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FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA: DA EXCEPCIONALIDADE À 

DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO 

SERVIÇO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

LABOR FLEXIBILITY: FROM EXCEPTIONALITY TO DENATURING THE INSTITUTE OF 

TEMPORARY CONTRACTING IN BRAZILIAN PUBLIC SERVICE 

 

Karolina Franco Rodrigues Pinheiro 

 

RESUMO: A contratação temporária está prevista na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 37, inciso IX, sendo uma das exceções para que a Administração Pública possa realizar 

a admissão de novos servidores, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei, sem 

que haja a necessidade de realizar um concurso público. Este artigo tem como objetivo analisar 

a hipótese de utilização indevida, por parte da Administração Pública, do instrumento de 

contratação temporária, como forma de adiar a realização de concursos públicos. O artigo 

buscará investigar a responsabilidade do administrador nas hipóteses de contratações 

irregulares, com absoluta inobservância das normas constitucionais e legais, de modo a 

desrespeitar os princípios constitucionais e as normas de proteção trabalhistas. Os 

procedimentos metodológicos utilizados foram: método dedutivo, pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e jurisprudencial de casos concretos que indicam irregularidades na contratação 

temporária pela Administração Pública no estado do Mato Grosso do Sul, no período de 2016 

a 2021. Os procedimentos de revisão bibliográfica e jurisprudencial adotados nesta pesquisa, 

permitiram elucidar com clareza a ocorrência deste fenômeno de suposta malversação da norma 

jurídica, contribuindo, no meio acadêmico, para o debate a respeito da licitude, pertinência e 

continuidade desta interpretação das normas legais por parte de gestores públicos brasileiros a 

nível estadual. 

Palavras-chave: Contratação temporária. Direito do Trabalho. Serviço Público. 

 

ABSTRACT: Temporary hiring is provided for in the Federal Constitution of 1988, in its 

Article 37, IX, being one of the exceptions so that the Public Administration can carry out the 

admission of new servers, provided that they meet the requirements established by law, without 

the need to hold a public competition. This article aims to analyze the hypothesis of improper 

use, by the Public Administration, of the temporary contracting instrument, as a way of 

postponing the holding of public competitions. The article will seek to investigate the 

administrator's responsibility in the hypotheses of irregular hiring, with absolute disregard for 

constitutional and legal norms, in such a way as to disrespect constitutional principles and labor 

protection norms. The methodological procedures used were: deductive method, qualitative, 

bibliographic and jurisprudential research of concrete cases that indicate irregularities in 

temporary hiring by the Public Administration in the state of Mato Grosso do Sul, in the period 

from 2016 to 2021. The procedures of bibliographic and jurisprudential review adopted in this 

research, allowed elucidating clearly the occurrence of this phenomenon of alleged malpractice 

of the legal norm, contributing, in the academic environment, to the debate regarding the 

lawfulness, relevance and continuity of this interpretation of legal norms by brazilian public 

managers at the state level. 

Keywords: Temporary hiring. Labor law. Public Service.  
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INTRODUÇÃO 

 

O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

estabelece, como regra, que o ingresso em cargos e empregos públicos no âmbito da 

Administração Pública ocorrerá mediante aprovação em concurso público. Já, o inciso IX, 

introduz uma exceção à regra entabulada no inciso II do artigo em epígrafe, dispondo que nos 

casos em que houver necessidade temporária de excepcional interesse público, será possível 

realizar a admissão de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público, isto é, de forma 

temporária. Para a utilização do permissivo constitucional é preciso comprovar o 

preenchimento dos pressupostos previamente delimitados em lei, ou seja: determinação do 

prazo da contração e interesse público que justifique tal excepcionalidade.  

De acordo com o entendimento doutrinário, se um órgão federal decidir pela 

contratação de agentes temporários do Estado, deverão ser observados quatro requisitos 

simultaneamente: a previsão legal da hipótese de emprego, o tempo de trabalho, bem como o 

atributo temporário de demanda ao especial interesse público da profissão exigida pela situação. 

A aposta no cumprimento dos critérios relevantes visa o cumprimento dos princípios 

constitucionais relacionados à introdução dos agentes do Estado na Administração, a mitigação 

de práticas clientelistas, e a constante melhoria dos serviços públicos. 

O tema da contratação temporária para atender o excepcional interesse público tem 

sido objeto de pesquisa de diversos autores no decorrer dos últimos anos, como (LIMA, 2004; 

MATTA, 2005; BEZERRA, 2007; BRAGA, 2016; BRANDÃO, 2018; MAIA, 2021), os quais 

estariam convergindo, segundo a conclusão desses estudos, para um processo de 

desvirtuamento por parte de agentes da Administração Pública. Cabe ressaltar que, para além 

de uma mera irregularidade ou suposta “eficiência” trazida por esse regime do setor privado, 

essa modalidade confere ao gestor público a discricionariedade que sistematicamente foi 

utilizada para atender objetivos pessoais, que divergem dos valores republicanos e 

democráticos que fundamentam a Constituição de 1988, que foram formalmente estabelecidos 

pelo legislador constituinte com o objetivo de superar as práticas amplamente utilizadas durante 

o período da República Velha no Brasil.  

Esse artigo tem a finalidade de responder o seguinte problema de pesquisa: No período 

de 2016 a 2021 a Administração Pública do Mato Grosso do Sul utilizou a 

excepcionalidade da contratação temporária de forma genérica, com intuito de adiar a 

realização de concursos públicos? 
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Diante da reduzida quantidade de materiais atualizados referentes à desnaturação do 

instituto da contratação temporária no serviço público brasileiro, foi delimitado como 

prioritário o seguinte objetivo: analisar a atuação dos agentes da Administração Pública na 

contratação temporária, em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo art. 37, XI, da 

Constituição Federal de 1988. Com isso, serão abordados aspectos jurídicos relevantes e atuais 

sobre o tema proposto, e averiguada a responsabilidade do administrador público nas hipóteses 

de contratações irregulares que estejam em absoluta inobservância das normas constitucionais 

e legais, de modo a desrespeitar os princípios constitucionais e as normas protecionistas dos 

trabalhadores. 

Esse trabalho está estruturado em seções, as quais apresentam um referencial teórico 

que aborda o contexto histórico sobre as relações trabalhistas no Brasil, desde o surgimento até 

os dias atuais, fazendo assim uma análise nas Constituições Brasileiras desde a primeira, em 

1824, até a CF de 1988.  

