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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho está em compreender e analisar a legalidade do instituto dos 

Contratos Temporários na Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Este estudo 

mostra-se primordial, no que tange ao princípio da legalidade, em que o Estado deve seguir 

estritamente o que determina a Lei. Iniciar-se-á, elucidando as prerrogativas constitucionais e 

do direito administrativo, face aos contratos temporários. Em seguida, buscar-se-á encontrar 

possíveis meios eficazes de fazer com que a Administração Pública não utilize a exceção 

(contratos Temporários na Administração Pública) como regra. Outrossim, fazê-la cumprir 

dogmaticamente os mandamentos constitucionais, bem como os princípios administrativos, 

consequentemente evitando o desperdício de investimentos, de material humano e a perda do 

conhecimento produzido, no lapso temporal do contrato. 

 

Palavra-chave: Serviço público. Contratos de trabalhos temporários. Legalidade. Ausência 

de concurso público. Excepcional interesse público. Prorrogação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

  

The objective of this work is to understand and analyze the legality of the Institute of 

Temporary Contracts in the Public Administration of the State of Minas Gerais. This study 

shows that it is essential, as regards the principle of legality, that the State must strictly follow 

what is determined by the Law. It will begin, elucidating constitutional prerogatives and 

administrative law, in relation to temporary contracts. Next, it will be tried to find possible 

effective means of making that the Public Administration does not use the exception 

(Temporary contracts in the Public Administration) like rule. Also, to make it comply 

dogmatically with the constitutional commandments, as well as the administrative principles, 

consequently avoiding the waste of investments, of human material and the loss of the 

knowledge produced, in the temporal period of the contract. 

 

Keyword: Public service. Temporary work contracts. Legality. Absence of public tender. 

Exceptional public interest. Extension. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei maior que 

estabelece direitos e deveres de todos os cidadãos e também submete o próprio Estado ao 

ordenamento jurídico como forma de limitação do poder estatal. Sendo assim, a contratação e 

regulamentação dos servidores públicos estão limitadas ao texto constitucional.  

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade da investidura 

em cargo ou emprego público por meio de concurso público para que esses sejam acessíveis a 

todos os brasileiros, obedecendo assim aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Há, no entanto, três exceções previstas: para os cargos 

eletivos, os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração e os contratos 

temporários.  

Embora seja a exceção, a prática dos contratos temporários já é contumaz no 

Estado de Minas Gerais, inclusive na Segurança Pública, que se trata de função típica de 

Estado, em que a Lei Estadual  nº 18185, de 4 de junho de 2009 dispõe de forma controversa, 

sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da 

República. 

Sendo assim, o problema que se apresenta para o trabalho ora proposto é: como 

verificar se os contratos temporários estabelecidos na Administração Pública do Estado de 

Minas Gerais obedecem ao princípio da legalidade? A hipótese que norteará a pesquisa é que 

se o contrato temporário é por um tempo determinado, se há um “excepcional interesse 

público” e cabendo prolação do mesmo por uma única vez, conforme a natureza da função 

pública exercida, tal contrato está em conformidade com o princípio da legalidade. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar os contratos temporários 

junto à administração pública formalizados pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas – SUASE junto a Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas 

Gerais – SEDS, a partir das principais questões que surgem na contratação temporária que são 

justamente se o trabalho é por um tempo determinado ou não, se há um “excepcional interesse 

público” e não podendo ser renovado indistintamente. Essas são as três características básicas 

que garantem a legalidade dessa contratação.  

Caso essas três condições não sejam atendidas surge um ato ilegal por parte do 

gestor público que tem por obrigação contratar via concurso público, o contingente de 



10 

 

servidores necessários para a prestação dos serviços públicos essenciais, continuados e 

permanentes. 

Para alcançar o objetivo geral acima mencionado, são objetivos específicos do 

presente trabalho: analisar os requisitos que conferem legalidade à contratação temporária; 

formalizados pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – SUASE junto 

a Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais – SEDS; discutir a 

legalidade dos contratos temporários pesquisados a partir de posições de teóricos e juristas; e 

analisar como o ordenamento jurídico vigente está se posicionando frente à contratação 

temporária na Administração Pública do Estado de Minas Gerais. 

O presente trabalho propõe-se a ser uma pesquisa exploratória e 

bibliográfica/documental, sendo assim, é uma pesquisa teórica. O objetivo desse tipo de 

pesquisa é analisar posições diversas em relação a um determinado assunto a partir de 

material já publicado. Além disso, esse tipo de pesquisa coloca o pesquisador em contato com 

o que já se produziu e se registrou a respeito do tema da pesquisa. 

O método de abordagem utilizado será o dedutivo, e a natureza da pesquisa será 

qualitativa, já que as informações coletadas nos trabalhos de diversos teóricos e juristas não 

podem ser mensuradas, mas analisadas com o objetivo de entender melhor a realidade. 

Sobre esse prisma de abordagem e análise, face ao estrito dever do administrador 

de atuar em conformidade aos princípios e à lex legum, submeter-se-á, modelo de contrato de 

trabalho temporário, pactuado entre o particular e o Governo do Estado de Minas Gerais, para  

o cargo de caráter permanente, de Agente de Segurança Socioeducativo. 

Cargo este, que pertence, aos quadros de pessoal da Subsecretaria de Atendimento 

às Medidas Socioeducativas SUASE, vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social  

(SEDS), por tanto, integra o Cinturão de Segurança Pública de Minas Gerais, desenvolvendo 

atividade exclusiva de Estado.  

Pretende-se pesquisar os principais autores do direito que exploram o tema do 

trabalho além de artigos recentes disponíveis em revistas jurídicas impressas e na internet. 

Também será importante pesquisar e conhecer leis da administração federal e estadual que 

tratem da contratação temporária para situar o trabalho no espaço do Estado de Minas Gerais 

nos últimos 13 anos, quando da data da criação do cargo de Agente de Segurança 

Socioeducativo. 

Para alcançar o objetivo proposto, o presente trabalho foi estruturado em seis 

seções: 

A primeira seção introduziu o tema a ser tratado.  
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Da segunda até a quarta seção, tratar-se-á sobre a abordagem geral do material 

teórico arrimado como base fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos, na tentativa 

de elucidar os conceitos invocados, objetivando proporcionar uma suave e consecutiva 

compreensão do tema em tela, dentro dos padrões estabelecidos nas teorias e correntes, 

quanto da sua legalidade/ilegalidade. 

 

Na quinta e sexta seção, efetua-se a contextualização das legislações vigentes que 

supostamente legitimam a contração temporária, bem como a análise do principio da 

legalidade, sobre os contratos temporários na Administração Pública, contrapondo as 

correntes divergentes. 

 

Por fim, para exemplificar se há efetivo respeito ao texto constitucional e seus 

princípios, no que tange os contratos de trabalho temporários junto à Administração Pública 

no Estado de Minas Gerais, serão analisados, o contrato temporário (Anexo Único), 

formalizado pela Secretaria de Estado de Defesa Social do Estado de Minas Gerais e os 

interessados no ônus do  trabalho da função pública  de Agente de Segurança Socioeducativo, 

com característica função típica de Estado. 
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2 REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO   

Citando Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “Basicamente pode-se dizer que o regime 

administrativo resume-se a duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições.” (DI PIETRO, 

2012, p.61) 

O regime jurídico administrativo consubstancia-se pela existência de princípios 

que propiciando uma unidade sistemática coerente entre estes e as regras, atribuem-lhes uma 

ligação lógica e coerente nas relações, efetivando o referido regime jurídico. 

Segundo Matheus Carvalho, Regime jurídico administrativo significa o: 

Conjunto harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente 

público, a qual se baseia na existência de limitação e prerrogativas em face 

do interesse público. Esses princípios devem guardar entre si essa lógica, 
havendo, entre eles, um ponto de coincidência. (CARVALHO, 2015, p.55) 

Já ensinava Celso Antônio Bandeira Mello, nos meados de 1971, sobre princípios, 

que: 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão 

e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 

(MELLO, 2013, p. 34)  

Compreende-se que a transgressão de um princípio, assenta-se em caráter mais 

gravoso do que de uma norma, pois a sua violação, incide em ofensa a uma ampla cadeia do 

sistema jurídico e não somente sobre uma norma. 

Dessa forma, a Administração Pública busca se orientar na consecução dos 

interesses públicos, quer seja o interesse público primário como norteador do regime jurídico 

administrativo, fundamentado nas necessidades da sociedade no que tange à soma dos 

interesses dos indivíduos que compõe a coletividade, quer seja no interesse público 

secundário, que visa satisfazer os interesses do ente estatal, como sujeito de direito, com 

personalidade jurídica própria, nessa linha é o entendimento de Marcelo Alexandrino e 

Vicente Paulo. (Alexandrino, Paulo, 2011, p. 188 apud Renato ALESSI, Itália, 1949) 

No que tange aos atos estatais Matheus Magalhaes colaciona que é o “Conjunto 

harmônico de princípios que definem a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na 

existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Esses princípios devem 

guardar entre si essa lógica, havendo, entre eles, um ponto de coincidência.” (MAGALHÃES, 

2015, p.56) 
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Sendo assim, a próxima seção apresentará os princípios do Direito Administrativo 

importantes para a análise ora proposta. 

2.1 Princípios de Direito Administrativo 

Na qualidade de sustentáculos da administração pública, os princípios dão 

segurança aos atos estatais, direcionando-os dentre valores a serem observados como ideias 

centrais de um sistema lógico e harmônico. 

Os princípios tem caráter coercitivo, definem valores que devem conduzir as 

condutas do ente estatal consequentemente de seus agentes públicos. Ainda, como normas 

substanciais orientadoras dos seus atos, contribuindo de forma essencial, com a lógica da 

estruturação e sua linha de atuação, proporcionando harmonia aos demais diplomas legais que 

compões a regulamentação do Direito Administrativo. 

A Carta Magna, em seu art. 37, caput, elencou os cincos princípios, são eles: 

Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Publicidade e Eficiência, este último, acrescentado 

pela EC 19/98. Dentre outros tantos contidos no diploma Constitucional, como a isonomia, a 

finalidade, a segurança jurídica, a especialidade, da razoabilidade, o contraditório e a ampla 

defesa, ou mesmo em disposições infraconstitucionais, como a continuidade, a motivação e a 

auto-tutela, além dos denominados princípios implícitos que possuem força normativa.  

Evocando a colocação de Celso Antônio Bandeira de Mello,  

Fácil é ver-se, entretanto, que inúmeros outros merecem igualmente 
consagração constitucional: uns, por constarem expressamente da Lei Maior, 

conquanto não mencionados no art. 37, caput; outros, por nele estarem 

abrigados logicamente, isto é, como consequências irrefragáveis dos 

aludidos princípios, outros, finalmente, por serem implicações evidentes do 
próprio Estado de Direito e, pois, do sistema constitucional como um todo. 

(MELLO, 2013, p. 98) 

Por quanto, do objetivo deste trabalho, faz-se necessário, destinar prioridade, não 

obstante, a incontestável importância de todo o conjunto de princípios, mas forçosamente pela 

estrita objetividade e efetividade na fundamentação do seguimento proposto, qual seja, os 

expressos no art. 37, caput, da Carta Magna. 

2.1.1 Princípio da Legalidade  

Citando Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto ao princípio da legalidade, “o 

da legalidade é especifico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe 
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dá identidade própria. Por isso mesmo é princípio basilar do regime jurídico-administrativo 

[...]”. (MELLO, 2013, p. 103) 

Este princípio nasce com o Estado de Direito, o qual emana o direito, sendo o 

mesmo, submetido ao ordenamento jurídico criado, no sentido estrito, pois que, só é possível 

fazer o que a lei determina ou autoriza. Assim, exigem dos agentes públicos, condutas 

estritamente permitidas pela lei, ou seja, sem previa lei que autorize ou determine o ato, 

equivaler-se-á uma proibição do mesmo. 

Podemos Alencar pelo menos três fundamentos radicados dentro da Lei Maior:  

Art.5º, inc.II: “(...) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude da lei”. 

Art. 37, caput: “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 (...)”. 

Art. 84, inc.IV: “Compete privativamente ao Presidente da República: (...) 
IV- sancionar, promulgar e fazer publicar as leis de execução”. O dispositivo 

em questão reconduz decretos e regulamentos (atos administrativos) ao papel 

secundário de simples executores da lei. 

Dessa feita, podemos haurir que a expressão do princípio da legalidade, impõe à 

Administração Pública, tomar decisões e agir, em conformidade ao que a lei predeterminar, e 

nada mais. Ao passo, em que aos particulares, é permissivo agir sobre tudo o que a lei não 

proíba.  

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  

Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder 
Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais 

garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo 

tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação 
administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos 

em benefício da coletividade. 

É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação 
administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei 

(DI PIETRO, 2012, p. 64). 

Conforme as colocações de Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto ao ato de se 

administrar, “é prover os interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas 

disposições.” (MELLO, 2013, p. 108) 

Mesmo com a exigência da observância absoluta da lei, face à legitimidade dos 

atos administrativos, existem as exceções, em circunstâncias excepcionais, elencadas no texto 

da Carta Magna. Onde a atuação à margem das disposições legais, quando: da medida 
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provisória, para combater contingências, anômalas, excepcionais ou eventos de máxima 

gravidade que requisitem ação imediata e enérgica da administração pública, respaldada no 

art. 62 da Lei Maior e parágrafos. Ainda no texto constitucional, as situações que contemplem 

o estado de defesa, com regulamentação no art. 136 e do estado de sítio, amparado nos artigos 

137 e 139. 

2.1.2 Princípio da Impessoalidade  

Este princípio evoca a ideia de igualdade, o princípio da isonomia ou 

imparcialidade, na condição dos representados perante a administração pública. Impõem à 

administração pública, abster-se de discriminações e de conceder privilégios de quais quer 

naturezas ou sorte, e ainda a emitir objetividade na prestação do serviço público aos seu 

signatários de direito. 

Encontra-se, a administração pública, vinculada à norma constitucional, com 

previsão na Carta Magna, em seu art. 5º, caput e art. 37,§1º, in verbis:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes [...] 

Art. 37 [...]  

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

De outro prisma a acepção do princípio da impessoalidade, tange ao impedimento 

da intitulação de autoria pessoal do agente público, quanto das realizações da Administração 

Pública, ou seja, proíbe a promoção pessoal do agente público pelas atividades estatais. Como 

supramencionado no § 1º do art. 37, da Carta Magna.   

