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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

Referente ao Edital: 01/2020 - Jeriquara/SP 

(   ) PEDIDO DEFERIDO ( X ) PEDIDO INDEFERIDO 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Objeto: Análise dos argumentos apresentados no Ofício Pres. n.º 33/2020, 
encaminhado à Seletiva Concursos, bem como à Prefeitura Municipal de 
Jeriquara, pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, para insurgir 
contra o Edital de Aberturado Concurso n.º 001/2020. 
 

SÍNTESE 

 

Em resumo, o Conselho Regional de Odontologia questiona o salário informado para 

o cargo de “Cirurgião Dentista”, alegando que o Edital estaria em desacordo com 

determinações legais. 

 

Baseia seu argumento na Lei Federal n.º 3.999/61, art. 5° e 22, sendo desnecessário 

sua repetição nesse momento, evitando redundâncias argumentativas. 

 

Pelo seu argumento, o salário do cargo de cirurgião dentista deveria acompanhar o 

que a referida lei pede, qual seja, “03 (três) vezes o salário mínimo”, o que 

atualmente somaria o montante de R$ 3.117,00. 

 

RELATÓRIO 

 

Sabe-se que cada Conselho de Classe deve trabalhar para defender os interesses 

dos profissionais que integram aquele órgão. 

 

Antes de tudo, devemos parabenizar a iniciativa do Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo, uma vez ter mostrado interesse em analisar questões 

inerentes às atividades dos dentistas, antes mesmo de iniciarem as atividades. Isso 

deve ser aplaudido de pé. 

 

Passando à análise propriamente dita, agora sim cabe trazer à luz outro artigo, do  

mesmo diploma legal supracitado: 
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Art. 4º É salário-mínimo dos médicos a remuneração mínima, 

permitida por lei, pelos serviços profissionais prestados por 

médicos, com a relação de emprego, a pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado. (texto original e grifo nosso). 

 

Antes de indicar qual deve ser a remuneração do profissional, a norma 

primeiramente dita as regras para esclarecer quais são as condições para que o 

salário siga a regra do art.5°, e isso ocorre justamente no art. 4°. Senão vejamos: 

  

a) Relação de Emprego 

De imediato, percebemos que não é esse o caso. Nas relações de emprego, estas 

são caracterizadas pela anotação da CTPS, com direitos e princípios próprios, e 

principalmente, não há uma efetivação no cargo. 

 

O regime de contratação do Concurso Público n.º 001/2020, da Prefeitura Municipal 

de Jeriquara, é o “Estatutário”, que também possui direitos e princípios próprios, 

sendo desnecessários maiores delongas sobres quais seriam. 

 

b) Pessoas Físicas ou Jurídicas de Direito Privado 

Não tão imediatamente, fica observada quais são as pessoas responsáveis e 

obrigadas a seguir as determinações da lei. 

 

Cabe salientar que a Prefeitura Municipal é “Pessoa Jurídica de Direito Público” e 

não de  Direito Privado, o que a exclui do rol de pessoas obrigados a cumprir as 

determinações da Lei Federal n.º 3.999/61. 

 

Não bastasse a própria leitura da lei, a jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas já 

tem se posicionado no sentido de que os servidores públicos não tem direito a 

receber salário baseado em piso nacional (vide Processo 100800-67.2006.5.15.0136 

(Servidor x Município de Santa Cruz/SP)). 

 

Trata-se de mero conflito de normas, no qual a norma “Especial” se sobrepõe à  

 

“Geral”. 

 

No caso em tela, temos que as questões de piso salarial são de “norma geral”, 

sendo que a Lei Municipal, que regulamenta os salários dos servidores, é “normal 

especial”. 

 

Outro fator que em nenhuma hipótese pode ser ignorado, é a questão de “Dotação 

Orçamentária”. É certo que possam existir municípios nos quais os salários até 

extrapolam os 03 (três) salários mínimos, porém, respeitando o limite orçamentário. 
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Devemos entender, e divulgar, que o edital de um concurso é ato normativo editado 

pela Administração Pública, estando inteiramente no exercício legal de suas 

atribuições, lembrando inclusive que o edital faz lei entre as partes (órgão e 

candidato). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo quanto foi exposto, a presente assessoria jurídica entende que não 

há nenhuma ilegalidade no Concurso Público n.º 001/2020, da Prefeitura Municipal 

de Jeriquara, no que se refere aos salários ou qualquer outro ponto. 

 

Tal entendimento está amparado tanto na Lei Federal n.º 3.999/61 quanto na Lei 

Municipal, bem como em entendimento jurisprudencial. 

 

 

Sendo assim, nada há que altere o curso normal do Concurso Público n.º 001/2020. 

 

 

 

Igarapava, 27 de janeiro de 2.020. 

 

 

 

 

 

GEANDRO JACINTO FERREIRA SOARES 

JURÍDICO 

OAB/SP 330.444 