A segunda seção apresenta o foco principal do trabalho: a contratação temporária. Para 

isso, fez-se necessário contextualizar a condição dos servidores públicos, apontando as formas 

de ingresso na Administração Pública, que, segundo o art. 37, pode ocorrer de três maneiras: 

por meio de admissão em concurso público, em contratação para cargo em comissão e, por fim, 

por meio de contratação temporária. Ainda nesta seção, apresentar-se-ão os principais requisitos 

que a Administração Pública deve considerar para admissão de servidores em regime de 

contratação temporária: a previsão legal, o tempo determinado, a necessidade e o excepcional 

interesse público. 

A terceira seção aborda o impacto que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

32/2020, que se refere à Reforma Administrativa, causou no âmbito do Direito do Trabalho, 

especialmente no que tange às formas de contratações para a Administração Pública.  

Em seguida, são descritos os principais casos de desnaturação do instituto de exceção 

observados em decisões do estado do Mato Grosso do Sul, no período de 2016 a 2021, 

retirando-se, de forma aleatória, decisões que a Administração Pública do estado identificou, 

no âmbito municipal, irregularidades na aplicação do regime de contratação temporária, sem 

que houvesse amparo legal por essa orientação. 

Para que os objetivos sejam atendidos, esse artigo está composto de diversas 

ferramentas metodológicas, conforme enunciado anteriormente. Quanto ao método, foi 

utilizado o raciocínio dedutivo, o qual mostrou-se adequado para extrair das evidências 

jurídicas e material bibliográfico as conclusões que ao fim do artigo serão apresentadas. Quanto 

aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental em que artigos 
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científicos e dissertações publicadas foram catalogadas com o intuito de elucidar os principais 

assuntos apresentados. Em relação à abordagem, foi adotada a pesquisa qualitativa e a pesquisa 

jurisprudencial, com ênfase nas condenações por improbidade administrativa por parte de 

agentes da Administração Pública municípios do estado de Mato Grosso do Sul, entre os anos 

de 2016 á 2021. 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS NO BRASIL 

 

No Brasil, as relações trabalhistas pouco avançaram nas últimas décadas em 

comparação aos países mais desenvolvidos, no que diz respeito ao amadurecimento 

institucional, e ao grau de proteção das garantias e direitos dos trabalhadores. Diante disso, esse 

tópico tem o intuito de ratificar a lenta evolução dos direitos trabalhistas, sendo um dos motivos 

pelos quais os agentes da Administração Pública aproveitam brechas para cometerem 

irregularidades administrativas que constituem o foco deste estudo, ou seja: a contratação 

temporária.   

O Direito do Trabalho surge como uma ferramenta capaz de garantir a proteção aos 

direitos dos trabalhadores, visto que, durante décadas, o entendimento prevaleceu juridicamente 

é o de que as necessidades econômicas e a acumulação de riquezas prevaleciam sobre os direitos 

trabalhistas.  

Feitosa e Silva (2020) apontam que, durante o século XIX, os trabalhadores viviam 

em condições instáveis e desumanas, aglomerados em instalações precárias, situação que era 

agravada pela absoluta ausência de normas de proteção ao trabalhador, o que provocava 

superexploração por parte dos empregadores, prática que poderia ser avaliada pelas extenuantes 

jornadas de trabalho, ou pelas baixíssimas remunerações pagas pelas atividades 

desempenhadas. Historicamente, as principais marcas do período conhecido como Revolução 

Industrial são as extensas jornadas de trabalho, a inexistência de proteção contra acidentes de 

trabalho e a remuneração precária. 

Entre as primeiras legislações que buscavam melhorias para as condições de trabalho, 

destaca-se a Lei de Locação de Serviços, estabelecida no ano de 1830, que tinha como objetivo 

a regulamentação de contratos de trabalho de brasileiros e estrangeiros. Houve, também, a 

elaboração de uma nova legislação denominada Código Comercial de 1850, cujo conteúdo 

versava sobre direitos trabalhistas, além de regulamentar o instituto do aviso prévio, entre 

outros direitos trabalhistas anteriormente não reconhecidos. 

Romar (2018) aponta que o Direito do Trabalho no Brasil deve ser explicado em duas 
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fases: a fase anterior ao ano de 1930, como a Constituição de 1824, e a fase posterior ao ano de 

1930, com as demais Constituições marcadas pela recepção do conteúdo legislativo que foi 

reunido na Consolidação da Legislação Trabalhista (CLT), de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 

1943). Já os autores Oliveira e Barros (1997) e Leite (2014), apontam a existência de três fases: 

a da Independência do Brasil até a abolição da escravidão, em 1888, seguido pelo período pós-

escravidão à Revolução Industrial, e, posteriormente, a fase que segue até os dias atuais, com 

os avanços ocorridos.  

Oliveira (2018) reconhece que a primeira Constituição do Brasil de 1824 deu início à 

implantação do Direito do Trabalho no Brasil. Romar (2018) observa que a 1ª Constituição do 

Brasil teve influência dos filósofos da Revolução Francesa, assegurando a liberdade ao trabalho, 

porém, omitindo-se em relação à garantia de proteção aos trabalhadores. 

A Constituição de 1824, outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, limita-se a 

reconhecer a liberdade de trabalho (art. 178, XXIV), apesar da manutenção do uso da 

mão de obra escrava, que era um dos principais pilares do modo de produção existente 

no Brasil. Ainda, a Constituição de 1824 aboliu as corporações de ofício (art. 178, 

XXV). As raras corporações que existiam foram extintas e novas formas de reunião 

passaram a ser utilizadas nesse período: ligas operárias, sociedades de resistência, 
sociedades de socorros mútuos, câmaras ou bolsas de trabalho, caixas beneficentes, 

sociedades cooperativas e uniões (KALIL, 2013, p. 185). 

A Constituição de 1891, conhecida como a 2ª Constituição do Brasil, foi influenciada 

pela Constituição Americana durante a sua elaboração, conforme aponta o autor Franco Filho 

(2014), o documento traz o princípio da individualidade, e permite a livre associação e o livre 

exercício de quaisquer profissões, seja a ocupação de natureza moral, intelectual ou industrial.  

Tratando-se dos avanços referentes ao Direito do Trabalho no Brasil, a Constituição 

de 1934 foi o marco inicial que instituiu a Justiça do Trabalho, em seu art. 122 “para dirimir 

questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a 

Justiça do Trabalho”, porém, só foi regulamentada através do Decreto nº 6.596, de 12 de 

dezembro de 1940 (BRASIL, 1940). 

Silva e Stürmer (2015, p. 72) afirmam que “a partir desta Constituição, os direitos dos 

trabalhadores foram sendo cada vez mais ampliados. Deste momento em diante, nenhuma outra 

Constituição brasileira deixou de referir-se ao Direito do Trabalho e à Justiça do Trabalho”. 

Ainda, segundo esses autores, a Constituição de 1934, mesmo ficando em vigor por pouco 

tempo, foi a única responsável por influenciar o desenvolvimento do Direito Trabalhista, com 

intuito de realizar a proteção dos trabalhadores.  