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, assim leciona: 

A impessoalidade, especialmente na acepção ora em foco, é decorrência da 

isonomia (ou igualdade) e tem desdobramentos explícitos em dispositivos 

constitucionais como o art. 37, inciso II, que impõe o concurso público como 
condição para ingresso em cargo efetivo ou emprego público (oportunidades 

iguais para todos), e o art. 37, inciso XXI, que exige que as licitações 

públicas assegurem igualdade de condições a todos os concorrentes. A 

finalidade da atuação da Administração pode estar expressa ou implícita na 
lei. Há sempre uma finalidade geral, que é a satisfação do interesse público, 

e uma finalidade específica, que é o fim direto ou imediato que a lei pretende 

atingir. Por exemplo, o ato de remoção tem a finalidade específica de 
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adequar o número de servidores lotados nas diversas unidades 

administrativas de um órgão ou entidade às necessidades de mão-de-obra de 

cada unidade, conforme a disponibilidade total de servidores no órgão ou 
entidade. Se um ato de remoção é praticado com a finalidade de punir um 

servidor, que tenha cometido uma irregularidade, ou que trabalhe de forma 

insatisfatória, o ato será nulo, por desvio de finalidade, mesmo que existisse 

efetiva necessidade de pessoal no local para onde o servidor foi removido. 
(MELLO, 2004. p. 261) 

No que nos cabe, ao tema pretendido, o supramencionado art. 37, inciso II, da 

Carta Magna, que coloca o concurso público como forma objetiva e rigorosa de análise de 

capacidade para o ingresso no serviço público, por tanto de primordial isonomia para a 

investidura em cargo efetivo ou emprego público, o qual é a regra, e vem de encontro à 

exceção do contrato temporário, quanto à sua recorrência viciosa, que viola este princípio 

fundamental do arcabouço Constitucional.    

A violação do referido princípio, se efetiva pela violação do no item IX do artigo 

em voga, que expressa, necessidade temporária e excepcional interesse público, com 

regulamentação na Lei 8.745/93. 

Assim, a utilização indiscriminada e recorrente do critério das seleções 

simplificadas, fere sem duvidas, o princípio da impessoalidade, bem como o da moralidade e 

outros, não obstante, a manutenção do principio do interesse público, prevalecer sobre 

violação de outros princípios tão importantes quanto. Ficando clara, a nulidade do ato público, 

em que, tendo objetivo diverso, da obtenção dos interesses públicos, no que tange a 

configuração de desvio da finalidade.  

2.1.3 Princípio da Moralidade 

Com observância aos padrões éticos de conduta, em âmbito sociedade, quais 

sejam o de decoro, boa-fé, probidade, lealdade dentre outros vigentes no âmbito social, 

condiciona, ao cumprimento, pelos agentes públicos à lei, no trato da coisa de titularidade 

estatal, em prol de do atendimento às necessidades dos signatários de direito do serviço 

público, conforme art. 2º, paragrafo único da Lei nº 9.784/99, in verbis: 

Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 

outros, os critérios de: 

[...] 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
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[...] (BRASIL, 1999) 

Contudo, há divergências entre os diversos autores quanto ao tema. Visto como 

um tema impreciso e que se confunde junto ao princípio da legalidade, no entanto, o vemos 

como um princípio autônomo, dentro do paradigma do direito positivo brasileiro.    

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quanto ao entendimento sobre a moral e 

a legalidade, dispões: 

Embora não se identifique com a legalidade (porque  a lei pode ser imoral e 

a moral pode ultrapassar o âmbito da lei), a imoralidade administrativa 

produz efeitos jurídicos, porque acarreta a invalidade do ato, que pode ser 
decretada pela própria Administração ou Poder Judiciário. A apreciação 

judicial da imoralidade ficou consagrada pelo dispositivo concernente à ação 

popular (art. 5º, LXXIII, da Constituição) e implicitamente pelos já referidos 

artigos 15º,V, 37º, § 4º, e 85º, V, este último considerado a improbidade 
administrativa como crime de responsabilidade. (DI PIETRO, 2012, p. 79) 

O artigo 5º, inc. LXXIII, da Carta Magna, conforme supracitado consiste em 

propositura de ação popular contra ato contra a moralidade administrativa, como segue: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (BRASIL, 1988) 

É preciso ainda, esclarecer, que a diferença entre a moral administrativa e a moral 

comum, assenta-se no caráter jurídico da primeira, cabendo a invalidação dos atos 

administrativos, praticados porventura, fora do alcance do princípio da moralidade, o qual, 

exige a atuação ética por parte dos agentes do Poder Público.   

O princípio da moralidade é visto pelos autores como complementar ao princípio 

da legalidade, ou o tornar mais efetivo, materialmente falando, o que enseja conformidade, 

ante ao preceito constitucional que prevê, como crime de responsabilidade, ato contra a 

probidade administrativa, conforme art. 85, inciso V, da Carta Magna.     

As condutas destes agentes, consideradas ímprobas, são passiveis de penalidades 

de natureza não criminal, conforme o diploma da lei nº 8.429/92, em seu art. 12, como segue: 

Art. 12 Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação 

dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
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I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 

e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 

dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de três anos. 

IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) 

vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela 

Lei Complementar nº 157, de 2016) 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 

pelo agente. (BRASIL, 1992) 

Assim, é possível dizer, que as condutas praticadas, que se enquadrem, no referido 

diploma legal, estarão submetidos, em conformidade ao art. 12 da referida lei, ao 

ressarcimento integral do dano; na perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente; à perda 

da função pública; a suspensão dos direitos políticos; do pagamento de multa civil e da 

proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, 

conforme supracitado. 

Nos dizeres de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, com assertiva, “para atuar 

observando a moral administrativa não basta ao agente cumprir formalmente a lei na frieza de 

sua letra. É necessário que se atenda à letra e ao espírito da lei, que ao legal junte-se o ético.” 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2009, p.198) 

A maior expressão da garantia da moralidade administrativa resguarda-se na Carta 

Magna, onde tipifica como crime de responsabilidade, atos praticados pelo Presidente da 

República, nos quais, atente contra a probidade administrativa, conforme, previsão na Carta 

Magna de 1988, em seu “art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art4
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República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: V – a 

probidade na administração;” […] (grifei)  

Cabe ressaltar, que o ato administrativo contrário à moral é nulo, não estando 

sujeito a uma análise de oportunidade e conveniência, mas a uma avaliação da sua 

legitimidade, haja vista a sua ofensa ao princípio da moralidade. 

No que tange à contratação de trabalho temporária, observa-se que a Carta Magna 

contingencia excepcional necessidade, por tempo determinado, em consonância à supremacia 

do interesse público face aos interesses dos particulares, em contrário, qualquer afronta a um 

desses, viola o princípio da moralidade. 

Contudo, o interesse particular do ente estatal, é meramente administrativo, tendo 

como primordial objetivo, efetivar o interesse primário, qual seja o da coletividade, agregando 

o bem estar social, com conduta compatível aos princípios do direito administrativo. 

Trata-se do que, por conseguinte, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

“O Estado deve buscar o interesse público primário que objetiva proporcionar bem estar à 

coletividade e à sociedade como um todo e não o interesse secundário que visa atender aos 

reclamos da Administração Pública.” (MELLO, 2006, p. 270) 

 Não obstante, resta aos particulares, constitucionalmente garantido, o direito de 

fiscalizar o respeito ao princípio da moralidade nos atos administrativos, bem como aos 

demais princípios, por meio do exercício de petição em ações diversas junto ao judiciário ou 

mesmo diretamente à Administração Pública. 

2.1.4 Princípio da Publicidade  

Este princípio compreende a ideia de atuação plena e transparente da 

Administração Pública, pois que, sua ação é de interesse de todos os tutelados, o cidadão, seu 

signatário de direito. A publicidade dos atos administrativos imprime mais lisura às ações do 

Poder Público, pois que, o proíbe o agente público, de manter em sigilo sua conduta e as suas 

motivações. 

Temos nos incisos XXXIII, no que tange ao direito à informação, e XXXIV, 

alínea “b”, este quanto à emissão de certidões, ambos do art. 5º da Carta Magna de 1988, clara 

exigência da atuação transparente do ente público, como segue:  

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
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XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas: 

[...]  

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal (BRASIL, 1988) 

A Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, precípua ao princípio da publicidade, 

em que regula e estabelece: 

Regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso 

II do § 3º do art. 37º e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de 
maio de 2005, e dispositivo da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

outras providências. 

 

Art. 1
o
  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5

o
, no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2011) 

 

Logo após a vigência da Lei 12.527, visando se adaptar à evolução do diploma 

legal, Minas Gerais, publica o Decreto 45.969, de 24 de maio de 2012, “Regulamenta o 

acesso à informação no âmbito do Poder Executivo.”, considera,  

[...] 

a necessidade de imediata adequação dos mecanismos internos às normas 

autoaplicáveis da Lei Federal nº12.527, de 18 de novembro de 2011, e que 
todo cidadão tem direito a receber informações sobre a Administração 

Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição e em 

legislação específica (MINAS GERAIS, 2012) 

Consiste o referido Decreto Mineiro no que tange ao acesso à informação, e seus 

procedimentos, no que segue:  

 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente, com vistas a 

garantir o acesso à informação, nos termos da legislação estadual vigente e 
da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 Art. 2º Os órgãos e as 

entidades do Poder Executivo Estadual assegurarão, às pessoas naturais e 

jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2


21 

 

pública e as diretrizes previstas na Lei Federal no 12.527, de 2011(MINAS 

GERAIS, 2012).  

 

Garantido assim o acesso à informação, as pessoas naturais e jurídicas, 

determinado a obrigação de prestação de informação pelas entidades estatais as que tenham 

vinculo com a Administração Pública Direta ou Indireta, de qualquer natureza, observado os 

seus princípios, objetivando transparência, fornecendo em termos claros de fácil 

compreensão, as informações requisitadas. 

Confere a lei nº 9.784/99, o dever da transparência da conduta administrativa, em 

seu art. 2º, parágrafo único, inciso I e V, que dispõe: 

 Art. 2
o
 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 

outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

[...] 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses 

de sigilo previstas na Constituição; (grifei) (BRASIL, 1999) 

Acentua-se por excepcionalidade, apenas quando houver risco à segurança 

pública, ou se a publicidade ofender a intimidade dos envolvidos, como contempla o inciso 

XXXIII art. 5º da Carta Magna “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado.”  

Ainda no art. 5º da Carta Magna de 1988, em seu inciso LXXII: 

Art. 5º [...] 

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 

e do ônus da sucumbência (BRASIL, 1988) 

O aludido inciso, só teria eficácia, quando da efetividade do princípio da 

publicidade, quanto aos atos da Administração Pública, para comprovar o vício que nele possa 

se assentar, e consequentemente, dando ensejo à propositura da referida ação popular para 

anulação do ato imotivado ou lesivo do ente público. 

Ressalta-se por oportuno, que a Carta Magna resguardou, no art. 5º, inciso “LX - a 

lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem;”, portanto, restrição à publicidade, ante, os atos processuais, que 

exponham a intimidade, ou que o interesse social, assim o exija.  
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Ao contrário se aplica aos atos administrativos, tutelam o interesse público, assim, 

cabe elidir quanto ao sigilo de seus atos processuais, que tenha efeito direto no meio social e 

coletivo, com exceção aos atos que emanem do próprio interesse público, como para garantir 

a segurança pública ou que possa atingir a intimidade de terceiros. 

 Cabe observar, que se faz necessário, conjugar o inciso “X - são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” ao LX ambos da 

referida Carta Magna de 1988, para que se tenha um equilíbrio constitucional, em que pese à 

observância, das regras da necessidade, adequação e proporcionalidade. 

A lei nº 8.666/93 elenca como indispensável, a publicação resumida do seu 

instrumento na Imprensa Oficial, com efeito à eficácia dos contratos celebrados com a 

Administração, a título de transparência, dando amplitude ao alcance da publicidade, 

consequentemente da fiscalização e controle da Administração Pública, pelo povo ao qual 

reside o poder e o direito de informação. 

Assim, a supracitada lei, em seu art. 61, reza: 

Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus 

representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do 
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 

contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais (BRASIL, 1993) 

Matheus Carvalho lembra com acerto, em distinguir, Publicidade de Publicação, 

“está é somente uma das hipóteses de Publicidade, portanto não sinônimos. A não 

observância deste princípio, ou seja, o dever de publicar pode caracterizar ato de improbidade 

administrativa, nos moldes do art. 11, IV da lei 8.429/92.” (CARVALHO, 2015, p. 70) 

A transparência dos atos da Administração Pública decorre, principalmente, em 

prol do conhecimento pelo cidadão, pela sua publicidade, a qual garante a eficácia dos atos 

administrativos, bem como da motivação dos mesmos, para atingir interesses públicos ou 

coletivos, fomentando a fiscalização e o controle sobre a legitimidade do ato administrativo, 

pelos seus signatários de direito, ou seja, os órgãos de controle e o povo, em manifesto 

exercício da cidadania.  

2.1.5 Princípio da Eficiência  

Este é o mais recente dos princípios, recepcionado pela Carta Magna de 1988, 

tornando-se expresso com a EC 19/98, haja vista, a sua exigência na lei 8.987/95, art. 6º, § 1º, 

como segue: 
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Art. 6
o
 Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1
o
 Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas (BRASIL, 1995) 

Portanto, já apresentava a eficiência, como indispensável à prestação de serviço 

público adequado, que tem por objetivo principal, produzir resultados positivos que atendem 

às demandas da sociedade de forma satisfatória, sendo indispensável ao bom funcionamento 

da administração. 

A Carta Magna de 1988, em seu art. 74, inciso II, também já preconizava como 

características indispensáveis ao controle interno dos atos do Estado o principiam da 

eficiência, por tanto, fazia-se presente na Administração Pública. Apenas, não se encontrava 

até a EC 19/98, expresso como os demais.  

Outros dispositivos alterados pela EC19/98, dignos de apreciação, são o art. 241, 

condicionando autonomia e liberdade nos atos concernentes à administração às finanças 

públicas, exigindo diretamente a necessidade de se perseguir a eficiência pelos 

administradores públicos, vejamos o artigo na integra: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

No mesmo sentido, preceitua A Carta Magna de 1998, no art. 39 no seu “§ 2º no 

que tange ao princípio da eficiência. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.” 

Na Lei Maior, o art. 41 em seu “§4º Como condição para a aquisição da 

estabilidade, é obrigatório a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para 

essa finalidade.” Assim, resta assegurado e mantido o objetivo constitucional de imprimir e 

garantir, qualidade na prestação do serviço público, sob a égide do principio da eficiência.  

O art. 5, inciso XXXIII da Carta Magna, garante o acesso de todo cidadão aos 

registros administrativos e informações sobre ações governamentais, resguardadas as 

exceções constitucionais, para peticionar diante da Administração Pública ou mesmo do 

Judiciário, quanto ao exercício abusivo, ou negligente do cargo, emprego ou função pública.  
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Fica claro o objetivo principal do aludido princípio, face aos seus signatários que 

os custeiam, qual seja assegurar a prestação do serviço público adequado às demandas sociais, 

de forma simples e eficaz, custo benéfico justo, agilidade e tempestividade na prestação, 

continuidade.  

