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PARECER JURÍDICO 

 

DESTINATÁRIO: DIRETORIA DO SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO 

CEARÁ (SASEC – CE) 

ASSUNTO: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2021 

 

A Diretoria do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará – SASEC, 

solicitou a este escritório parecer jurídico a respeito da legalidade do Edital de Chamada Pública 

nº. 01/2021, emitido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 

Humanos do Estado do Ceará (SPS/CE). Prestam-se os devidos esclarecimentos a seguir. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

O referido edital objetiva a contratação 184 (cento e oitenta e quatro) agentes sociais, 

denominados Agentes Mais Infância, os quais atuarão no âmbito do “Programa Mais Infância 

Ceará”, regulamentado pelas Leis Estaduais nº. 17.380 e 17.437, ambas de 2021, e pelo Decreto 

Estadual nº. Decreto Estadual nº 33.905.  

De acordo com o próprio instrumento editalício, o programa se destina à “promoção 

do desenvolvimento infantil em famílias em situação de extrema pobreza, mediante política de 

transferência de renda”. O ponto 3 do edital fixa as atividades de competência dos profissionais 

selecionados, da forma a seguir: 

“a) acompanhar e apoiar todos os processos relacionados à concessão 
do CMIC às famílias beneficiárias, identificando dificuldades que 
possam interferir na operacionalização do auxílio e no acesso às 
políticas públicas voltadas à saúde, educação, habitação, emprego e 
renda, dentre outras; 

b) mapear iniciativas municipais de acompanhamento das famílias do 
Cartão Mais Infância Ceará, propondo estratégias de intervenção a 
partir de articulação com os Centros de Referência da Assistência Social 
– CRAS e os Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social – CREAS; 
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c) articular com as equipes locais da Proteção Social Básica o 
cumprimento das condicionalidades exigidas para concessão do auxílio 
através da inserção no Programa de Proteção Integral à Família – PAIF; 

d) mapear as principais necessidades e dificuldades das famílias do 
CMIC, articulando as demandas junto ao Comitê Municipal Intersetorial 
da Infância; 

e) documentar todas as ações e intervenções realizadas; 

f) acompanhar, sistemática e diretamente, a atualização mensal dos 
dados no sistema do Cartão Mais Infância Ceará, sob a 
responsabilidade do município;  

g) realizar visitas domiciliares às famílias do Cartão Mais Infância Ceará, 
obedecendo amostra percentual a ser fixada de acordo com o porte do 
município e o número de famílias atendidas; 

h) incentivar a realização de encontros para as famílias do CMIC nos 
CRAS.” 

Expressa o Edital, ainda, que os selecionados deverão possuir nível superior 

completo, e serão remunerados mediante o pagamento de bolsa, a qual corresponderá ao valor 

de R$ 900,00 (novecentos reais), para aqueles que laborarem por 20 (vinte) horas semanais; R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), para aqueles que laborarem por 30 (trinta) horas 

semanais; e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para aqueles que laborarem por 40 (quarenta) 

horas semanais. 

2. DAS VIOLAÇÕES AO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

Consoante a Constituição Federal de 1988, a contratação de pessoal pela 

Administração Pública resta condicionada à prévia realização de concurso público. Assim dispõe 

o art. 37, inciso II, do texto constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
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com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...]. 

Por outro lado, a norma constitucional expressa, no art. 37, inciso IX, que, por meio 

de lei, deverá se estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, exclusivamente 

para se atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido, a 

contratação temporária, sem concurso público, não deve ser regra, tornando-se cabível apenas 

em situações excepcionais. 

Logo, nos termos da Constituição, para que se considere válida a contratação 

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse 

público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo defesa aos serviços 

ordinários permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da 

Administração. 

O Estado do Ceará, em 2021, editou a Lei nº. 17.437, possibilitando a contratação de 

agentes para atuação junto à “política pública do Cartão Mais Infância” por meio de seleção 

simplificada, determinando que tais profissionais farão jus ao recebimento de bolsa. Veja-se: 

LEI ESTADUAL Nº. 17.437, 05 de abril de 2021 

“Art. 12-A. Objetivando potencializar os resultados sociais almejados do 
Cartão Mais Infância Ceará, poderá a Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS estimular a 
participação na correspondente ação de agentes sociais da comunidade 
que, pelo interesse, pela expertise, aptidão ou vocação na área social, 
possam contribuir para implementação e a otimização do escopo 
inerente à política pública do Cartão Mais Infância, mediante o 
desempenho de atividades com impacto na melhoria da qualidade de 
vida dos beneficiários, possibilitando, por meio do acesso amplo às 
demais políticas a cargo do Poder Público, a garantia dos direitos e a 
promoção do desenvolvimento socioeconômico. 

§ 1.º A participação dos agentes na ação do Cartão Mais Infância dar-
se-á por meio de seleção simplificada, cujo edital especificará, além 
das normas pertinentes ao procedimento, o quantitativo de vagas, as 
atribuições específicas a serem desempenhadas, bem como os 
requisitos e as condições para fins de participação. 
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§ 2.º Em apoio ao exercício de suas atividades, os agentes farão jus 
ao recebimento de bolsa, a qual terá seu valor e demais regras 
relativas ao correspondente pagamento definidos no edital a que se 
refere o § 1.º deste artigo.” (grifos nossos) 

Ocorre que a política de assistência também encontra fundamento na Constituição 

Federal, em seus arts. 203 e 204, tudo em conformidade com os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil. Destaca-se, a seguir: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

[...] 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. 

Da mesma maneira, a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº. 8.742/1993), com 

alterações da Lei nº. 12.435/2011, organiza a gestão das ações na área de assistência social sob 

a forma de um sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS).  

Assim, a política de assistência, como um todo, incluindo-se a proteção à infância e 

a realização de programas de transferência de renda, possuirá caráter permanente, integrando os 

diversos entes federativos, por apresentar estreita relação com os objetivos constitucionais. Por 

essa razão, não obstante a lei editada pelo Estado do Ceará, acima exposta, o edital em questão 

representa verdadeira forma de contratação irregular de profissionais, desrespeitando o imperativo 

constitucional do concurso público. 

Ademais, o instrumento editalício estabelece remuneração com caráter de “bolsa” a 

profissionais de nível superior completo, desvinculados de qualquer instituição de ensino, inclusive 

com valor inferior ao salário mínimo nacional. Entretanto, a Constituição Federal assegura que a 

remuneração do servidor público nunca seja em valor inferior ao mínimo, por força do disposto no 

art. 39, § 3°, art. 7°, IV e VII.  

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 16, 

determinando que a remuneração total do servidor público não deverá ser inferior ao salário 
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mínimo, ao passo que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), apresenta o seguinte 

entendimento sumulado:  

Súmula nº. 47, TJCE 

A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao 
salário mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de 
trabalho por ele cumprida. 

Sendo assim, em síntese, observam-se as seguintes irregularidades no Edital de 

Chamada Pública nº. 01/2021: 1) contratação em desrespeito ao concurso público, tendo em vista 

o caráter permanente da política de assistência, de proteção à infância e juventude e de combate 

à extrema pobreza; e 2) contratação de profissionais de nível superior “bolsistas”, com pagamento 

inferior ao salário mínimo. 

3. CONCLUSÃO    

Ante todo o exposto, constataram-se disposições em contrariedade ao 

ordenamento jurídico pátrio no Edital de Chamada Pública nº. 01/2021, emitido pela Secretaria 

da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará 

(SPS/CE). 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. 

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2021. 

                                                

Sociedade de Advogados Câmara e Uchôa 

OAB/CE 990 

 