A Constituição de 1946 impactou positivamente o Direito do Trabalho, porém, não 

houve influência no Direito Coletivo. Conforme Nascimento (2001): 

Acolheu princípios liberais na ordem política, mas conservou, embora restabelecendo 

o direito de greve, as mesmas diretrizes, na medida em que não respaldou o direito 
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coletivo do trabalho; destaque-se na mesma Constituição, a transformação da Justiça 

do Trabalho, até então de natureza administrativa, em órgão do Poder Judiciário. 

(NASCIMENTO, 2001, p. 40).  

Com base nos avanços do Direito do Trabalho, a Constituição de 1967 trouxe consigo 

a valorização do trabalho, fundada na garantia da dignidade humana, de modo a indicar uma 

possível harmonia e solidariedade. Houve pela primeira vez, a possibilidade de trabalhadores 

fazerem parte da gestão da empresa, mesmo não sendo efetivada a implementação deste 

instrumento.  

Todas as Constituições contêm princípios e regras basilares do Direito do Trabalho. 

Todavia, a Constituição Federal de 1988 introduziu um marco nas relações do trabalho, pois, 

estabeleceu uma série de direitos sociais que influenciaram diretamente no âmbito do direito 

do trabalho, sob a égide do Estado Democrático de Direito. 

Contudo, cabe ressaltar o fidedigno pensamento dos autores Silva e Stürmer (2015, p. 

83) que afirmaram que “o Direito do Trabalho que hoje existe no ordenamento pátrio resulta de 

idas e vindas na caminhada evolutiva da seara trabalhista, a cada novo texto constitucional, 

alguns direitos foram incluídos, outros modificados e até mesmo retirados”. 

Conforme Leite (2014) aponta, o Direito do Trabalho no Brasil teve influências 

internas e externas. Como fator interno pode-se destacar os movimentos operários, a 

industrialização e o método de governar do Presidente em exercício na época (Getúlio Vargas); 

já as influências externas, estão ligadas diretamente aos acontecimentos advindos da Europa. 

Ainda, o autor complementa que houve uma iniciativa dos trabalhadores em busca da 

implantação de um sistema de direito destinado à classe operária, quando surgiu o direito de 

união, do qual resultou o sindicalismo, assim como, o direito de contratação individual e 

coletiva.  

Assim, a classe operária sempre foi a menos abastada, sendo impelida a vender sua 

força de trabalho para promover o sustento familiar, mesmo em ambientes fabris que se 

encontravam em condições precárias, oferecendo o risco de danos à saúde e à integridade física 

dos operários, motivo para temor institucional em relação a uma reação da classe contra tais 

condições degradantes. 

Oliveira (2018) demonstrou o histórico da evolução do trabalho em contexto mundial 

e relata que o Direito do Trabalho no Brasil é um reflexo do período pós-industrial, tratando-se 

de uma ferramenta que confere garantias de direitos mínimos aos trabalhadores.  

Para Romar (2018), o Direito do Trabalho no Brasil ainda é recente, e corresponde a 

um conjunto de leis capaz de proteger os trabalhadores, originando-se com a Revolução de 

1930, pois, anteriormente as normas jurídicas não eram capazes de realizar tal proteção. Dentre 
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as principais leis criadas no Direito do Trabalho, a partir de 1930, pode-se destacar os Decreto 

de Leis nº 19.671-A, de 4 de fevereiro de 1931; Decreto nº 19.770, de 19 de março de 1931; 

Decreto nº 21.186, de 22 de março de 1932; e o Decreto nº 21.364, de 4 de maio de 1932. 

Com isso, todas as leis supracitadas serviram para assegurar os direitos dos 

trabalhadores urbanos, bem como a sua dignidade. Com o advento dessas normas, a jornada de 

trabalho foi diminuída, e foi possível fundar o sindicato dos trabalhadores e, da mesma maneira, 

criar um vínculo empregatício entre o trabalhador e o empregador, que em muitos casos, negava 

os direitos básicos de seus subordinados diante da ausência de legislação que assegura à parte 

mais fraca na relação trabalhista tais prerrogativas. 

Tendo em vista os diversos Decretos de Leis no âmbito do Direito do Trabalho que 

passaram a vigorar no período após a Revolução Industrial em 1930, a necessidade de ser 

apresentada uma única lei que abordasse e assegurasse a proteção dos trabalhadores foi 

percebida como um importante passo para amplificação e implementação de tais avanços. 

Sendo assim, Süssekind afirmou: 

A multiplicidade de normas legais no campo do trabalho, sancionadas ou decretadas 

em distintas fases de nossa evolução jurídico-política, confundindo os seus 

destinatários, intérpretes e aplicadores, estava a exigir o ordenamento das respectivas 
disposições num único texto. (SÜSSEKIND, 2005, p. 60).  

Romar (2018) relata que, em 1942, foi designada uma comissão para que fosse 

elaborado um projeto que amparasse os trabalhadores. Tal projeto foi denominado como 

Consolidação das Leis do Trabalho e Previdência Social, sendo aprovado em 1º de maio de 

1943, e entrando em vigor em novembro do mesmo ano. Sendo assim, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, contribuiu para facilitar a vida do trabalhador e conferir dignidade às práticas 

laborais. 

A CLT surgiu com o intuito de estabelecer a proteção do lado hipossuficiente da 

relação de trabalho, instituída por meio do Decreto-lei n° 5.452 de 1943. O referido texto 

legislativo estabeleceu as diretrizes básicas do Direito do Trabalho brasileiro, constituindo-se 

como um marco na legislação para a proteção dos trabalhadores.  

Conforme aponta Romar (2018), a CLT passou recentemente por um vasto impacto, 

por meio da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que teve como objetivo anunciar a adequação 

da legislação trabalhista à flexibilidade característica das modernas práticas trabalhistas. É 

considerável o impacto desta reforma, com suas alterações, incrementos e revogações, sobre a 

CLT. O reflexo dessa reforma na estrutura do Direito do Trabalho resultou, portanto, em um 

novo marco nas relações trabalhistas no Brasil.  

Diante da suposta necessidade de “modernização” das relações trabalhistas, foi 
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aprovada a Lei n° 13.467/2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Na prática, a 

nova legislação intensificou a precarização do trabalho na medida que revogou direitos 

trabalhistas anteriormente conquistados, trazendo à tona, uma realidade não vista há muito 

tempo no Brasil: a exposição extrema ao risco social do trabalho. 

Sobre a precarização, Antunes (1995) aponta: 

A precarização, assim, deve ser entendida como algo inserido em um contexto 
liberalizante que busca, dentre outras coisas, transferir responsabilidades, antes do 

empregador, ao trabalhador, sendo um verdadeiro retrocesso na conquista de direitos 

dos trabalhadores. (ANTUNES, 1995, p. 181). 