Fica claro o objetivo principal do aludido princípio, face aos seus signatários que 

os custeiam, qual seja assegurar a prestação do serviço público adequado às demandas sociais, 

de forma simples e eficaz, custo benéfico justo, agilidade e tempestividade na prestação, 

continuidade.  

No entendimento de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o art. 70, caput, da 

Carta Magna, o dispõe sobre o controle financeiro da Administração Pública e que por 

oportuno, tange o princípio da economicidade, que pode ser apontado como um dos aspectos 

relativos à eficiência: 

Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos por boa prestação de 

serviços, do modo mais simples, mais rápido, e mais econômico, 

melhorando a relação custo/benefício da atividade da Administração. O 
administrador deve sempre procurar a solução que melhor atenda ao 

interesse público, levando em conta o ótimo aproveitamento dos recursos 

públicos, conforme essa análise de custos e benefícios correspondentes. 

(ALEXANDRINO; PAULO, 2009, p. 202) 

Assim compreende Maria Sylvia Zanella Di Pietro, sobre o referido princípio, 

distingue entre os atos praticados pelos agentes públicos e a estrutura organizacional e 

disciplinar da Administração Pública, que proporciona a prestação do serviço público: 

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 

considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se 
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 

melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, 

disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de 
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. (DI 

PIETRO, 2012, p. 84) 

O princípio da eficiência deve constituir, não somente a estrutura das 

organizações estatais, como também, vestir os atos dos agentes públicos, garantindo uma 

atuação ou produção em todas as esferas do Poder Público, imbuídos na busca por qualidade, 

gastos em equilíbrio às demandas necessárias, sem desperdício dos recursos dos cofres 

públicos. 

Cabe, por oportuno, o entendimento de Alexandre de Moraes, quanto à definição 

do, in verbis: 

Impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de 
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forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e 

sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e 

morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, 
de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade 

social. (MORAES, 2007, p.215) 

Longe da conveniência e oportunidade administrativa, configura-se uma 

obrigação do agente público, sua atuação com eficiência, o expresso princípio constitucional, 

que integra os outros princípios como o da legalidade, cabendo demanda, por sua violação, ou 

seja, atuação com ineficiência, apreciação do Poder Judiciário. 

Não podendo ser empregado, outro sim, o principio da eficiência, como 

subterfugio para transgredir a lei, ou seja, utilizar de ardis, para transpor os deveres legais 

impostos aos atos administrativos, alegando suposta economia ou celeridade, com tem-se 

efetuado pela Administração Pública quanto ao contrato de trabalho temporário. 

Esses contratos de trabalho temporário se desvirtuam dos princípios 

administrativos e constitucionais, quando efetivados sem prévia aprovação em concurso 

público de provas ou provas e títulos, de forma reiterada e indeterminadamente, em cargo 

permanente ou temporário, no caso de Minas Gerais, em função típica de Estado, a exemplo 

os Agentes de Segurança Socioeducativos, desvirtuando o preceito constitucional da exceção, 

excepcional interesse público, transformando-o em regra. 

2.1.6 Princípio da Razoabilidade 

O princípio da razoabilidade, como todos os demais, é de fundamental 

importância para garantia da ordem pública, contudo, no que tange o presente trabalho, é 

impar, a sua aplicação, na Administração Pública, no que tange aos contratos de trabalho 

temporários, que se prolatam no Estado de Minas Gerais, em especial objeto, para o cargo de 

Agente de Segurança Socioeducativo, arbitrariamente aos já elencados princípios, de forma 

indistinta, assim, sem a devida observação do versado princípio da razoabilidade. 

O princípio da razoabilidade encontra clara colocação de Antônio José Calhau de 

Resende, sendo: 

A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no 

tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, 

tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de 

proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, 
bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato. (RESENDE. 

Revista do Legislativo. Abr-dez/1999, p. 55.) 
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Assim, a atuação discricionária do agente público, deve ser pautada por 

adequações e proporcionalidade entre o objetivo e a motivação, ou seja, equilíbrio na 

adequação dos meios aos fins, de forma a pautar-se ao princípio da razoabilidade, sob pena, 

de ser o ato, objeto de invalidação o próprio ato constituído. 

 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é 

razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor 

que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa.”. (CARVALHO 

FILHO, 2012, p. 39) 
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3 AGENTES PÚBLICOS 

Haja vista a amplitude da expressão, agente público, é qualquer sujeito que tenha 

legitimidade por investidura ou vínculo na Administração Direta ou Indireta, para agir em 

nome do Estado, não obstante a condição de responder objetivamente pelos atos praticados 

pelos seus “representantes”, seja do Estado. 

Conforme reza a Lei Federal 8.429/92, em seu art. 2º: 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 

ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 

no artigo anterior (BRASIL, 1992). 

O art. 327 do Código Penal pacifica o entendimento supramencionado, referentes 

à amplitude da expressão “agentes públicos”, tendo esta nomenclatura, por mais atual 

(embora a redação original do código em epígrafe, seja “funcionário público”). 

Na conceituação de agente púbico, existe divergência entre os entendimentos 

doutrinários, conforme exposto abaixo. 

Qualquer pessoa que age em nome do Estado é agente público, 

independentemente de vínculo jurídico com ou sem remuneração. Como leciona Hely Lopes 

Meirelles, os agentes públicos, “são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou 

transitoriamente, do exercício de alguma função estatal.” (MEIRELLES, 1997, p.70) 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, toma por base as alterações consubstanciadas pela 

Emenda Constitucional nº18/98, delineando quatro categorias de agentes públicos, incluindo 

os Militares das Forças Armadas ( Exercito, Marinha e Aeronáutica), da Polícia Militar e dos 

Bombeiros Militares.  

Celso Antônio Bandeira de Mello adota a proposta do Prof. Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello, onde sistematizam em quatro agrupamentos, agentes políticos, agentes 

honoríficos, servidores estatais (servidores públicos e servidores das pessoas governamentais 

de Direito Privado) e particulares em atuação colaboração com o Poder público, com base no 

texto Constitucional, diferenciando na adoção dos agentes honoríficos como espécie. (Mello, 

2013, p. 251) 

Já Matheus Carvalho, opta pelo entendimento, em que sustenta três espécies para 

o gênero de agentes públicos, sejam eles os agentes políticos, particulares em colaboração 

com o Poder Público e os servidores estatais (servidores temporários, servidores estatutários e 

em pregados públicos). (CARVALHO, 2015. p. 749) 
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Contudo, comunga-se do entendimento proferido por José dos Santos Carvalho 

Filho, que subdividiu o gênero agente público em três espécies, visando à necessidade de se 

agrupar em categorias com similitude de características, efetivando uma lógica de 

compreensão para os estudos. (FILHO, 2012. P. 584) 

São eles: os agentes políticos; os particulares em colaboração com o poder 

público; e os servidores estatais (ou públicos).  

Ainda segundo José dos Santos Carvalho Filho, agentes públicos, “são todos 

aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São 

integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Compõe, portanto, 

a trilogia fundamental que dá o perfil da Administração: órgãos, agentes e função.” (FILHO, 

2012. P. 18) 

No caso dos servidores estatais tem-se a divisão entre: servidores temporários; 

servidores estatutários e empregados públicos. 

3.1 Agentes políticos  

Ressalta-se duas das correntes, quanto ao entendimento sobre agentes políticos: 

De um lado Hely Lopes Meirelles,  

Agentes políticos são os componentes do Governo nos seus primeiros 

escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por 

nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições 
constitucionais (MEIRELLES, 1996, p.72).  

Incluindo além dos previstos no ordenamento jurídico, a Magistratura, o 

Ministério Público e os Tribunais de Contas. 

Pode-se compreender o entendimento do referido Doutrinador, pela inclusão da 

Magistratura e o Ministério Público, no rol dos agentes políticos, haja vista função que 

exercem com caráter essencial ao Estado de Direito, com atos vinculados a manutenção da 

soberania, tendo o seu ingresso por meio de concurso público, ressalvadas as exceções, em 

que pese a exigência conditio sine qua non dos certames de avaliações técnicas, psicológicas e 

profissionais para o exercício da função. 

No mesmo sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, pela Segunda 

Turma, como segue o julgado: 

Ementa 

- Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de 

dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 



29 

 

2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem 

responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados 

enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de 
atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no 

desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação 

específica. 

3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - 
responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, 

ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o 

direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou 
culpa. 

4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade 

concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela 

autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, 
da CF/88.  

5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 

Processo: RE 228977 SP - Órgão Julgador: Segunda Turma 

Partes: JOSÉ ANTONIO LAVOURAS HAICKI, LOTHARIO 

OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS, ELIAS ANTONIO 

JORGE NUNES, ELIAS ANTONIO JORGE NUNES 

Publicação: DJ 12-04-2002 PP-00066 EMENT VOL-02064-04 PP-00829 

Julgamento: 5 de Março de 2002 - Relator: NÉRI DA SILVEIRA 

Em segundo, são definidos de forma mais restrita, na doutrina de Celso Antônio 

Bandeira Mello, Ipsis litteris: 

Agentes Políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização 

política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço 

constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se 
constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes 

políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e 

respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes do Executivo, isto é, 

Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, 
Deputados federais e estaduais e os Vereadores. (MELLO, 2013. p. 251 e 

252) 

Tem-se os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, 

seus vínculos com o poder público como direitos e deveres, nascem de leis específicas e da 

Carta Magna, em exercer a função política do Estado, em caráter estatutário e não contratual, 

em cargos estruturais vinculados à organização política do país, consolidando a supremacia da 

vontade Estatal.  

Esta última é a que melhor aprouve, quanto ao seu entendimento sobre os agentes 

políticos.  Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 2012, p. 582), trata do 

tema, citando Renato Alessi, sobre a função política, "que implica uma atividade de ordem 

superior referida à direção suprema e geral do Estado em seu conjunto e em sua unidade, 

http://www.jusbrasil.com/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10710882/par%C3%A1grafo-6-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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dirigida a determinar os fins da ação do Estado, a assinalar as diretrizes para as outras 

funções, buscando a unidade da soberania estatal.". 

Nesse sentido, é por determinação do Executivo e em partes do Legislativo, a 

competência em traçar e delineara as metas, a estabelecer diretrizes e planos governamentais, 

ficando a cargo do Judiciário, quase que, num todo, à atividade jurisdicional, essa, só tem 

alguma ligação, quando do seu controle, quanto à regulação dos reflexos da administração 

pública em âmbito futuro, não participando das decisões diretas ou indiretas do governo. 

Entende-se por tanto, agentes políticos, como aqueles que integram o mais alto 

escalão do Poder Público, tendo por características atribuídas a esse grupo, as competências 

emanadas da própria Carta Magna de 1988, sujeitando-se aos princípios basilares da 

administração pública e não às regras comuns, as quais se encontram submetidos os 

servidores públicos em geral. 

São investidos nos cargos através de eleições, nomeação ou designação e 

ressalvados os auxiliares imediatos dos chefes dos Executivos, não tem hierarquização, 

atendo-se às regras constitucionais a se submeterem, tendo como competências principais a 

elaboração de diretrizes para o seguimento governamental, as funções de direção, orientação e 

supervisão no âmbito da administração pública.  

Como exposto, são por tanto, agentes políticos os Chefes do Poder Executivo 

federal, estadual e municipal, seus auxiliares imediatos (Secretários das diversas Pastas), 

Ministros e os membros do Poder Legislativo (Senadores, Deputados Federais e Estaduais e 

os Vereadores). Resguardado o entendimento de alguns autores e do STF, conforme 

supracitado, quanto ao enquadram como agentes políticos, os membros da Magistratura e os 

membros do Ministério Público. 

3.2 Servidores Estatais  

São também denominados Agentes Administrativos, compreende-se como, 

aqueles que compõem a estrutura estatal, tanto na administração direta como na indireta, 

ressalvados os que estão alheios a essa estrutura.  

Estes alheios ao aparelho estatal têm participação de cunho esporádico, denotam 

atividades inerentes ao estado, por meio de características jurídicas próprias, que o Estado 

lhes faculta, assim, outorgando sua ação em prol da atividade estatal, são os concessionários, 

os permissionários, os delegados de função ou ofício público, alguns requisitados, os 

voluntários, os designados, os gestores de negócios públicos e os contratos por locação civil 

de serviços (MELLO, 2013, p.249). 
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Detêm vínculo de trabalho de natureza profissional não eventual com o Estado na 

efetivação das atividades administrativas, exercendo função pública, estando fora dos quadros 

dos agentes políticos ou particulares em colaboração com o ente público.  

Para melhor compreensão dos vínculos delatados dos servidores Estatais, optou-

se, face ao objetivo do trabalho a se desenvolver, pelo entendimento do Professor Matheus 

Carvalho (2015) que os divide basicamente em três.   

3.2.1 Servidores temporários 

A sua contratação encontra-se disciplinada no art. 37, inciso IX entendimento da 

Carta Magna, como dispões in verbis: 

Art. 37 […] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Portanto, expressamente, tal contratação é possível, somente para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Completa-se por oportuno, quando 

não houver a possibilidade de, em razoável prazo, a realização de concurso público. 

Observa-se, ainda, que o regime que regulamenta a contratação temporária no 

âmbito de cada ente federativo é um regime especial, estando aquele no exercício do contrato 

temporário, ocupando uma função. 

Sendo assim, em relação à natureza da relação jurídica funcional, Carvalho Filho 

assevera:  

Diz a Constituição que a lei estabelecerá os casos de contratação desses 
servidores. Assim dizendo, só se pode entender que o Constituinte pretendeu 

caracterizar essa relação funcional como de natureza contratual. Cuida-se, de 

fato, de verdadeiro contrato administrativo de caráter funcional, diverso dos 
contratos administrativos em geral pelo fato de expressar um vínculo de 

trabalho subordinado entre a Administração e o servidor. Não obstante essa 

qualificação, a lei instituidora do regime certamente poderá incluir algumas 

normas que mais se aproximem do regime estatutário, que, inclusive, tem 
aplicação subsidiária no que couber. O que não poderá, obviamente, é fixar 

outra qualificação que não a contratual.(FILHO, CARVALHO, José Santos. 

02/2017. VitalBook file. Página 640.) 

Segundo Di Pietro, os contratados por prazo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, “exercem função, sem estarem 

vinculados a cargo ou emprego público”. (DI PIETRO, 2011.) 

