lei Complementar n. 101/2000.

Lei n. 9.504/1997

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;

[...]

Lei Complementar n. 101/2000

[...]

Art. 21. É nulo de pleno direito:

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder
Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão
decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de
Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da
União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração,
reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição
de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em
concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder
Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja
parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do
mandato do titular do Poder Executivo.

[...]

A partir de uma interpretação sistemática aplicada às referidas normas,
bem como da interpretação por analogia do art. 73, V, “c”, da Lei n.
9.504/1997, esta Assessoria Jurídica adota a interpretação de que é
possível a contratação de professor substituto/temporário no período do
defeso eleitoral, desde que o processo seletivo tenha sido homologado
antes deste período, obedecendo às regras atinentes a este tipo de
seleção.



Regra idêntica se aplica no caso de renovação do contrato, visto que a

renovação é um novo contrato; e este novo contrato (aditivo) se estiver

baseado em um processo seletivo, que resultou na contratação original, resta

atendida a exigência de homologação do certame anterior ao período de

defeso eleitoral, ou seja, o agente público se submeteu a um processo seletivo

homologado antes da proibição prevista na Legislação.

Não se deve afastar de vista, contudo, que a renovação contratual constitui

novo ato administrativo, de natureza discricionária e fundamentação vinculada,

devendo ser demonstrada a permanência da necessidade e reiterada

existência de interesse excepcional pela Administração.

Conclusão: É possível a contratação de professores substitutos e temporários

durante o período de defeso eleitoral? Sim, desde que o processo seletivo

tenha sido homologado antes deste período, obedecendo às regras atinentes a

este tipo de seleção.

Salvo melhor juízo, é este o Parecer.

Fortaleza, Ceará, 23 de agosto de 2022.
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