Lacerda e Anjos (2020) apontam que: 

A reforma trabalhista alterou significativamente alguns conceitos e princípios base do 

Direito do Trabalho. Visto que o intuito era melhorar as relações trabalhistas e reduzir 

a participação do Estado nas relações de trabalho. Contudo, foram fortes os impactos 

causados pela reforma trabalhista, principalmente no que diz respeito ao alto índice 

de desemprego. (LACERDA e ANJOS, 2020, p. 119).  

Com a flexibilização de direitos e garantias dos trabalhadores, ocorre um efetivo corte 

de direitos e garantias constitucionais. Antes desta mudança, o emprego com carteira assinada 

era predominante no mercado de trabalho, contudo, tal registro tem sido substituído por 

ocupações autônomas ou temporárias, o que configura maior instabilidade ao trabalhador, que 

não sabe por quanto tempo permanecerá no emprego, tampouco, se receberá os mesmos direitos 

garantidos aos trabalhadores de carteira assinada. 

Guimarães Júnior e Silva (2020) identificaram na reforma trabalhista, impactos para 

os trabalhadores regidos pela contratação temporária, como a eliminação de direitos básicos, 

como o afastamento por motivo de saúde, estendo o trabalhador, a qualquer momento, 

submetido ao risco de rescisão do contrato. Em outras palavras, a reforma ampliou a 

desregulamentação da vinculação trabalhista também no caso do regime de contratação 

temporária, o objeto de estudo do presente artigo. 

   

2 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O servidor público é a pessoa física responsável pela prestação de serviços à 

Administração Pública direta e às entidades da Administração Pública indireta, que trabalham 

de forma remunerada e por meio de vínculo empregatício.  

Di Pietro (2015) define os servidores públicos como os responsáveis por prestarem 

serviço tanto para o Estado, quanto para as entidades da administração indireta, acarretando 

consigo o vínculo empregatício. Pode ser dividido em três ramos: os estatutários, os públicos e 

os servidores temporários.  

Importante ressaltar que o servidor estatutário e o empregado público somente serão 
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contratados pela Administração Pública se devidamente aprovados em concurso. Entretanto, a 

diferença entre os dois diz respeito ao regime de trabalho, pois, enquanto o servidor público 

segue as diretrizes do regime estatutário de acordo com a Lei 8.112/90, o empregado público 

atua sob as regras estabelecidas nos moldes da CLT. 

Para adentrar como servidor na Administração Pública, Souza e Alves (2014) apontam 

três maneiras distintas, sendo elas “por meio de concurso público (art. 37, inc. II), para 

provimento de cargo em comissão (art. 37, inc. II e V), e para as hipóteses de contratação por 

tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 

37, inc. IX)”. 

Meirelles (2003) ratifica a ideia de que as contratações temporárias seguem um regime 

jurídico especial, fundamentadas na Constituição Federal de 1988, de modo a atender apenas 

em caráter excepcional o interesse público. 

Cunha Junior (2011) aponta que: 

Os servidores temporários não utilizam cargos, nem ocupam empregos públicos. 

Desempenham, apenas, função temporária (que é uma função autônoma, por não estar 

vinculada a cargo ou emprego) para o atendimento de necessidade temporária de 

excepcional interesse público). Podem existir tanto na Administração Direta como 

Indireta dos três Poderes. (CUNHA JUNIOR, 2011, p. 244).  

No que diz respeito à contratação temporária, objeto do presente estudo, esta 

modalidade dispensa a prévia aprovação em concurso público, desde que de forma plenamente 

justificável, isto é, a contratação em referência visa atender situações excepcionais e de extrema 

necessidade que exigem atendimento imediato, em que o tempo requerido pelo devido processo 

legal resulte em danos irreparáveis ao interesse da coletividade, ou seja, quando a urgência da 

situação constitui empecilho ao cumprimento das formalidades legais.  

Souza e Alves (2014, p. 4) apontam que a contratação temporária atua como: 

Um mecanismo célere e menos burocrático de recrutamento de pessoal regulado por 

lei específica de cada ente federativo, ao qual a Administração lança mão ao se 

encontrar numa situação emergencial ou imprevisível, cuja contratação imediata de 
servidores é imprescindível para atender determinada demanda temporária de 

excepcional interesse público. (SOUZA; ALVES, 2014, p. 4) 

Bezerra (2007) aponta que o intuito da contratação temporária, estabelecido no art. 37 

da Constituição Federal de 1988, é principalmente suprir a ausência dos servidores públicos 

concursados, na ocasião de férias ou na falta do servidor concursado, sendo feito 

especificamente por prazo determinado. 

Portanto, para que a contratação temporária seja legal, é necessário que a atividade 

inerente ao cargo seja indispensável ao interesse da coletividade, na hipótese de a demanda não 

ser rapidamente atendida. Segundo Magalhães (2005, p. 182), na contratação temporária “deve, 

portanto, ficar claro que a noção de excepcional interesse público destina-se a atender a 
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situações relevantes e indispensáveis”. 

Dutra e Curi (2016, p.15) apresentam uma série de desvantagens que a Administração 

Pública pode vir a sofrer nas situações de contratações temporárias, como a “utilização como 

meio de barganha, entre troca de interesse: meio de dar continuidade a vícios políticos; violação 

de direitos; contratação sem comprometimento com Administração Pública: perda do 

conhecimento e capital intelectual etc”.  

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária deve 

atender a três pressupostos essenciais, sejam eles: lei autorizadora, temporariedade da função e 

excepcionalidade do interesse público, nos termos previstos na Lei Federal n° 8.745/93.  

Braga e Nelson (2016, p. 81) identificam que “percebe-se que ainda existe muito a ser 

conquistado na legislação nacional a respeito dos servidores temporários, em especial, a 

respeito dos conceitos de temporariedade”. 

Ressalta-se que as contratações temporárias de funcionários públicos em diversas 

situações não estão em alinhamento com a essência da norma da qual é emanada. Segundo 

Harvey (1992, p. 144), “a lógica do mercado de trabalho atual se caracteriza por reduzir o 

número de trabalhadores “centrais’ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins”.  

Apesar de existir uma proteção constitucional em relação à realização de concursos 

públicos, a contratação temporária transformou-se em uma maneira de contornar essa 

obrigatoriedade, causando prejuízos ao empregado, que se submete a essa contratação, bem 

como a sociedade em geral, devido à falta de criação de empregos, que trarão benefícios que o 

Setor Público não oferece, como a estabilidade. 