Ainda segundo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro as funções públicas: 
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Estão previstas pela Constituição, como aquelas a serem exercidas por 

servidores contratados temporariamente, com base no art. 37, IX, da CR da 

qual não se exige, necessariamente, concurso público, porque, às vezes, a 

própria urgência da contratação é incompatível com a demora do 

procedimento. (DI PIETRO, 2011) 

Como exemplos em conformidade com a lei, no âmbito da contratação temporária 

na administração pública, podemos citar os agentes de pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), no que tange à necessidade pontual e específica, da 

realização de Censo Demográfico do país, com intervalos de média de 10 em 10 anos.   

Outra forma em conformidade com a Lei, para a efetivação do contrato 

temporário, pelo ente público, seriam as situações de calamidade pública ou emergência 

ambiental, havendo uma urgência eminente, ante um tempo exíguo, em detrimento de tempo 

hábil à realização do devido concurso, conforme precípua seja à regra, a Lei Maior.  

Neste caso, fica dispensado até mesmo o processo seletivo simplificado, conforme 

regulamenta o § 1º, do art. 3º da Lei nº 8745/93, não obstante como no exemplo anterior, 

finalizado ou resolvido o fato gerador, a calamidade pública, encerra-se o contrato temporário.  

De outra forma, retorna-se ao status quo, em que a Administração Pública, 

finaliza os contratos, excluindo estes, dos quadros de agentes públicos, evitando o gasto 

desnecessário de investimento público. 

Dilui-se em oportuno, o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, que: 

[…] trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que 

desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas 
provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento 

reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o 

regime normal de concursos) (MELLO, 2013). 

Evidentemente comprovado, em todos os exemplos, os pressupostos que dão 

caráter legal, à necessidade da contratação temporária, para execução de atividade específica, 

de cunho efetivamente transitório, e não permanente.  

Em que sejam os referidos pressupostos, a necessidade temporária, a necessidade 

de excepcional interesse público e a contratação por tempo determinado, cabe observar que, 

ou ao término do contrato, ou em que pese, a extinção de um dos três pressupostos de 

validade, acima relacionados, reiteramos que, “retorna-se ao status quo, em que a 

Administração Pública, finaliza os contratos, excluindo estes, dos quadros de agentes 

públicos, evitando o gasto desnecessário de investimento público”. 

Quanto ao pressuposto, contrato de serviço temporário, a lei que regulamentar 

deverá especificar o regime a se adotar a estes servidores em função pública, suas 
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características e contornos legais, o prazo de validade, improrrogáveis pela sua temporalidade 

e exceção. Contudo, se houver possível prorrogação, deve ser limitada, por quanto, o art. 37, 

inciso IX da Carta Magna, estabeleceu a possibilidade de contratação temporária, mas deixou 

a cargo de regulamentação infraconstitucional essas limitações, haja vista, ser norma de 

eficácia limitada. 

Acerca deste pressuposto discorre José dos Santos Carvalho Filho: 

 
Os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo 

determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutário e 

trabalhista, em que a regra consiste na indeterminação do prazo da relação de 
trabalho. (FILHO, CARVALHO, José Santos. 02/2017. VitalBook file.) 

Já o pressuposto, interesse público, deverá se manter indissociável, quando da 

contratação temporária, dos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade, ainda, 

dentro das hipóteses previstas em lei, mantendo lucidez na fundamentação equilibrada quanto 

à necessidade e o objetivo. 

No pressuposto, excepcionalidade da contratação, ou seja, no que tange a 

urgência, deve limitar-se a exceção, pela seleção simplificada, quando atendido todos os pré-

requisitos dos demais pressupostos para o exercício de função pública de caráter transitório, 

haja vista, que sabido e pacificado, é a regra, aprovação em concurso público de provas ou 

provas e títulos, para cargos ou empregos públicos de caráter permanente. 

No que se refere a presente análise, o Estado de Minas Gerais, por conseguinte, 

promulgou a Lei nº 18.185/2012, adotando um regime próprio, em que se tem a aplicação 

subsidiária do compêndio estatutário no que tange às imposições, sanções, obrigações e 

deveres dos agentes contratados que ocupam função pública.  

É o caso, como exemplo, dos Agentes de Segurança Socioeducativos, em que 

pese o seu caráter de cargo permanente e não transitório, como função típica de estado. Por 

tanto, de ingresso específico por aprovação em concurso publico, para desenvolver atividades 

vinculadas ao combate à reincidência da criminalidade juvenil e consequente recuperação dos 

jovens em conflito com a lei, de primordial importância no conjunto do Cinturam de 

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. 

Nesse prisma, cabe ressaltar, analisar-se-á contratos desses servidores, em função 

típica de Estado, no âmbito da segurança pública, sendo renovados, absurdamente nos últimos 

dez a doze anos.  

Consiste assim, o Sistema Socioeducativo, recorrente renovação e efetivação de 

contratos temporários, sem a devida observação da regra do concurso público, consistindo em 
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afro à letra do art. 37º, inciso II da Carta Magna de 1988, em que, a regra é aprovação em 

certame de concurso público, e a exceção o referido contrato de trabalho temporário. 

3.2.2 Servidores estatutários 

É toda, pessoa física, ocupante de cargo público, tendo por ingresso, aprovação 

em concurso público de provas ou provas e títulos, conforme art. 37, inciso II da Carta 

Magna, regulamentados e regidos por estatuto próprio ou geral, estabelecendo obrigações, 

direitos e deveres aos seus empossados, para prestar serviços ao Estado, nas Entidades 

Administrativas Diretas, Autárquicas e Fundacionais, com remuneração provida dos cofres 

públicos. 

No entendimento de Hely Lopes Meirelles: 

Os servidores públicos em sentido estrito ou estatutário são os titulares de 

cargo público efetivo e em comissão, com regime jurídico estatutário geral 
ou peculiar e integrantes da Administração direta, das autarquias e das 

fundações públicas com personalidade de Direito Público. Tratando-se de 

cargo efetivo, seus titulares podem adquirir estabilidade e estarão sujeitos a 
regime peculiar de previdência social. (MEIRELLES, 2006, p. 413) 

Portanto, é de caráter legal e definitivo, o cargo de provimento efetivo, quando da 

sua titularidade, vínculo decorrente da lei, sem celebração de contrato, garantido as 

necessárias remoções ou transferências, em conformidade ao estatuto, ao qual, esteja 

vinculada a carreira no âmbito da Administração Pública. 

José Afonso da Silva assim expõe, quanto à efetividade: 

Efetividade, dá-se no cargo. É vínculo do funcionário ao cargo e constitui 

pressuposto da estabilidade, pois, só o servidor público pode adquiri-la. A 

estabilidade não se dá no cargo, mas no serviço público. É garantia do 
servidor, não atributo do cargo. A estabilidade é, assim, um direito que a 

constituição garante ao servidor público. (SILVA, 2006, p. 697-698) 

Conclui-se que, o servidor estatutário, caracteriza-se, pelo vinculo junto à 

administração pública, sob o regime de natureza institucional, ou seja, regime estatutário, 

sobre seus cargos públicos. 

Este se submete aos ditames de investidura no referido cargo público, o qual 

recepciona a Carta Magna, em seu art. 37, inciso II, qual seja, por meio de aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, em consonância à precípua complexidade 

ou natureza do cargo ou emprego, com previsão legal, consoante a sua nomeação e posse. 

É, portanto, a natureza do vínculo do servidor público, junto ao poder público, por 

meio de diplomas legais e específicos, denominado estatutos, que estabelece o vínculo 

jurídico determinante dos seus direitos, obrigações e deveres. 
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3.2.3 Empregados Públicos 

Convém acentuar que a aprovação na modalidade de concurso público de provas 

ou provas e títulos, constitui prévia exigência, para pactuar junto ao ente público, no que 

concerne também, aos empregados públicos, sob o regime celetista para as fundações 

públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme precípua o art. 

37 em seu inciso II da Carta Magna: 

[...] 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 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.    

Sob a égide da legislação trabalhista, os empregados públicos das empresas que 

exploram atividades econômicas, têm seu regime extraído da Carta Magna, art. 173, § 1º, 

confira-se: 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. [...] 

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica 

de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, 

dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 
[...] (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (BRASIL, 1988). 

Ressalta-se que, contudo, o empregado público, tem restrições intransponíveis, 

quanto ao exercício de determinadas funções estatais, sendo estas, as inerentes às 

competências essenciais do Estado, ou seja, até mesmo o empregado público que se submeteu 

ao crivo de aprovação em concurso público, não está apto, mediante as exigências do regime 

jurídico de direito público, ao exercício de atividades típicas de Estado, sendo estas, 

exclusivas de servidores estatutários, que se dirá, dos contratos temporários na administração 

direta. 
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3.3 Particulares em colaboração com o Poder Público 

São aqueles que atuam junto ao Estado, executando a vontade do ente estatal, em 

situação excepcional, mantendo o estatuas de particulares, quer seja em caráter temporário ou 

eventual, portanto, exercendo função pública de caráter transitório, indiferentemente do 

veículo jurídico vigente que os legitimam, ausente o vínculo empregatício, com ou sem 

remuneração, tendo alguns, exercício de múnus público, por tanto, sujeitando-se a hierarquia 

funcional e a determinados encargos e responsabilidades, face à sociedade, ao qual estão 

imersos.   

Registra-se como única exceção, os recrutados para o serviço militar, conforme o 

entendimento de Celso Antônio Bandeira Mello (MELLO, 2013, p. 255). 

Ainda no entendimento do referido doutrinador, leciona: 

Na tipologia em apreço reconhecem-se:  

a) requisitados para prestação de atividade pública, quais os jurados, 
membros de Mesa receptora ou apuradora de votos quando das eleições, 

recrutados para o serviço militar obrigatório etc. Estes agentes exercem um 

munus público;  

b) os que sponte própria assumem a gestão da coisa pública com “gestores 
de negócios públicos”, perante situações anômalas, para acudir a 

necessidades públicas prementes;  

c) contratados por locação civil de serviços (como, por exemplo, um 
advogado ilustre contratado para sustentação oral perante Tribunais);  

d) concessionários e permissionários de serviços públicos, bem como os 

delegados de função ou ofício público, quais os titulares de serventias da 
Justiça não oficializadas, como é o caso dos notários, ex vi do art. 236 da 

Constituição, e bem assim outros sujeitos que praticam, com o 

reconhecimento do Poder Público, certos atos dotados de força jurídica 

oficial, como ocorre com os diretores de Faculdades particulares 
reconhecidas. (MELLO, 2013, p. 255-256). 

Recolhe-se da obra de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, em prol do 

tema dos Particulares em colaboração com o Poder Público: 

 Nesta categoria entram as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, 

sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Podem fazê-lo sob 

títulos diversos, que compreendem: 

 

1. delegação do Poder Público, como se dá com os empregados das 

empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os que 

exercem serviços notariais e de registro (art. 236 da Constituição), os 
leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos; eles exercem função pública, em 

seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do 

Poder Público. A remuneração que recebem não é paga pelos cofres públicos 
mas pelos terceiros usuários do serviço; 
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2. mediante requisição, nomeação ou designação para o exercício de 

funções públicas relevantes; é o que se dá com os jurados, os convocados 

para prestação de serviço militar ou eleitoral, os comissários de menores, os 
integrantes de comissões, grupos de trabalho etc.; também não têm vínculo 

empregatício e, em geral, não recebem remuneração;  

3. como gestores de negócio que, espontaneamente, assumem determinada 

função pública em momento de emergência, como epidemia, incêndio, 
enchente etc. (DI PIETRO, 2012, p. 588-589) 

Posto as divergências doutrinárias, reconhecemos, para facilitar a didática, 

quatro espécies, do gênero, particulares em colaboração com o Poder Público, onde:  

Os designados, todos convocados pelo Poder Público, para atuarem imbuídos de 

múnus público, sob pena de sanções, são obrigados a contribuir quando requisitados, como 

exemplo os mesários para atuarem nas eleições, os jurados que atuam no júri popular e os 

particulares convocados para o serviço militar obrigatório. 

Os voluntários são aqueles, movidos de livre iniciativa, ou seja, atuam 

voluntariamente, em repartições, em hospitais públicos, em escolas, em acontecimentos de 

calamidade pública ou guerra, em programas realizados pelo ente público de voluntariado, na 

execução de atividades públicas decorrente de fato gerador anômalo, que demande eminente 

necessidade pública. 

Os delegados, são aqueles que, por meio de delegação do Estado, são 

circunscritos a prestarem serviços públicos, como os titulares das serventias de cartórios, 

contudo, só mediante aprovação em concurso público, estarão “aptos” pelo ente estatal, a 

prestar serviço notarial. 

E ainda como delegados, tem-se as concessionárias e as permissionárias de 

serviço público, onde podemos absorver do que ensina Matheus Magalhães, quanto a esse 

entendimento na doutrina: 

Obs.: não é pacífica esta classificação, pois a atuação dos “delegados” não se 

dá em nome do Estado e sim em nome de uma empresa que presta serviço 

público por delegação; prestando serviço em nome próprio, seus agentes não 
prestam serviço em nome do Estado, mas sim em nome da concessionária; 

entretanto são considerados, para a doutrina majoritária, agentes públicos, 

enquanto atuam na prestação do serviço público delegado. (MAGALHÃES, 

2015, p.752) 

 A remuneração de todos estes, são toda via, hauridas de terceiros, signatários 

dos serviços prestados, portanto não constituem ônus nem vínculo empregatício com a 

administração pública. Estando todos supracitados, submetidos ao crivo da fiscalização da 

administração pública.  
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Por fim, os credenciados são aqueles que obtêm o direito de atuarem 

representando o ente estatal, por meio de celebração de convênio junto ao Poder Público. 

Como exemplo, temos o Sistema Único de Saúde (SUS), que mediante celebração de 

convênio, junto aos profissionais da saúde da iniciativa privada, convocados ad hoc, para 

atendimento de seus usuários, exercendo atividades inerentes às demandas de especialidades 

de forma específica e transitória, estes remunerados pelos cofres públicos. 

Entende por agentes credenciados, Hely Lopes Meirelles, “os que recebem a 

incumbência da Administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa 

atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.” (MEIRELLES, 

2006, p. 270) 

Restam a título de forma de ingresso para exercício da função púbica por 

requisição, nomeação e designação, bem como gestores de negócios nos casos emergenciais 

de epidemias e desastres da natureza, que assumem de forma espontânea os encargos da 

função pública. 

Em que pese às distinções, todos estão sujeitos, à responsabilidade civil objetiva 

conforme Carta Magna no que tange seu art. 37, § 6 e ao mandado de segurança no art. 52, 

LXIX, enquadrando-se na nomenclatura “funcionários públicos”, para fins penais conforme 

art. 327 do Código Penal, ainda que mantenham suas qualidades de particulares, fora da 

estrutura estatal em definitivo. 