Silva (2011) entende que devido à excepcionalidade da contratação temporária sem 

que haja a ocorrência de concurso público, os gestores utilizam-se da brecha para realizar a 

admissão de servidores para a Administração Pública, através de cargos que não são abrangidos 

pelo caráter de excepcional interesse público, incidindo em irregularidades devido a não 

observância dos requisitos da contratação temporária, e em desacordo ao artigo 37, inciso II, da 

Constituição Federal de 1988. 

Ainda, conforme o entendimento de Silva (2011, p. 64), “tal prática afronta, a um só 

tempo, a ordem jurídica, a eficiência dos serviços públicos e os direitos e garantias mínimos 

dos servidores contratados a título precário”. 

 

2.1 DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
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Para que ocorra a contratação temporária, o artigo 37, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988, aponta que devem ser seguidos requisitos, para valer-se da omissão da 

necessidade de realizar concursos públicos, com a finalidade de contratar pessoas a assumirem 

cargos em funções temporárias, desde que em caráter de urgência. 

Com relação aos requisitos da contratação temporária na Administração Pública, os 

autores Souza e Alves (2014, p. 2) explicam que: 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a contratação 

temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público. Porém, a falta de definição objetiva dos pré-requisitos autorizativos para esse 
tipo de contratação permite interpretações e inferências distintas da sua finalidade, 

tornando este instrumento de contratação passível de flexibilização conforme as leis 

de cada ente, muitas vezes divergentes da norma constitucional. (SOUZA; ALVES, 

2014. p. 2). 

A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 é responsável por apresentar, no âmbito 

federal, situações e requisitos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público para a contratação temporária, permitindo liberdade e flexibilidade aos agentes da 

Administração Pública.  

Conforme explicado anteriormente, para que haja a contratação temporária na 

Administração Pública, atendendo ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, faz-se necessário 

que possua previsão legal, tempo determinado, e necessidade de excepcional interesse público.  

No entendimento de Santos (2020), devido à falta de cumprimento dos requisitos na 

contratação temporária, estão ocorrendo brechas para a ilegalidade, gerando oscilações dos 

direitos e das garantias dos trabalhadores perante o regime trabalhista. 

Guimarães Junior (2016) aponta que o não cumprimento dos requisitos da contratação 

temporária pelos responsáveis da Administração Pública, sem haver compatibilidade 

constitucional acarreta improbidade, estando os responsáveis por tal medida, passíveis de 

sanções nos termos da lei vigente. 

Souza e Alves (2014) identificaram que não houve o detalhamento dos requisitos da 

contratação temporária, sendo dever dos entes federativos estabelecerem leis que englobam tais 

contratações. 

Matta (2005) relata que: 

Apenas com a superveniência de lei regulamentadora, determinado ente da federação 
poderá implementar a contratação temporária sem concurso público. No caso da 

União, essa lei já foi editada, qual seja a de nº 8.745/1993, que estabelece precisos 

critérios para a realização de contratação temporária, exigindo-se, entre outros 

requisitos, áreas pré-definidas, período limitativo e necessidade de processo seletivo 

simplificado (MATTA, 2005, p. 80).  

Com isso, percebe-se que a União possui uma legislação específica que trata da 

contratação de trabalho temporário, para atender aos requisitos estipulados em Lei. 
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Para o autor Silva Junior (2009), os municípios devem elaborar uma Lei de 

Contratações Temporárias adotando critérios que atendam ao caráter da excepcionalidade, 

interesse público e tempo determinado. Ainda, segundo o autor, o município não está obrigado, 

em hipótese alguma, a seguir os critérios de direitos, deveres, formas de rescisão, aplicação de 

contagem de tempo e vários outros, como dito alhures, fixados na norma federal” (SILVA 

JUNIOR, 2009, p. 117).  

Meirelles (2006, p. 584) entende que uma previsão legal é de suma importância, pois: 

“Daí por que advertimos que se o Município não regular a matéria em lei somente poderá 

admitir servidores na forma do Estatuto dos Servidores Públicos, isto é, mediante prévia 

aprovação em concurso público”. 

Em 1999, a Corte Suprema revogou uma contratação temporária, devido à ausência de 

uma base legal, conforme segue: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO: 

NULIDADE. C.F., art. 37, II e IX. I. - A investidura no serviço público, seja como 

estatutário, seja como celetista, depende de aprovação em concurso público, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração. C.F., art. 37, II. A contratação por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, tem como requisito lei que 

estabeleça os casos de contratação. C.F., art. 37, IX. Inexistindo essa lei, não há falar 

em tal contratação. III. - R.E. conhecido e provido. (RE 168566, Relator(a): Min. 
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 20/04/1999, DJ 18-06-1999, grifo 

nosso) (SOUZA; ALVES, 2014, p. 10). 

Segundo Barbosa (2020, p. 12) “o Supremo Tribunal Federal considera 

inconstitucional a Lei que prevê hipóteses genéricas de contratação temporária, no qual a 

necessidade do serviço é ordinária e corriqueira”.   

 

2.1.1 DO TEMPO DETERMINADO 

 

Bezerra (2007) relata que o requisito da contratação temporária por prazo determinado, 

surge com o intuito de atender à necessidade excepcional do interesse público, e que, para a 

contratação, será necessária a criação de uma Lei específica, em seguida um processo seletivo. 

Nesse sentido, o contratado por tempo determinado enquadra-se, na verdade, na 

categoria do regime especial que é regulado de acordo com a lei do ente federativo que institui 

a contratação por tempo determinado, de modo que deverá seguir os parâmetros determinados 

pela lei, utilizando-se, de forma subsidiária, os ditames do regime estatutário. 

Segundo Castro (2017), o tempo determinado para a contratação temporária é 

fundamental, tendo em vista que, para determinadas funções, não há necessidade de realizar 

concurso, pois, a determinação do período de trabalho é o que diferencia uma função eventual 
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de uma função fixa. 

Clementino (2015, p. 24) tem o entendimento de que: 

“A contratação desses profissionais deverá ser temporária, ou seja, não poderá existir 

a contratação por tempo indeterminado. Nos contratos de trabalho a serem assinados, 

deverão constar as datas do início e do término do acordo. Além de não ser permitida 

cláusula de prorrogação, sob pena de burla à regra geral do concurso público” 
(CLEMENTINO, 2015, p. 24). 

 

2.1.2 DA NECESSIDADE 

 

Magalhães (2005) aponta o fato da Constituição Federal, possibilitar a admissão 

imediata de servidores pelos agentes da Administração Pública, sem que haja a aprovação em 

concurso público, desde que atenda aos requisitos da contratação temporária, ou seja, só poderá 

ser exceção caso seja de necessidade urgente temporária e não permanente.  

Segundo Silva (2011), a necessidade temporária refere-se à urgência da situação, ou 

seja, os gestores podem utilizar-se da contratação temporária independente do caráter 

transitoriamente determinado da função, pois, a mera natureza urgente da situação já caracteriza 

a necessidade da realização do concurso público.  