3.4 Requisitos de Ingresso no Serviço Público 

Conforme exaustivamente afirmado e fundamentado, no presente trabalho, o 

ingresso aos cargos púbicos, se dá em conformidade aos preceitos constitucionais do art. 37, 

inciso I, no que tange também aos estrangeiros, com a sobrevinda da EC 19/98, e no seu 

inciso II, pacifica como forma de ingresso por meio de ampla acessibilidade e concorrência os 

candidatos aos aludidos cargos públicos, ou seja, por aprovação em concurso público de 

provas ou provas e títulos, excetuando-se os cargos em comissão. 

Em que pese, ressalvadas as exceções, está a Administração Pública restrita de 

certas exigências, a fim de se extirpar possível abuso do administrador sobre os 

administrados, não obstante, possa a mesma, estabelecer requisitos necessários à admissão, 

fundamentadamente pela lei, por exemplo, quanto à idade ou sexo, face à exigência da 

natureza do cargo e da atividade exercida. 

Contudo, ainda que pela necessidade da natureza e atribuição do cargo,  se 

estabeleça distintos pré-requisitos, a Administração Pública, há que se ater, a observância dos 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda aos 

diplomas legais pertinentes ao exercício das atividades estatais. 

Cabe ainda, pelo não cumprimento aos elencados princípios e os diplomas legais 

vigentes que tutelam a atividade estatal, ação popular nos termos da Lei nº 4.717/69 em seu 

art. 4º inciso “I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às 

condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções 

gerais.”, como bem lembrado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 602) 

Pode-se salientar que o acesso por meio de aprovação em concurso público, é 

regra geral, constitui a forma mais democrática e legitima, ou seja, pelo mérito, para o 

preenchimento dos cargos públicos, por pessoas que possam estar mais aptas e qualificadas à 

investidura em cargos públicos, dando ênfase aos princípios da administração pública, com 

atenção aos da moralidade, da legalidade e da impessoalidade. 
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4 CONCURSO PÚBLICO   

O inciso I do art. 37 da Carta Magna de 1988, é claro na garantia ao direito de 

igualdade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros natos e 

naturalizados que completem os pré-requisitos legais, sendo, “I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;”. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

Já o inciso II do art. 37, da referida Lei Maior, é esclarecedor quanto à investidura 

em cargo público permanente, in verbis: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) (grifei) (BRASIL, 1988). 

Indubitavelmente a Carta Magna de 1988, exige concurso público, ou seja, 

processo aberto e de isonomia a todo cidadão concorrente, e consequentemente, procedimento 

de certame fechado aos aprovados, para o provimento de cargo e emprego público, de caráter 

permanente respeitado as suas exceções, desde que, atendidas os pré-requisitos, estes, 

essenciais e indissociáveis aos princípios da Administração Pública. 

Cabe ressaltar, que mesmo aos empregados públicos das autarquias, as empresas 

públicas e a sociedade de economia mista, enquadram-se no hall dos “servidores públicos”, 

submetendo-se aos ditames constitucionais dos servidores públicos da administração direta, 

dentre eles, o primordial, por exigência em completa observação aos princípios da 

Administração Pública, o instituto do concurso público de provas ou de provas e títulos, que 

se configurara a regra.  

Consubstanciado no entendimento do STF, em composição plenária: 

Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos 
opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, 

mas há de ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedade de 

economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a administração direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a 

explorar atividade econômica está igualmente sujeita a esse princípio, que 

não colide com o expresso no art. 173, § 1.  [MS 21.322, rel. min. Paulo 
Brossard, j. 3-12-1992,P, DJ de 23-4-1993.] = RE 558.833 AgR, rel. min. 

Ellen Gracie, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 25-9-2009 

(http://stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1677. Acesso em 
11.05.2017.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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Alguns entendimentos em contrário, quanto à exigência de concurso público, no 

que tange a investidura em empregos públicos da Admiração Indireta, haja vista, o seu caráter 

de exploração de atividade econômica, característico da iniciativa privada. 

Contudo, restou em definitivo, assentado pelo STF, na Súmula nº 685/2003, que: 

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem 

prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra 

a carreira na qual anteriormente investido.”. 

A finalidade do concurso público é selecionar servidores com melhor qualificação 

e aptidão, ou seja, com melhores conhecimentos inerentes as atividades a se desenvolver na 

administração e aptidões de sua capacidade intelectual, física e psicológica, para o seu melhor 

aproveitamento, refletindo na qualidade da prestação do serviço público, pelo provimento de 

cargos e funções públicas. 

4.1 Exceções ao concurso público 

A Carta Magna e 1988 exige concurso público como regra geral, ou seja, processo 

aberto de isonomia a todo cidadão concorrente, e consequentemente aos aprovados, para o 

provimento dos cargos públicos permanente. 

Contudo, existem as exceções constitucionalmente muito bem determinadas e 

limitadas, onde a subtração ou não complemento de uma que seja, ensejaria a impossibilita 

completamente a sua efetivação, embora na prática é bem o que vem sendo praticado pela 

Administração Pública. 

Pode-se aferir como das exceções, em primeiro os cargos em comissão, ainda na 

Lei Maior, em decorrência dos seus incisos II, como a cima destacado, e o inciso V, do art. 

37, como segue: 

[...]    

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 

por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(BRASIL, 1988). 

Por quanto, em oportuno, ainda das exceções, as quais, não estão totalmente ao 

alvitre do administrador, quanto às indicações para os cargos, tendo estas, definição dada pela 

lei, conforme supracitado, no que tange aos casos, as condições e os percentuais mínimos. 
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Como segunda exceção, escancarada na Carta Magna de 1988, é quanto à 

nomeação dos membros dos Tribunais, em seus artigos 73, § 2º; art. 94; 101; 104 e parágrafo 

único, inciso II; 107º; 111-A, introduzidos pela Emenda Constitucional 4, em consonância à 

Lei Maior, em seus artigos: 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 

membros, escolhidos: 

[...] 

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

[...] 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e 

no Distrito Federal. 

[...] 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo 

Tribunal de Justiça. 

[...] 

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros 

vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da 
Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-

generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, 

e cinco dentre civis. (BRASIL, 1988). 

Em terceiro pode-se dispor dos cargos eletivos, são os agentes políticos tratados 

anteriormente, compõem o quadro das exceções para atuarem como representantes da 

sociedade, pelo instituto do voto, instrumento do exercício da democracia e cidadania do 

povo, ou seja, a vontade dos eleitores, analogicamente, substitui as provas ou provas e títulos, 

nos termo do “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, da Carta Magna de 1988”. 

Tem-se também, quanto ao ex-combatente, que tenha efetivamente desenvolvido, 

atividades operacionais bélicas, no decurso da II Guerra Mundial, os quais constam dos Atos 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna de 1988, como segue: 

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações 
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 

12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: 

I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com 
estabilidade; (grifo nosso) (BRASIL, 1988). 

Ainda, pode-se elencar como das exceções os Agentes de saúde e agentes de 

combate às endemias, em situação excepcional, em que a exigência de “processo seletivo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5315.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5315.htm
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público” diferenciado, configura-se no tramites da Lei 11.350/2006, contudo não se 

confundindo com o concurso público, não obstante, tutelados pela Lei Maior, que preconiza: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 

[...] 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 

atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 51, de 2006) 

Por fim, restando como exceção, a contratação de trabalho temporário por 

excepcional interesse público a termo, ou seja, a Carta Magna de 1988 estabelece os 

requisitos indispensáveis para a efetivação da contratação de trabalho temporário, por meio de 

“processo seletivo público”, para exercício de função pública transitória, com prazo 

determinado e por excepcional interesse público. 

Como questiona Celso Antônio Bandeira de Mello (2013, p. 285) “Ninguém sabe 

exatamente o que seja ‘processo seletivo público’ ”  

Realmente, inspira questionamento a afirmação do referido doutrinador, quanto à 

definição do “processo seletivo público”, mostrando-se como lacuna proposital, de obscuras 

intenções, no intuito de burlar o instituto do concurso público, preconizado 

constitucionalmente, como regra geral, essencial e indispensável ao ingresso nos cargos 

públicos permanentes, no escancarado interesse de distribuir privilégios indevidos, sem 

anuência de mérito ou observância dos princípios inexoráveis da Administração Pública. 

Observa-se ainda, na garantia do que preconiza a lei, quanto aos princípios da 

legalidade, da isonomia e moralidade, na Sumula Vinculante nº 13/STF e o Decreto nº 

7.203/2010, que imprimem restrição ao nepotismo.  

O contrato de trabalho temporário, como exceção, para o preenchimento de 

função pública, deverá estar respaldado para a sua efetivação, contemplando totalmente as 

exigências estabelecidas constitucionalmente, as quais: 

A excepcionalidade, ou seja, a necessidade de urgência, tendo ainda, a 

Administração Pública, que abrir concurso público, em tempo razoável, dentro do período da 

vigência contratual, para preencher os cargos, caso estes sejam de caráter permanente ou 

função típica de Estado. 

O interesse público, fundamentado pelos administradores, dentro das hipóteses 

previstas, em regulamentação infraconstitucional específica, de cada ente estatal, 
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estabelecendo seus limites, previsão de hipóteses admissíveis, observado os princípios da 

Administração Pública e da ética.  

E o serviço temporário, ou seja, exclusivamente para ocupação de função pública, 

em que constitui caráter transitório e não permanente, com suas características contratuais, 

com prazos específicos de início e fim, o regime a ser adotado para os servidores, bem como 

sua prorrogação em caráter excepcionalíssimo.   

  4.2 Função pública, cargo público e emprego público  

Pode-se definir função pública como sendo o conjunto de atribuições e tarefas 

características do serviço prestado pelos agentes públicos, dotados de competência, ou seja, 

é a atividade em si mesma dotada de limites ao exercício da função, com objetivo de atender 

ao interesse serviço público. (Carvalho, 2015, p. 770) 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “Todo cargo tem função, porque não 

se pode admitir um lugar na Administração que não tenha a predeterminação das tarefas do 

servidor. Mas nem toda função pressupõe a existência de cargo. O titular do cargo se 

caracteriza como servidor público estatutário.” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 605) 

Contudo, guarda-se a exceção do inciso IX do art. 37 da Carta Magna de 1988, a 

função pública em caráter temporário, não corresponde a cargo nem emprego, vinculam-se 

ao trabalho desenvolvido pela pessoa física em âmbito da Administração Pública, 

assemelhando-se ao cargo em comissão e a função de confiança, contudo não se confundem. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no teor da Carta Magna, em que pese o 

entendimento da função, apresenta-se dois tipos de situações: 

1. a função exercida por servidores contratados temporariamente com base 

no art.37, IX, para os quais não se exige, necessariamente, concurso público, 

porque, às vezes, a própria urgência da contratação é incompatível com a 

demora do procedimento; a Lei nº 8.112/90 definia, no artigo 233, § 3º, as 
hipóteses em que o concurso era dispensado; esse dispositivo foi revogado 

pela Lei 8.745, de 9-12-93, que agora disciplina a matéria, com as alterações 

posteriores;  

2. as funções de natureza permanente, correspondentes a chefia, direção, 

assessoramento ou outro tipo de atividade para a qual o legislador não crie o 

cargo respectivo; em geral, são funções de confiança, de livre provimento e 

exoneração; a elas se refere o art. 37, V, ao determinar, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 19, que 'as funções de confiança serão exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. ( DI PIETRO, 2012, p. 591) 
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A primeira se caracteriza como exceção e pela excepcionalidade, urgência e 

transitoriedade da função, ou seja, a regra é para serviços eventuais, observados os 

requisitos indispensáveis contidos no inciso IX do art. 37 da Carta Magna de 1988, para o 

seu exercício, em que pese da ausência de qualquer um dos elementos para sua efetivação, 

desfigura a contratação de trabalho temporário, contemplando vício na contratação, estando 

assim, suscetível de sanções legais, impressas no ordenamento jurídico.   

Na segunda, o cargo em comissão, com função de natureza permanente, é um 

cargo público, são os predeterminados aos ditos “primeiro escalão”, sendo atribuída a função 

correspondente a uma atividade de chefia e assessoramento, em determinados setores, tendo 

condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, dedicados aos agentes públicos de 

carreira, ou seja, concursados, conforme inciso II do art. 37 da Lei Maior, com a redação da 

Emenda Constitucional 19/98, sendo permitido o provimento a outro percentual, por pessoas 

alheias ao serviço público, estes ocupam cargo público, de livre nomeação e exoneração. 

Já a função de confiança, tem como exercício, em regra, às funções de chefia, 

direção e assessoramento, aos agentes públicos aprovados em concurso público de provas ou 

provas e títulos, conforme inciso V do art. 37 da Lei Maior, com a redação da Emenda 

Constitucional 19/98, de livre designação e dispensa, não tem atribuição de cargo público, 

portanto exerce função pública, por isso a necessidade do agente público já ser investido em 

cargo efetivo.  

O cargo público é aquele criado por lei e ocupado por servidor público, 

contendo uma gama de atribuições, responsabilidades e deveres com previsão na estrutura 

organizacional estatal, com natureza técnica ou científica dentro da Administração Pública 

Direta ou Indireta, podendo ser ocupado por servidor aprovado em concurso público ou por 

pessoa alheia à Administração Pública, como visto, anteriormente. 

Tem-se no entendimento de Celso Antônio Bandeira Mello, a definição que 

segue: 

Cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 
expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação 

própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criadas por lei, 

salvo quando concernentes aos serviços auxiliares do Legislativo, caso em 

que se criam por resolução, da Câmara ou do Senado, conforme se trate de 
serviços de uma ou de outra destas Casas. (MELLO, 2013, p. 259) 

Na mesma linha, José dos Santos Carvalho Filho, acrescente, “Cargo Público é 

o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas autarquias e 

fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e 
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remuneração fixadas em lei ou diploma a ele equivalente.” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 

604) 

A Lei 8.112/90, em seu art. 3º, assim dispõe, “Cargo público é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas 

a um servidor.” (BRASIL, 1990). 

Portanto pode-se resumir que, o cargo público é criado mediante lei, por cada 

Poder (Executivo, Judiciário e Legislativo), para integrar a sua estrutura organizacional, em 

conformidade a exigência do art. 48, inciso X da Carta Magna, no que tange a criação, 

transformação e extinção de cargo. Sendo ocupado por agente público, para exercer 

atribuições, responsabilidades e deveres inerentes ao exercício da função, estabelecendo 

vínculo estatutário, com caráter permanente, de natureza profissional e mediante 

remuneração. 