Maia (2021) exemplifica o requisito de necessidade temporária: 

“havendo o crescimento da demanda por serviços de saúde, fruto de um surto 

epidêmico - mesmo sendo um serviço de nítida natureza permanente - é possível 

contratar temporariamente, uma vez que não era previsível a ocorrência de tal mazela 

e o quantitativo de servidores de saúde disponível pode não ser suficiente para prestar 

assistência à população” (MAIA, 2021, p. 38). 

Uma situação recente, que pode ser enquadrada no requisito de necessidade para a 

contratação de servidores temporários, é a situação da pandemia do COVID-19, em que foram 

realizadas admissões de pessoal na área da saúde, sem infringir as normas, e garantindo o 

interesse e os direitos da população. 

Silva (2011, p. 75) relata que a necessidade temporária se refere ao “atendimento 

prioritário por parte da administração, abrangendo situações urgentes – ainda que em atividades 

de natureza permanente – ou não urgentes, para atividades de natureza transitória que, justo por 

isso, não justificam a criação de cargos”. 

Soares (2015) explica que poderá haver situações em que a Administração Pública, 

realizará admissão temporária de funcionários, mesmo em cargos que possuam caráter 

permanente, como os casos de licença médica de funcionários efetivos e falecimento, para que 

a sociedade não seja prejudicada pela não prestação dos serviços. 

Contudo, Silva (2011) destaca que, a partir do momento que extingue o fator que 

determinou a contratação temporária em caráter de necessidade excepcional, não será viável 
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manter o servidor público, pois, ocorrerá transgressão ao art. 37, IX, da Constituição Federal 

de 1988.  

 

2.1.3 DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

O requisito anterior que abordava a necessidade da contratação temporária que, no 

geral, deveria ser “urgente”. Ainda assim, Magalhães (2005, p. 182) aponta que “deve, portanto, 

ficar claro que a noção de excepcional interesse público destina-se a atender a situações 

relevantes e indispensáveis, mas que não serão necessariamente urgentes”.  

No entendimento do autor Carvalho Filho (2017): 

Empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a 

Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar o 

chamamento desses servidores. Portanto, pode dizer-se que a excepcionalidade do 
interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial. 

Algumas vezes o Poder Público, tal como sucede com o pressuposto anterior e em 

regra com o mesmo desvio de poder, simula desconhecimento de que a 

excepcionalidade do interesse público é requisito inafastável para o regime especial. 

(CARVALHO FILHO, 2017. p. 404). 

Matta (2006, apud, Brandão, 2018, p. 11) caracteriza o termo excepcional interesse 

público, quando a “contratação temporária obrigatoriamente deve-se dar apenas em casos 

excepcionais, em que eventual demora, cause danos ao interesse público, ou, mais 

especificamente, ao princípio da continuidade do serviço público”.  

Rocha (1999, p. 244) afirma que “a excepcionalidade do interesse pode corresponder 

à contratação ou ao objeto do interesse”. 

Brandão (2018) aponta que a contratação temporária deverá ocorrer, desde que a 

Administração Pública atenda ao requisito do excepcional interesse público, servindo como um 

requisito para a admissão de servidores temporários. 

Diante disso, Silva (2011) entende que o requisito da excepcionalidade do interesse 

público, refere-se à necessidade temporária, urgente e que pode estar relacionada à função 

permanente, desde que de caráter transitória. 

 

3 AGENDA INSTITUCIONAL DA PEC 32/2020 PARA A CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO PÚBLICO 

 

A proposta de reforma administrativa contida na PEC 32/2020 prevê, entre outras 

alterações, a extinção do chamado Regime Jurídico Único na função pública, com a instituição 

de uma série de novas formas de contratação da Administração Pública. O objetivo desta nota 
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é explicar, de forma resumida, o que serão essas novas formas de contratação, e os possíveis 

efeitos dessas alterações caso a PEC seja aprovada nas condições atuais. 

A PEC 32/2020 está inserida no texto constitucional: 

Art. 39-A, que determina a instituição de novo regime jurídico pelos entes, que irá 

compreender cinco novos vínculos com a Administração Pública: I - vínculo de 

experiência, como etapa de concurso público; II - vínculo por prazo determinado; III 

- cargo com vínculo por prazo indeterminado; IV - cargo típico de Estado; e V - cargo 

de liderança e assessoramento. (BRASIL, 2020) 

De acordo com o texto constitucional, o ingresso no serviço público deve ocorrer 

mediante a aprovação em concurso público, sendo uma forma de transparência dos atos 

administrativos. 

Os novos vínculos propostos pela reforma administrativa nos remetem a uma analogia 

direta com a Lei 13.467/2017, a chamada reforma trabalhista. Foram institucionalizadas várias 

relações de trabalho precárias, muitas das quais anteriormente constituíam a estrutura infeliz e 

essencialmente informal de nosso mercado de trabalho privado (SOARES, 2021). 

Ao propor a criação de vínculos sem estabilidade, com acesso feito sem escrutínio 

público e com possibilidade de aumentar o peso das indicações de política, a PEC 32/2020 traz 

para a Administração Pública, problemas que hoje caracterizam o setor privado, especialmente 

o turnover. E, pior: maximiza a possibilidade dos interesses privados e corporativos 

prevalecerem sobre o coletivo, ampliando-se a figura do contrato por prazo determinado e o 

leque de atribuição de cargos de liderança e assessoria em relação ao que atualmente é de 

responsabilidade dos cargos comissionados e das funções de confiança. 

Braunert, Bernardo e Bridi (2021) apontam que essa nova reforma administrativa, ao 

passo que flexibiliza as novas contratações, tornam-nas instáveis, na medida que colocam em 

risco tanto a estabilidade de quem possui emprego público, quanto às políticas e conquistas 

adquiridas em legislações anteriores. 

Para Costa (2021), essa nova proposta resultará, apenas, em regras transitórias, e prevê 

um eventual papel dos entes federados na regulamentação, uma vez que certas disposições - 

como a exigência de criação de novos regimes jurídicos específicos para servidores públicos, 

se aprovadas, dependerão de regulamentação após a implementação das mudanças pelo 

Congresso Nacional. 