Em caráter excepcional, o inciso IV, art. 51 da Carta Magna de 1988, no que 

compete à Câmara dos Deputados, “dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a 

iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observado os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;”  (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

Da mesma forma, quanto à competência do Senado Federal, no inciso XIII, do 

mesmo artigo, supracitado, da Lei Maior, para “dispor sobre sua organização, 

funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 

de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observado os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

Quanto à extinção de cargo público, expressamente por edição de lei, a Carta 

Magna de 1988, estabelece em seu art. 84, a seguinte exceção: 

  [...] 

VI - dispor, mediante decreto, sobre:  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001) 

a)organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;  (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;   (Incluída pela 

Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
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Assim, a Lei Maior declina ao Presidente da República, por meio de edição de 

decreto, a iniciativa para efetivar a extinção de cargo e de função pública, em vacância. 

Por fim, emprego público, distingue-se do cargo público, pela natureza do 

vínculo do servidor junto ao Estado, onde aquele é regido por estatuto e este pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas, de natureza contratual, caráter permanente, tendo 

função pública, contudo não ocupa cargo público e só podem ser criados por lei, privativa 

de iniciativa do Presidente da República, conforme Carta Magna de 1988, como segue: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

[...] 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração; 

Como sabido que é expressamente exigido, para ingresso em emprego público, 

aprovação na modalidade de concurso público de provas ou provas e títulos, para pactuar 

junto ao ente público, sob o regime celetista nas autarquias, nas empresas públicas e nas 

sociedades de economia mista, conforme precípua o art. 37 em seu inciso II da Carta Magna. 
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5 LEGISLAÇÕES VIGENTES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

Com fulcro no art. 37 inciso IX “A lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”, 

vigora como norma constitucional de eficácia limitada, em que pese o entendimento de José 

Afonso Silva, pois que, deixou a cargo de lei ordinária infraconstitucional a regulamentação, 

que garanta a efetivação da forma, da natureza do  vinculo e do contexto contratual, a fim de 

alcançar o seu objetivo expresso e intrínseco. (Apud José Afonso da Silva, Aplicabilidade 

das Normas Constitucionais, p. 137 e 138) 

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho, traça as dimensões da expressão 

“a lei”, lançada no texto do inciso IX do art. 37 da Carta Magna de 1988,  

“Como se trata de recrutamento que pode traduzir interesse para algumas pessoas federativas 

e desinteresse para outras, deve entender-se que a lei reguladora deverá ser a da pessoa 

federativa que pretender a inclusão dessa categoria de servidores.” (CARVALHO FILHO, 

2012, p. 598) 

Entende-se que, essa regulamentação obrigatoriamente deverá ser produzida de 

acordo com o contexto das peculiaridades políticas e econômico-sociais de cada ente da 

Administração Pública direta ou indireta, que pretender ter inclusa essa categoria de 

servidores em regime especial, sempre observados os princípios constitucionais e da 

Administração Pública, portanto, não havendo a lei, não poderá o ente, efetuar o 

recrutamento. 

A expedição de lei pelos entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios), que regulamente a contratação de trabalho temporário, conforme exaustivamente 

visto, deverá estar em conformidade aos requisitos legais dentro do excepcional interesse 

público, para função pública de caráter transitório e em âmbito de urgência, indicar o regime 

jurídico, ao qual, serão os contratados submetidos e às formas e os contextos contratuais, 

contudo, não se esquivando o ente estatal, da obrigatoriedade de abertura imediata, de certame 

para concurso público ao provimento dos cargos públicos. 

Estabelecer-se-á limite às análises pertinentes à regulamentação do contrato de 

trabalho temporário nas possíveis circunstâncias editadas pela legislação Federal e pela 

legislação Estadual, mais especificamente a editada pelo Estado de Minas Gerais, propósito 

deste trabalho. 
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5.1 Lei 8.745 de 9 de dezembro de 1993 

A Lei 8.745/93 guarda consonância, aos ditames do inciso IX do art. 37 da Lei 

Maior de 1988, foi a primeira a versar sobre as hipóteses para a efetivação da contratação de 

trabalho temporário. A referida Lei, teve por oportuno, recepcionadas alterações em seu texto, 

advindas com a Lei 9.849 de 26 de outubro 1999, logo depois pela Lei 10.667 de 14 de maio 

de 2003, no ano seguinte pela Lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004, posteriormente pela Lei 

11.123 de 7 de junho de 2005 e por fim pela Lei 11.440 de 29 de dezembro de 2006, com 

aplicação restrita à contratação temporária em âmbito de competência da Administração 

Pública Federal, às autarquias e fundações públicas federais. 

Seu conteúdo erigiu como base, aos demais entes estatais, para produção de leis 

infraconstitucionais que versassem sobre as hipóteses e as formas para efetivação do contrato 

temporário, para prestações de trabalho do servidor junto ao ente Público, em conformidade à 

Carta Magna de 1988, contudo os distintos entes federativos, não poderão adotar a lei que 

regula a contratação temporária, editada por administração diversa. 

É o entendimento de José Afonso Silva, sobre a matéria: 

A Lei 8.745, de 9.12.1993, está de acordo com essa doutrina, tanto que só 

regulou a contratação por órgãos da Administração Federal direta, autárquica 
e fundações públicas. Mas ela traz diretivas que devem ser seguidas por leis 

estaduais e municipais, como, por exemplo, a indicação de casos de 

necessidades temporárias (art. 2º), a exigência de processo seletivo 

simplificado para o recrutamento do pessoal a ser contratado (art. 3º), o 
tempo determinado e improrrogável da contratação (art. 4º). (SILVA, 2008, 

p. 681) 

O ingresso temporário por meio de contrato, para função pública transitória, da 

referida Lei, com predisposição às hipóteses em seu art. 2º, de âmbito Federal, dá as diretrizes 

específicas e indispensáveis dentro das possibilidades de se efetuar, a contratação de trabalho 

temporário, por excepcional interesse público, observando os pré-requisitos, em que, busca 

atender a necessidade do excepcional interesse público, estando preservados os pressupostos 

dos princípios da administração pública. 

No que tange ao regime a ser adotado aos servidores em contratos de trabalho 

temporário, colaciona José dos Santos Carvalho, com assertiva, “O regime especial visa a 

disciplinar uma categoria específica de servidores: os servidores temporários.” (2012, p. 598) 

Por fim, a Lei 8.745/93, não vincula a si, os demais entes estatais,  resguardado o 

princípio da autonomia, da avaliação de conveniência e suas peculiaridades , para sua edição , 

exige-se entretanto, na edição de suas regulamentações, que estejam explícitos  os 

pressupostos de hipótese, natureza do vínculo com a Administração Pública, modo de seleção, 
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as demais condições e formas contratuais, em consonância aos mandamentos constitucionais e 

princípios da Administração Pública.  

5.2 Lei nº 18.185, de 4 de julho de 2009  

O Estado de Minas Gerais, em conformidade ao que determina o art. 37º, inciso 

IX da Carta Magna de 1988, editou a Lei 18.185 de 4 de julho de 2009, estabelecendo os 

casos, condições, natureza do vínculo e prorrogação dos contratos de trabalho temporário. 

Estabelece, em seu art. 1º, parágrafo único, como segue: 

Parágrafo único. Para fins da contratação a que se refere o caput, entende-se 

como de excepcional interesse público a situação transitória que 

demande urgência na realização ou na manutenção de serviço público 

essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do 

evento não justifiquem a criação de quadro efetivo. (negritei) 

Clara, é a necessidade, de provimento em que não se justifique a criação de 

quadro de efetivo, ou seja, apenas para função pública de caráter transitório, de urgência e de 

caráter essencial, não podendo a Administração Pública, para encobrir sua omissão, quanto à 

abertura de certame para concurso público, no que tange ao provimento em cargos de natureza 

permanente, manter aí os contratos temporários, servidores sem prévia aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, portanto, inaptos ao cargo público. 

A Lei nº 18.185/2009, trás em seu art. 2º, as hipóteses que autorizam a efetivação 

do contrato temporário, conforme demanda a norma constitucional: 

 
Art. 2º Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional 

interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei: 
 

[...] 

IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de 

servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder 
ser desempenhado a contento com o quadro remanescente, ficando a duração 

do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento; 

 
V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos 

serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em 

concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos 

limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público 

subsequente; (negritei) 

 

Observa-se que inciso V do art. 2º, “[...] ficando a duração dos contratos limitada 

ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente;” o legislador, deixa 

discretamente os prazos dos contratos, ao bel prazer do administrador, apenas condicionando, 

seu limite, ao provimento de concurso de forma subsequente para preenchimento dos cargos. 
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A competência de abertura de certame para o provimento dos cargos do Executivo 

é dele próprio. Na prática, tem-se presenciado a inércia do administrador, por conveniência, 

quanto, a abertura de concurso público, renovando os contratos indistintamente ao bel prazer, 

por tempo mais que necessário, extrapolando a razoabilidade, bem como burlando a 

legalidade e atentando contra a moralidade e a impessoalidade. 

Arbitrariamente, o art. 4º em seu § 2º§ “No caso do inciso V do caput do art. 2º, 

serão adotadas, imediatamente após a contratação, as providências necessárias à realização do 

concurso público para provimento dos cargos.”, a sua expressa determinação “imediatamente 

após a contratação” é completamente ignorada pelo administrador. 

Os prazos de duração e as prorrogações referentes ao contrato de trabalho 

temporário constitui período suficiente, para que a Administração Pública possa desenvolver 

todo o processo de certame para a efetivação do concurso público, necessário ao 

preenchimento dos cargos permanentes, ora temporariamente ocupados por contratados, como 

consta no art. 4º e parágrafos: 

Art. 4º As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância 
dos seguintes prazos máximos: 

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2º; 

II - um ano, nos casos dos incisos III e IV do caput do art. 2º; 

III - dois anos, nos casos do inciso V, nas áreas de saúde e educação, e do 
inciso VI do caput do art. 2º; e 

IV - três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de segurança 

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente. 

 
§ 1º É admitida a prorrogação dos contratos: 

 
I - no caso do inciso III do caput do art. 2º, desde que o prazo total não 

exceda dois anos; 

II - nos casos dos incisos I, II e IV do caput do art. 2º, pelo prazo necessário 
à superação da situação, desde que o prazo da prorrogação não exceda dois 

anos; 

III - no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de 
saúde e educação e por até três anos nas áreas de segurança pública, defesa 

social, vigilância e meio ambiente; e 

IV - no caso do inciso VI do caput do art. 2º, desde que o prazo total não 
exceda três anos. 

§ 2º No caso do inciso V do caput do art. 2º, serão adotadas, imediatamente 

após a contratação, as providências necessárias à realização do concurso 

público para provimento dos cargos. 

Conforme a determinação do art. 2º inciso V, que a duração do contrato está 

diretamente vinculada até o provimento dos cargos por meio de abertura do certame para 

concurso público e consequente posse nos cargos, bem como, a sua ratificação quanto ao 

provimento dos cargos permanentes, contida no art. 4º § 2º, incisivamente, no que tange à 
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determinação imediata de concurso público a partir da primeira efetiva contratação de 

trabalho temporário, para provimento. 

Em conformidade ao art. 2º § 2º, em que, vinculado ao inciso V, considera a 

segurança pública, em que pese, como função típica de Estado, o contrato de trabalho 

temporário inicial é de três anos, conforme art. 4º, inciso “V - três anos, no caso do inciso V 

do caput do art. 2º, nas áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio 

ambiente.”, ocupando um cargo público de caráter permanente. 

Ainda, no art. 4º, § 1º em seu inciso “III - no caso do inciso V do caput do art. 2º, 

por até um ano nas áreas de saúde e educação e por até três anos nas áreas de segurança 

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente;”, o período contratual e a sua prorrogação, 

somam uma vigência contratual de até seis anos de permanência em cargo público de caráter 

permanente, selecionados por meio de “processo seletivo simplificado”, ou seja, esquivando-

se da finalidade administrativa do concurso público de provas ou de provas e títulos para 

provimento de cargo público. 

Em plena consciência e faculdades mentais sãs, pode perceber que o prazo de três 

anos de contrato de trabalho temporário, é mais do que suficiente para a efetivação da 

abertura de certame para concurso público para provimento de cargos permanentes e a posse 

dos candidatos nele aprovados, estando a sua prorrogação por tempo igual, ferindo os 

princípios da razoabilidade, da moral e por vez da impessoalidade, pois que, se dilatam as 

possibilidades de trafico de influências e de apadrinhamentos dos contratados.  

5.3 Sumula 363/TST – de 08 de março de 2017  

O Art. 37º, §2º da Carta Magna de 1988, apreende que devem ser declarados 

nulos, com efeitos retroativos, os atos de provimento que não observem a exigência de prévia 

realização de concurso público, exceto os atos que beneficiem terceiros de boa fé. 

A despeito desse entendimento, doutrina e jurisprudência dominantes passaram a 

determinar o pagamento, pela Administração Pública, dos dias efetivamente trabalhados, bem 

como dos valores referentes aos depósitos do FGTS, conforme explicita Gustavo Alexandre 

Magalhães: 

Fundamentam este dever de indenizar, regra geral, no art. 159 do Código 

Civil de 1916 e, agora, no art. 927 do Código Civil de 2002, que estabelece a 

responsabilidade extracontratual em caso de enriquecimento ilícito, como 
também no tocante ao pagamento das verbas trabalhistas ao servidor público 

de fato, a doutrina administrativista, apontando o disposto nart. 158 do 

antigo diploma normativo, e art. 182 do Código de 2002”.  (MAGALHÃES, 
2005, p.257) 

https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=tst&num=363#topo
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Visando pacificar controvérsias sobre tal determinação, o TST converteu a 

Orientação Jurisprudencial nº 85 no Enunciado nº 363, qual seja: 

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 

em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente 
lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação 

ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário 

mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Redação dada pela 
Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003) 

Depreende-se, entretanto, que o remédio apresentado no Enunciado não estabelece 

as garantias mínimas ao servidor público de fato, considerando que o Estado, como ordem 

jurídica, deve assegurar a recomposição do patrimônio do trabalhador, mediante o pagamento 

de todas as parcelas de natureza trabalhista estipuladas no ordenamento jurídico, tais como 

férias, décimo terceiro salário, horas extras e contribuições previdenciárias. 

Atenta-se, ainda, que é assegurado à Administração o privilégio de pagar menos 

ao servidor contratado para lhe prestar serviços, em detrimento à promoção de concurso 

público, agindo de forma contrária ao ordenamento jurídico, e em discordância ao princípio 

constitucional da valorização do trabalho, sendo este componente do interesse público. 

Nesse sentido, assevera Gustavo Alexandre Magalhães, “O princípio da 

supremacia do interesse público, portanto, só será atendido em sua plenitude se forem 

observados a valorização do trabalho humano e o trabalho como primado da ordem social”. 