Contudo, tal situação poderá ser mudada caso a PEC 32/2020 venha a ser aprovada 

pelo Congresso Nacional, sendo a reforma administrativa inserida na Constituição Federal, com 

a permissão para a contratação temporária por até dez anos, bem como, a institucionalização da 

terceirização, que poderá ser considerada uma forma de simplificação dos meios de ingresso na 

Administração Pública. 
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Essa nova forma de contratação que prevê a PEC 32/2020 é uma maneira de prejudicar 

a transparência nas contratações de pessoal no âmbito público, violando-se, assim, o modelo 

adotado pela Constituição Federal de 1988, que prevê a realização de concursos públicos e a 

estabilidade dos servidores como fatores fundamentais à consecução das finalidades 

constitucionais. Percebe-se que a alteração constitucional pretende conferir status legal à 

precarização do trabalho e dos serviços públicos, visando pôr fim aos contratos de trabalhadores 

com estabilidade para substituí-los por contratos por tempo determinado e pela terceirização 

(SOARES, 2021).  

Barreto (2021) relata que a Reforma Administrativa, além de reduzir os direitos dos 

servidores públicos, como a estabilidade e a remuneração digna, irá impactar profundamente 

na qualidade dos serviços públicos, pois, uma vez que é alterado o regime da força de trabalho 

por essa nova proposta, será alterado também o método da prestação de serviço, e com isso será 

permitindo uma maior privatização dos recursos públicos, impondo-se, dessa maneira, uma 

mudança radical na forma de funcionamento do estado brasileiro, das políticas sociais e as 

prestações de serviços públicos.  

 

4 CASOS DE DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO DE EXCEÇÃO 

 

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, define como regra para investidura em 

cargos públicos a aprovação em concurso público. Logo, qualquer contratação que não se 

coadune com esta constitui uma exceção à regra. Tal exceção, deve ser orientada pela 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como por um 

planejamento sopesado e ordenado. 

É permitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária e excepcional do interesse público, conforme rege o art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal. Os serviços públicos ofertados pelo Poder Público à população, bem 

como os serviços necessários para o bom funcionamento dos entes públicos, são prestados 

essencialmente por aqueles contratados para este fim, contratação que até então se dá através 

da aprovação em concursos públicos. 

No entanto, existem casos em que há a necessidade de uma contratação mais ágil de 

pessoal, a fim de suprir demandas imediatas, que não podem esperar pelo término de todo o 

procedimento burocrático adotado pelos entes públicos para contratação regular de pessoal. 

Uma hipótese recorrente de contratação temporária para o serviço público é a 
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contratação de professores substitutos, em casos de desfalque no quadro de professores titulares 

em escolas e universidades públicas. Em casos assim, por exemplo, não é desejável que os 

alunos fiquem sem aulas em razão da ausência de professores, sendo absolutamente legítima a 

contratação temporária de professores substitutos para suprir tal quadro, tendo em vista que o 

interesse da educação prevalece em detrimento da realização de concurso público para ingresso 

na esfera da educação pública. 

Um caso marcante que permite exemplificar essa situação foi a decisão do STF de 

declarar inconstitucional a contratação temporária de agentes socioeducativos e de outros 

profissionais para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5664, apresentada pela PGR, a respeito das Leis 

Complementares Estaduais 559/2010 e 772/2014 do Espírito Santo, as quais permitiam a 

admissão de professores e técnicos de nível superior para o órgão com a justificativa atender às 

deficiências urgentes do órgão, e que resultaram, na prática, em 1315 postos de trabalho de 

natureza supostamente temporária. (BRASIL, 2021). 

O relator da ação, ministro Marco Aurélio, defendeu a orientação da Corte pela 

inconstitucionalidade deste ordenamento jurídico subnacional, pois, de acordo com o Ministro, 

o caso evidencia o desprezo à Constituição de 1988, uma vez que a prática vem sendo 

incorretamente adotada há quase duas décadas. Votaram também pela declaração de 

inconstitucionalidade de tal legislação os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia 

e Rosa Weber.  

Por outro lado, o Ministro Alexandre de Moraes, divergiu em seu voto por considerar 

que foram satisfatoriamente demonstrados o caráter emergencial, a excepcionalidade, e o prazo 

determinado para a contratação, de forma a atender aos requisitos da CF de 1988. Por fim, foi 

adotada, a proposta do ministro Nunes Marques que, mesmo votando pela inconstitucionalidade 

das normas, sugeriu a modulação dos efeitos da decisão, por meio de um prazo de 2 anos para 

que o estado do Espírito Santo pudesse corrigir as inconformidades legais por meio da 

realização de um novo concurso público. 

Tal decisão demonstra que o órgão público deve basear suas contratações em leis 

específicas, em consonância com o previsto na Constituição Federal, tendo como condição, 

casos de excepcional interesse público com necessidade temporária, a ser suprida pelas 

contratações por tempo determinado, diferentemente do que ocorreu no caso supracitado, no 

qual a lei foi utilizada para contratações abrangentes, que não atendiam aos pressupostos 

constitucionais. 

Embora existam tantas medidas que protegem o lado hipossuficiente de toda relação 
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trabalhista, como as mencionadas anteriormente, não é raro encontrar casos de desvirtuamento 

do instrumento do contrato temporário. Abaixo, será apresentada uma coletânea de 

irregularidades na contratação de servidores temporários, ocorridas em municípios do estado 

de Mato Grosso do Sul, por parte da Administração Pública. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, julgou na data de 25 de julho de 2012, 

o Recurso Ordinário nº 02539003920095040202, a situação de uma contratação temporária de 

uma Técnica de Enfermagem que ocupava uma vaga no Hospital Público do Município de 

Canoas, que não possuía caráter excepcional, mas sim uma necessidade permanente do órgão 

público, fato esse que restou configurada ofensa ao princípio do concurso público, previsto na 

Constituição Federal, e o art. 9º da CLT, que dispõe sobre a nulidade de atos praticados com o 

intuito de fraudar a aplicações de direitos garantidos por lei. Diante da conduta ilícita da ré em 

desfavor da Requerente, foi reconhecido vínculo empregatício entre as partes, e configurada a 

conduta como fraude na conduta do ente público contratante, sendo essa a consequência jurídica 

majoritária de acordo com jurisprudência dos tribunais (BRASIL, 2012) 

O caso concreto julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, MS nº 

1406853-74.2016.8.12.0000 apresentou um exemplo claro da conduta de lesão ao direito 

constitucional, no qual um candidato aprovado em concurso público para professor teve seu 

direito reconhecido, dada a existência de vagas puras a serem preenchidas, que estavam sendo 

ocupadas por contratação temporária, quando em tal situação deveria ser realizada a contratação 

em caráter efetivo. A decisão concedeu ao candidato a nomeação, por estar caracterizada a 

situação de “mera expectativa de direito”. Sendo assim, por mais que o candidato ficou fora do 

total de vagas, foi apontado que existiam contratações temporárias durante o período de 

validade do concurso (BRASIL, 2016). 