(MAGALHÃES, 2005, p.264) 

Portanto, considera-se um paradoxo a solução adotada na súmula em comento, 

uma vez que o Estado, ao elaborar as leis trabalhistas, impõe às empresas do setor privado o 

cumprimento e pagamento de todas as verbas ao empregado, inclusive em rescisão contratual, 

mas incoerentemente, e não muito incomum nas condutas estatais, não executa as leis, 

punindo o trabalhador que lhe prestou serviços, e se beneficiando dessa prestação de trabalho 

lícito, omitindo-lhe a contraprestação e afrontando os direitos sociais e o princípio de proteção 

do trabalhador. 

5.4 Lei Estadual 15.302 de 10 de agosto de 2004 

A Lei Estadual 15.302 de 10 de agosto de 2004, regulamenta a careira de Agente 

de Segurança Socioeducativo no Estado de Minas Gerais, carreira com função típica de 

Estado, exercida preponderantemente pelo Poder Executivo, no que tange à segurança 

pública.  
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Far-se-á necessário uma breve definição, quanto ao que seja função típica e 

atividade exclusiva de Estado, para a devida compreensão quanto à realidade da situação dos 

contratos de trabalho temporário para a prestação da atividade fim do Estado, das Medidas 

Socioeducativas, executadas pelos empossados no cargo de Agente de Segurança 

Socioeducativo, assim tem-se como definição da atividade exclusiva de Estado, em lex legum: 

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 
169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo 

servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

Como se pode observar a Carta Magna de 1988, guarda em sua parte final do 

referido artigo supracitado, o vínculo da classificação de atividade exclusiva 

de Estado às atribuições do cargo efetivo, em contrario ao Poder ou órgão de 
exercício deste. 

Observa-se a Carta Magna de 1988, guarda em sua parte final do referido artigo 

supracitado, o vínculo da classificação de atividade exclusiva de Estado às atribuições do 

cargo efetivo, em contrario ao Poder ou órgão de exercício deste. 

Segundo Luiz Alberto dos Santos, para definir limites e condições à administração 

da conceituação, quanto às carreiras típicas de Estado, seleciona os seguintes: 

• categorias funcionais já existentes cujas atribuições sejam, especifica e 

exclusivamente, em áreas elencadas na Lei nº 6.185/74 e suas alterações 

posteriores; 

• carreiras ou cargos claramente definidos em função de atividades típicas, 

exclusivas e permanentes do Estado, que exerçam funções de agentes 

públicos na condição de servidores públicos investidos na competência 
privativa do jus imperii, e para as quais se exija qualificação ou formação 

profissional específica, ministrada por centro de formação ou Escola de 

Governo, como requisitos de ingresso no cargo e adequadas às suas 
competências;  

• categorias funcionais já estruturadas perfeitamente identificadas cujas 

atribuições sejam, especifica e exclusivamente, vinculadas a competências 

executivas ou regulatórias privativas do Poder Público na órbita da União, 
exercidas de forma indelegável, seja sob a forma de permissão, concessão ou 

autorização, sob pena de nulidade do ato. 

(file:///C:/Users/User/Downloads/criterios_para_a_def.pdf.) 

Conforme citado acima, na Lei 6.185/74, in verbis: 

Art. 2º Para as atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem 

correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas de Segurança 

Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos 

Federais e Contribuições Providenciárias, Procurador da Fazenda Nacional, 

Controle Interno, e no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos 
deveres, direitos e obrigações sejam os definidos em Estatuto próprio, na 

forma do art. 109 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 6.856, 

de 1980)  (Vide Lei nº 7.391, de 1985) (grifei) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6856.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6856.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7391.htm#art1
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Aufere-se, que as atividades desenvolvidas pelos Agentes Públicos, tem natureza 

jus imperii, estes compõe o Cinturão de Segurança Pública, ostentam a função típica, bem 

como atividade exclusiva de Estado, haja vista, ao seu caráter, de exclusivo, de cargo 

permanente, com formação e qualificação profissional específica por entidade vinculada ao 

governo. 

Portanto, a atividade exclusiva de Estado, tem caráter estratégico dentro da 

Administração Pública, estando vinculada à natureza do cargo e a competência das funções 

exercidas pelo seu ocupante, guardando diferenciação entre os demais cargos, adequadamente 

aos dizeres constitucionais. 

Conforme preconiza a referida lei da carreira dos Agentes de Segurança 

Socioeducativos do Estado de Minas Gerais, em que é cargo privativo de servidor efetivo, em 

seu art. 2º inciso III, transcrito: 

[...] 

III – cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do 

quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, 
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos em lei e 

direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em lei complementar;  

[...] 

A Lei estabelece a lotação dos cargos, nos quadros de Pessoal da Secretaria de 

Estado de Defesa Social, vinculando diretamente à segurança pública, determinando as 

atribuições gerais da carreira, às quais, são característica de atividade fim permanente de 

segurança pública, com elevado grau de complexidade, em acúmulo com atribuição de função 

características das atividades da Educação, conforme o seguinte artigo e incisos: 

Art. 4º – São atribuições gerais do Agente de Segurança Socioeducativo:  

I – exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuros e 

extramuros nos estabelecimentos da Superintendência de Atendimento às 

Medidas Socioeducativas, zelando pela integridade física, mental e 

emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade; 

II – garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em 

exercício nas unidades de atendimento;  

III – assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas;  

IV – atuar como orientador no processo de reinserção social do 

adolescente em conflito com a lei. (grifei) 

Ainda no art. 4º § 2º da referida Lei, é claro, em afirmar que sua natureza é de 

atividade exclusiva de Estado, e no art. 8º, exige a aprovação em concurso de provas ou de 

provas e títulos, podendo ser o certame, constituído por de até cinco etapas sucessivas, com 

exigência de conclusão em ensino médio para os candidatos. 
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Designa a instituição vinculada ao ente Público que aplicará o curso de caráter 

Técnico profissional de formação dos servidores, conforme art. 9º em seu § 2º, descrito:  

[...] 

§ 2º – Compete à Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, 
diretamente ou mediante convênio, elaborar a grade curricular e ministrar o 

curso a que se refere o inciso IV do "caput" deste artigo. (grifei) 

A Lei também estabelece o quantitativo de mil cargos criados, conforme o seu art. 

19, nas Disposições Transitórias e Finais, e ainda no art. 24, estabelece penalidade ao servidor 

ocupante de cargo da carreira, quando indiciado em inquérito ou ação penal, motivada pela 

prática de: 

I – ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins e terrorismo;  

II – ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos ou valores;  

III – extorsão e ato de improbidade administrativa em corrupção passiva ou 

ativa.  

Por fim, a Lei estabelece, no mesmo art. 25 no § 1º, como descrito: 

Art. 25 – Será aplicada a pena de afastamento do trabalho a bem do serviço 

público ao servidor ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei que for 

indiciado em inquérito ou ação penal instaurada por iniciativa do Ministério 
Público e acatada pela Justiça, na hipótese de praticar:  

[...] 

§ 1º – Ao servidor de que trata o "caput" deste artigo é vedado portar armas e 

identificação funcional da Secretaria de Defesa Social.  

Percebe-se que essas penalidades, só podem ser aplicadas a servidores ocupantes 

de cargo de atividade exclusiva de Estado, atividades exercidas no âmbito da segurança 

pública, haja vista, o seu caráter de atividade fim e característica de função típica de Estado, 

onde o contrato de trabalho temporário constitui uma verdadeira afronta aos princípios 

constitucionais e aos da Administração Pública, quando utilizado em desconformidade com a 

Lei, bem como, as prorrogações indevidas e abusivas. 
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6 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Como já demonstrado e exposto no item 3.2.1 e no item 2.1, a Carta Magna de 

1988 em art. 37, inciso II, estabelece o instituto do concurso público de provas ou provas e 

títulos para ingresso em cargo público, com exceção dos cargos em comissão, mediante 

aprovação, garantido assim, a Administração Pública, de forma legitima e democrática, 

selecionar os candidatos para a investidura em cargo público, com observância reta, aos 

princípios constitucionais e ao direito administrativo.  

O presente instituto conduz a um critério de mérito, dentro de pré-requisitos e 

condições previstos em lei, evitando a influência de interesses pessoais contrários ao da 

Administração Pública, garantindo a isonomia entre os candidatos concorrentes, estipulado 

dentro da moral e da ética, com ampla divulgação e publicidade dos atos administrativos e dos 

editais aos interessados, dando sequência ao objetivo de conjugar os resultados, dentro de um 

custo beneficio equilibrado da gestão pública para recrutar os que ocuparam os cargos e 

empregos públicos e da mesma forma, prestaram com eficiência, aos signatários de direito um 

serviço público de qualidade.    

Previsto constitucionalmente, o princípio da legalidade institui a atividade 

administrativa como infra legal, submetendo-se à primazia da lei, carecendo de fundamento 

desta, decorrente da atividade normativa desempenhada pelo poder Legislativo. Portanto, 

tratando-se de atuação administrativa fundada em lei, mostra-se como impedimento à adoção 

de modelo contratual para a relação de função pública. 

Considerando o princípio constitucional em comento, em que há previsão de 

iniciativa privativa do chefe do Executivo para leis relacionadas ao regime jurídico dos 

servidores públicos, restam-se excluídas fontes consensuais, como contratos, observando-se 

ainda que, após a Carta Magna de 1988, a maioria dos autores brasileiros, em debate à 

natureza do regime aplicável aos agentes públicos, não colocou como entrave a sua natureza 

legal estatutária, contudo não foi discutida a probabilidade de adoção de um regime contratual 

de Direito Público. 

Nesse sentido, pondera Luísa Cristina Pinto e Netto: 

E isto talvez tenha ocorrido porque não se vislumbrava, no horizonte de 

alternativas para a função pública, a viabilidade de vínculo contratual, 

provavelmente em virtude da ideia de que se exigia, pela legalidade imposta 
à Administração, mormente em face dos arts. 37, caput, e 61, parág. 1º, 

inciso II, alíneas a e c (corrigir, conforme o texto do livro), regime legal, isto 

é, determinado por lei editada pelo Legislativo, sem espaço para consenso. 
(NETTO, 2005, p.280) 
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Não obstante essa moldura estipulada pela legalidade face a atividade 

administrativa, considera-se possível o modelo contratual para a relação de função pública, 

desde que mediante disciplina fundada em lei abrangente de todo o regramento básico, e que 

apresente natureza contratual, bem como preveja-se competências, direitos e deveres do 

Estado e as respectivas contrapartidas para o particular, bem como as normas gerais relativas 

às condições de prestação do trabalho. 

Observa-se ainda que, no sistema brasileiro, não vigora a reserva de administração 

no que concerne à função pública, dependendo quanto a esta, no âmbito da organização 

interna da Administração, de lei, vedando-se a atividade normativa autônoma e originária do 

Executivo, que ofenda a legalidade. Nesse ínterim, assevera Luísa Cristina: 

A possibilidade de o Estado firmar contratos não afasta, em momento algum, 

a submissão da atividade administrativa à legalidade. O que ocorre é 
desenvolvimento de atividade contratual sob o jugo da lei: é na lei que está a 

disciplina base que permite e oferece fundamento para que o Estado 

Contrate(NETTO, 2005, p.284) 

Não obstante essa moldura estipulada pela legalidade em face à atividade 

administrativa, considera-se possível o modelo contratual para a relação de função pública, 

desde que mediante disciplina fundada em lei abrangente de todo o regramento básico, e que 

apresente natureza contratual, bem como preveja-se competências, direitos e deveres do 

Estado e as respectivas contrapartidas para o particular, bem como as normas gerais relativas 

às condições de prestação do trabalho. 
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7 ANÁLISE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FORMALIZADOS PELA 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 

Analisar-se-á três modalidades de contratos de trabalho temporário, conforme 

Anexo Único Contrato I, II e II, efetuados no âmbito da administração do Estado de Minas 

Gerais, pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – SUASE integrante 

do Cinturão de Segurança Pública, representado pela Secretaria de Estado de Defesa Social, 

para desenvolver a função pública de caráter permanente de Agente de Segurança 

Socioeducativo. 

A primeira modalidade do Contrato I guarda fundamentação na Lei Estadual 

35.330/94, que “dispõe sobre a contratação de pessoal para os serviços estaduais de saúde e 

penitenciário,", na sequência abaixo colada: 

Art. 10 – Para suprir a comprovada necessidade de pessoal, poderá haver 

designação para o exercício de função pública, nos casos de: 

I – substituição, durante o impedimento do titular do cargo; 

II – cargo vago, e exclusivamente até o seu definitivo provimento, desde que 

não haja candidato aprovado em concurso público para a classe 

correspondente. 

[...] 

§ 3º – A designação para o exercício de função pública far-se-á por ato 

próprio, publicado no órgão oficial, que determine o seu prazo e explicite 

o seu motivo, sob pena de nulidade e de responsabilidade do agente que 

lhe tenha dado causa. (grifei) 

 

[...] 

§ 6º – Poderá haver também designação para o exercício de função pública 

de candidato em processo seletivo sujeito a período experimental ou 
treinamento avaliados que constituam prova do correspondente concurso 

público, nos termos do respectivo edital, com prazo de designação não 

superior a 90 (noventa) dias. 

[...] 

Art. 12 – O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa no prazo 

de 180 (cento e oitenta ) dias contados da vigência desta Lei: 

I – projeto de lei complementar contendo o Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de Minas Gerais; e 

II – projeto de lei, relativo às diretrizes dos planos de carreira, ressalvada a 

competência dos outros Poderes. 

(Vide Lei nº 10.961, de 14/12/1992.) 

Parágrafo único – Os projetos de lei relativos aos planos de carreira dos 

servidores da administração direta, autárquica ou fundacional, contendo a 
estrutura das classes, com descrição e respectiva política de remuneração, 

serão enviados à Assembleia Legislativa dentro de 180 (cento de oitenta) 

dias contados da vigência da Lei de que trata o inciso II deste artigo. 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=10961&ano=1992&tipo=LEI
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A referida lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual 35.330/94, que levado à 

apreciação do judiciário, arguiu vício de ilegalidade, conforme Ementa do processo AC 

10024101164143001 MG: 

Ementa 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECRETO ILEGAL. NULIDADE DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE 

AO SALDO DE SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 

O Decreto Estadual nº 35.330/94, que "dispõe sobre a contratação de pessoal 

para os serviços estaduais de saúde e penitenciário", padece de ilegalidade, 
por prever hipóteses de contratação temporária fora das exceções contidas no 

art. 11, da Lei Estadual nº 10.254/90. 

2. São nulos contratos administrativos celebrados com fulcro em ato 

normativo ilegal, em flagrante ofensa ao princípio do concurso público. 

3. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer 

direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do 

disposto no art. 37, § 2º, da Constituição da República. 