No ano de 2017, foi identificada uma irregularidade na contratação temporária no 

Estado do Mato Grosso do Sul, com o julgamento pelo Tribunal de Contas Estadual – MS, nº 

071512016 MS 1693082, sendo identificada a irregularidade na contratação temporária de uma 

professora, em desacordo com a Lei Municipal 118/2007, sendo que o prazo determinado pela 

contratação é de dois anos, sendo possível a recontratação após 12 meses ao afastamento. Foi 

constatado que a servidora estava sob contratação temporária no período de três anos 

consecutivos, e que a Administração Pública optou por preencher a falta de modo permanente, 

e não como configurado no art. 37, IX, da CF, em caráter de excepcional interesse público, 

burlando não somente a Lei Municipal, como também a Constituição Federal. O prefeito da 

cidade de Dourados, na época, recebeu uma multa relativa à cobrança de impostos, devido à 

irregularidade na contratação temporária (MATO GROSSO DO SUL, 2017). 
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No município de Jardim (MS) também foram identificadas irregularidades na 

contratação temporária cometidos pela Administração Pública, conforme apresenta a decisão 

do Tribunal de Contas Estadual do Mato Grosso do Sul, nº 053592016 MS 1683175, apontando 

a não identificação do caráter de excepcional interesse público, contrariando o art. 37, IX, da 

CF e a Lei Complementar Municipal nº 1.238, de 2005, devido a não necessidade de caráter 

excepcional pela ocorrência da contratação, mas sim o interesse da Administração Pública em 

transformar a função em permanente, não atendendo ao requisito de  determinação de prazo 

para a contratação temporária. O prefeito do município de Jardim – MS, na época recebeu uma 

multa, devido à irregularidade cometida na contratação temporária (MATO GROSSO DO SUL, 

2019). 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul publicou a decisão do cumprimento de 

Sentença, contra o prefeito da cidade de Cassilândia, através do processo nº 0800108-

09.2016.8.12.0007, da 2ª Vara do TJMS, o qual foram apuradas irregularidades em admissões 

temporárias. Havia sido ajuizada uma Ação Civil Pública, com o intuito de alertar a 

Administração Pública, sobre a necessidade de realizar um concurso público, para novas 

contratações. A realização de concurso foi atendida, porém, as contratações irregulares 

continuavam ocorrendo, comprovando que o prefeito da cidade estava cometendo improbidade 

administrativa na contratação temporária, em desacordo com a Constituição Federal de 1988. 

A sentença determinou a exoneração dos servidores contratados através do regime especial de 

contratação temporária e a aplicação das custas processuais e verbas de sucumbência no 

montante de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento 

do Ministério Público, o órgão responsável por recolher esse valor (MATO GROSSO DO SUL, 

2020). 

O Tribunal de Contas Estadual do Mato Grosso do Sul publicou recentemente a 

decisão do processo nº 529112011 MS 1098594, que aponta o ex-prefeito do município de 

Laguna Carapã como o responsável por realizar a contratação temporária da função de auxiliar 

de serviços gerais, que, em tese é considerada como de caráter permanente, sem que houvesse 

o caráter excepcional de interesse público, definido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e 

em desacordo com a legislação municipal nº 237 de 2005. O prefeito afirmou que, devido à 

função caracterizar-se como subjetiva, a Administração Pública teria prejuízos econômicos 

caso optasse pela realização de concurso público. O Tribunal entendeu que o prefeito cometeu 

irregularidades, e foi imposta uma multa (MATO GROSSO DO SUL, 2021). 

Todas as decisões jurisprudenciais abordadas nesse artigo evidenciam “a ilegalidade 

da atuação administrativa, devendo ser reconhecida a nulidade da contratação e consequente 
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responsabilização da autoridade administrativa responsável pela contratação, nos termos do §2º 

do art. 37 da Constituição da República” (SILVA, 2011, p. 11).  

Diante disso, percebe-se que os agentes da Administração Pública cometeram 

improbidade administrativa, conforme Lei n. 8429, de 1992, que dispõe sobre atos que 

contrariam os princípios da Administração Pública, ação, omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições (BRASIL, 1992). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contratação temporária está prevista na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

37, IX, sendo uma das exceções para que a Administração Pública possa realizar a admissão de 

novos servidores, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em Lei, sem que haja a 

necessidade de realizar um concurso público. É uma importante ferramenta para atender às 

necessidades da população, devido à imprescindibilidade de atender aos serviços públicos, o 

que requer a atuação dos agentes do Estado, principalmente nas emergências causadas por 

desastres ou emergências. Portanto, uma organização pública deve utilizar este instrumento de 

contratação apenas como último recurso, e priorizar a prestação de serviços públicos por meio 

de funcionários eficientes, sendo a forma principal de admissão o concurso público. 

Esse artigo teve como objetivo geral identificar se atualmente a Administração Pública 

utiliza da contratação temporária de forma genérica, como forma de adiar a realização de 

concursos públicos. Abordando aspectos jurídicos relevantes e atuais sobre o tema proposto. 

Foram identificados casos em que a Justiça reconheceu a responsabilidade do administrador 

público nas hipóteses de contratações irregulares, com absoluta inobservância das normas 

constitucionais e legais, de modo a contrariar os princípios constitucionais e as normas 

protecionistas dos trabalhadores. 

Através da pesquisa jurisprudencial, foi identificado que ocorreram no estado de Mato 

Grosso do Sul diversas irregularidades na aplicação do instrumento da contratação temporária 

realizada pela Administração Pública. O estudo permitiu destacar uma lista com 10 (dez) 

municípios que estavam em situação irregular devido ao desrespeito dos requisitos estipulados 

para a contratação temporária, segundo o art. 37, IX, da Constituição Federal, e das Leis 

vigentes em cada município. São eles: I) Laguna Carapã; II) Dois Irmãos do Buriti; III) 

Eldorado; IV) Bela Vista; V) Dourados; VI) São Gabriel do Oeste; VII) Antônio João; VIII) 

Paranaíba; IX) Chapadão do Sul; X) Deodápolis.  

Esse artigo, assim como o de Silva (2011), apontou irregularidades nas contratações 
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temporárias cometidas por agentes da Administração Pública, e que as condutas adotadas pelos 

seus representantes contrariam as legislações vigentes pelo fato de não se atentarem aos 

requisitos estabelecidos como regras, seja para burlar a necessidade de realização de concursos 

ou por desconhecimento das normas jurídicas aplicáveis ao Setor Público. 

Com isso, pode-se responder ao problema de pesquisa inicialmente proposto: a 

Administração Pública está adotando o método de contratação temporária de forma genérica, e 

gestores de diferentes municípios estão sendo identificados e punidos com sanções por órgãos 

fiscalizadores, por serem apontados como responsáveis por cometer atos que estão em 

desacordo com as legislações municipais vigentes e contrários às diretrizes estabelecidas pela 

Constituição Federal. 
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