Processo: AC 10024101164143001 MG 

Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL 

Publicação: 17/06/2013 

Julgamento: 6 de Junho de 2013 

Relator: Bitencourt Marcondes 

Como já exposto, o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo é de caráter 

permanente, tem natureza jurídica estatutária, atividade exclusiva de Estado, portanto o 

exercício de função típica de Estado no contexto de segurança pública. 

Hely Lopes Meirelles classifica o concurso de ingresso ao serviço público como 

forma de gestão administrativa isonômica na garantia de acesso, e quanto, ao que tange a 

prevenção de influências, com interesses ilegítimos e alheios à Administração Pública, nas 

palavras do doutrinador: 

[...] é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para 
obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao 

mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que 

atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da 

CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que 

costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de 

protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm 
no poder leiloando cargos e empregos públicos. (MEIRELLES, 2010, p. 461 

e 462) 
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Assim, observa-se, nos termos do modelo do Contrato I, consta da sua Cláusula 

primeira, quanto ao objeto, “O objeto deste CONTRATO é a prestação de serviços de 

AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, em caráter emergencial e temporário, 

junto ao CENTRO SOCIOEDUCATIVO SANTA CLARA, Unidade da Secretaria, em BELO 

HORIZONTE/MG.”, já presente um vício, no que tange aos ditames dos princípios 

administrativos e constitucionais. 

Em que pese às exceções, resguardados os princípios basilares, não contempla, o 

nocivo e arbítrio contrato de trabalho temporário, os pré-requisitos necessários para o 

enquadramento em qualquer uma das que constituiu a Carta Magna de 1988. 

Na cláusula terceira, da vigência contratual, “O prazo de vigência deste 

CONTRATO é de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura.”, no entanto, mais uma 

vez o administrador, viola os princípios administrativos, pois que, na realidade, apesar de não 

conter cláusula de prorrogação, esse contrato era na prática renovado indistintamente, por 

varias vezes, até a metade do ano de 2009, quando entra em cena o modelo de Contrato II, o 

qual, será tratado da sua comparação ao Contrato I, mais adiante. 

Na cláusula quarta, da jornada de trabalho, “O CONTRATADO terá sua jornada 

de trabalho de no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, conforme regulamentação interna da 

Secretaria de Estado de Defesa Social.”, visto aqui, abuso quanto ao limite da carga horária, 

para prestação do serviço, deixando o contratado ao alvitre do administrador, que deixou 

inocentemente em aberto, “de no mínimo 40 (quarenta) horas semanais”.  

Na prática, a prestação do serviço na função de Agente de Segurança 

Socioeducativo, excede abusivamente essa carga horária, sem nenhuma contra prestação, 

devido à fragilidade da condição de contratado face ao Estado, cabendo observar, que o 

regime laboral adotado, na maioria das Unidades Socioeducativas de Minas Gerais, à época, é 

o de plantão, de 12 por 36, em que consiste na escala de plantão mais desgastante para o 

prestador de serviços.  

Da cláusula quinta, dos valores de pagamento, conforme consta no Anexo Único 

Contrato I, consta um valor total pela prestação do serviço dividido em 06 (seis) meses, sendo 

a sexta e última parcela condicionada, a “prestação, pelo CONTRATADO, de relatório das 

atividades técnicas por ele desenvolvidas, durante o período contratual...”. 

Observa-se que o serviço prestado tem especificação técnica, e, portanto, 

características da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, que ainda acumula a 

especificação científica, ou seja, função típica de estado, portanto, há que ter formação e 
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qualificação profissional, ministrada por entidade vinculada a Administração Pública, por 

exigência legal, conforme visto anteriormente no presente trabalho.  

Da cláusula sexta, quanto ao reajuste, ficam isentos de reajustes os valores a 

serem auferidos pactuados no contrato, tanto os de correção ou aumento remuneratório, e 

principalmente aqueles, decorrentes, ao servidor efetivo, que venha a ser contemplado com 

algum aumento na remuneração incidente de progressão ou promoção na carreira. 

Na cláusula décima, do registro, “A validade deste Contrato dependerá do seu 

registro junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.”, em que pese suas 

atribuições no exercício do controle externo da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e compreendendo os aspectos de legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública. 

A Constituição Estadual contempla no art. 76 as diretrizes norteadoras das ações 

do controle externo, consolidadas minunciosamente na Lei Complementar nº  102/2008, que 

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. no que tange à sua 

jurisdição e competência, conforme transcrição abaixo: 

Art. 2º Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal: 

I - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos estaduais 

ou municipais ou pelos quais responda o Estado ou o Município; 

II - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que assuma, em nome do 

Estado ou de Município ou de entidade da administração indireta estadual ou 
municipal, obrigações de natureza pecuniária; 

III - aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte dano a erário estadual ou municipal; 

IV - aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos atos estejam 

sujeitos a sua fiscalização por expressa disposição de lei; 

V - o responsável pela aplicação de recurso repassado pelo Estado ou por 
Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; 

VI - o responsável por entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado que receba contribuições parafiscais e preste serviço de interesse 

público ou social; 

VII - o dirigente ou liquidante de empresa encampada ou sob intervenção, ou 

que, de qualquer modo, venha a integrar, provisória ou permanentemente, o 

patrimônio do Estado, de Município ou de outra entidade pública estadual ou 
municipal; 

VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este 

artigo, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso 

XLV do art. 5º da Constituição da República. 

Art. 3º Compete ao Tribunal de Contas: 



63 

 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e 

sobre elas emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias contados do seu 

recebimento; 

[...] 

III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, 

bens ou valores públicos, de órgão de qualquer dos Poderes do Estado ou de 

Município ou de entidade da administração indireta estadual ou municipal; 

IV - fiscalizar os atos de gestão da receita e da despesa públicas, assim como 

os de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação, no que se 

refere aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade; 

V - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda, extravio ou 

outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao Estado ou a 

Município; (grifei) 

[...] 

Como Órgão de controle externo, caberia a fiscalização pelo Tribunal de Contas 

do Estado, de pronto, sobre as irregularidades escancaradas no contrato de prestação de 

trabalho temporário, para a prestação de serviços remunerados junto ao Estado, na função 

pública de Agente de Segurança Socioeducativo, haja vista as suas nocivas irregularidades, 

com eminente prejuízo aos cofres Públicos, extensivo os reflexos da sua legalidade. 

A segunda modalidade do Contrato II, mais atualizada, não obstante, continua não 

observando os princípios da Administração Pública, guarda fundamentação na Lei Estadual 

18.185/2009 e no inciso IX do art. 37º da Carta Magna de 1988, conteúdo já discutido e 

desenvolvido anteriormente no presente trabalho. 

Agora com fulcro na Lei 18.185/2009 e supostamente nos “ditames 

constitucionais”, em que pese à contínua incidência em várias irregularidades pela não 

observância dos princípios da Administração Pública, o modelo de Contrato II, constante do 

Anexo Único, dotando o contrato de algumas alterações e requisitos em seu texto.  

Consta agora do texto da cláusula primeira, que o contrato terá função no 

atendimento de necessidade transitória de excepcional interesse público, continuando a não 

observar a atividade exclusiva de Estado, portanto cargo permanente e não temporário, em 

sequência, na cláusula segunda, que em hipótese alguma será servidor público o prestador de 

serviço, seja o CONTRATADO, afirmando a impossibilidade de se ocupar o cargo de 

natureza permanente como servidor público. 

Altera a cláusula terceira, quanto ao prazo dos contratos, dilatando-o, sendo agora 

de três anos, mantendo na cláusula quarta, arbitrariamente, quanto a jornada, “O 

CONTRATADO terá sua jornada de trabalho de no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, 

conforme regulamentação interna da Secretaria de Estado de Defesa Social.” , e incluiu na 
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cláusula quinta, admite a prorrogação com limite máximo de mais três anos, ou seja, um total 

de seis anos de contrato sem a efetiva abertura de certame para concurso público. 

Altera a cláusula décima, onde no item “III a qualquer tempo, unilateralmente, 

pela SECRETARIA, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao 

CONTRATADO direito a indenização”, bem como no item “V pela extinção da causa 

transitória que lhe deu ensejo;”. 

Pergunta-se, pois que esse contrato é de 2009, ainda hoje em 2017, encontram-se 

prestadores de serviço, contratados naquele ano, com contratos sendo renovados 

continuamente, será que oito anos, não são suficientes para que a Administração Pública 

promover um concurso para prover as vagas em aberto, ocupadas indevidamente pelos 

CONTRATADOS? 

Ao contrário e preferível ou cômodo ao administrador, onerar os cofres públicos 

com os CONTRATADOS, que se perderão, em contingente de investimentos econômicos, 

materiais, em cursos de aperfeiçoamento de pessoal e principalmente de habilidades e 

experiências profissionais adquiridas e desenvolvidas, para nada.  

Permanece ainda, só que agora, constando na cláusula décima terceira, do registro, 

permanece, como não poderia deixar de ser, como órgão de controle externo, haja vista, 

jurisdição e competência, declinadas em lei,  o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, responsável pela validade e consequentemente pela fiscalização do referido 

instrumento de contrato de trabalho temporário, no que tange a administração dos recursos 

públicos, de forma coesa à Carta Magna de 1988, bem como aos diplomas legais vigentes.  
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8 CONCLUSÃO 

“Ninguém pode voltar atrás e fazer um 

novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer 

um novo fim.” (Francisco de Paula Cândido Xavier) 

 

Nesta seção, mediante análise do material colhido no levantamento dos dados, 

sobre a luz do referencial teórico pesquisado, tem-se por objetivo apresentar entendimento 

compatível com a realidade, ao amparo da doutrina, lançar luz, à realidade na prática, quanto 

à legalidade/ilegalidade e os possíveis reflexos dos contratos de trabalho temporário na 

Administração Pública, conforme análise da legalidade, no âmbito da estatal. 

O que se tem por certo e garantido constitucionalmente, no que tange ao contrato 

de trabalho temporário, que exaustivamente, apresentado no humilde trabalho, do que 

assevera o art. 37, inciso II da Carta Magna de 1988, quanto à aprovação em concurso público 

de provas e provas e título, é a regra, par o ingresso em cargo público de caráter permanente, 

em especial, os dotados de atividade específica de Estado, o qual detém função típica de 

Estado.   

Não obstante a exceção constitucional se encontra no mesmo art. 37, inciso IX, no 

que tange a análise em resumo, para subsidiar o tema em voga, exigisse-se para a exceção, a 

existência dos pré-requisitos explícitos para a sua admissão, quais sejam,  o contrato a termo, 

ou seja, com data pra começar e para o seu término; a necessidade temporária, entendendo-se 

aqui, como provimento de função pública de caráter transitório e não cargo permanente, como 

demonstrado no discurso deste trabalho e o excepcional interesse público, o qual não pode se 

esquivar de cumprir os ditames constitucionais e os diplomas legais que o rege, mesmo que 

pautado pela urgência, em que, exija suposta celeridade e economia de recursos, não obstante 

e concomitantemente, observar os princípios da Administração Pública 

Efetuando-se análise, por um prisma inverso, de dentro das atividades, afetas, pelo 

contrato de trabalho temporário, para fora, ou seja, no sentido contrário, de baixo para cima, 

com alvo à lei que o condiciona para viger, ressaltam-se além da flagrante irregularidade em 

que opera o instrumento de contrato de trabalho temporário, os reflexos quanto ao desperdício 

de recursos. 

Em que seja o desperdício dos econômicos com cursos “profissionalizantes”, de 

aperfeiçoamento, demandas jurídicas incidentes da irregularidade contratual; de material, 

tanto de consumo como humano; de experiências adquiridas, no caso em voga, inerente ao 

cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, de suma importância na prestação da medida 

http://kdfrases.com/frase/97804
http://kdfrases.com/frase/97804
http://kdfrases.com/frase/97804
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socioeducativa, atividade especifica de Estado bem como, a inexistência da continuidade da 

prestação da medida socioeducativa, mediante a rotatividade que o contrato de trabalho 

temporário, de certa forma impõe, obrigando ao recomeço exigindo mais recursos.  

 Contudo, a contratação de trabalho temporário, até aparenta uma ser transitória, 

mas como citado no trabalho, tem se tornado cada vez mais permanente, onerando os cofres 

públicos e depreciando o trabalho de prestação das medidas socioeducativas. 

É importante, não perde de vista, que a contratação de trabalho temporário, para o 

cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, é efetivada a princípio em caráter transitório, 

contudo, esse CONTRATADO, ocupa cargo público com função pública, ou seja, na 

realidade, está exercendo atividade exclusiva de Estado dos quadros permanentes de 

servidores, ou seja, atuando em atividades inerentes ao servidor de carreira, dentro Cinturão 

de Segurança Pública. 

Outra questão negativa, é que na forma como são realizadas as contratações, 

“seleção pública simplificada”, encontram margem, outras formas de desvio do interesse 

público, além dos já mencionados, como os apadrinhamentos, para beneficiar outras pessoas 

ou mesmo os próprios interesses dos gestores, de forma indireta, politicamente falando, como 

troca de favores, dentre outra condições, às quais, caracterizando clara improbidade 

administrativa. 

A Administração Pública visa, ilusoriamente, no contrato de trabalho temporário, 

uma forma fácil, ágil, menos onerosa, com servidor manipulável pela fragilidade do dito 

regime especial, de caráter contratual, ao qual são submetidos, tendo que aceitar praticamente 

tudo para permanecerem no contrato e consequentemente manterem o sustento próprio e dos 

familiares. 

Dessa forma é muito mais “lucrativo” para a Administração Pública, o referido 

contrato, a que se realizar concurso público, para o preenchimento de cargos vagos, pois que, 

o concursado, o servidor de carreira tem as suas prerrogativas e garantias, pelo seu ingresso 

por meio de concurso público, face às arbitrariedades do administrador mais solidas e 

robustas quando comparadas ao servidor ingresso por contrato temporário de trabalho, uma 

completa desvalorização do trabalho humano. 

Uma forma vislumbrada, rápida e eficiente de se extirpar essa aberração que vem 

ocorrendo há anos na Administração pública do Estado de Minas Gerais seria os gestores e 

administradores, seguirem o que prescreve a Carta Magna de 1988, bem como os demais 

diplomas legais que subsidiam as ações do Estado, no que tange à contratação de trabalho 

temporário, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
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eficiência e razoabilidade, contemplando a abertura imediata de concurso de provas ou de 

provas e títulos, para a consequente substituição dos referidos contratos. 

Podendo a Administração Pública, na edição do Edital para concurso público, no 

intuito de reduzir também os prejuízos, com a rescisão contratual, àqueles que prestaram 

serviços para o Estado por muitos anos, ratificar a contagem de Títulos, com o tempo de 

serviços prestados na área de segurança pública, ao Estado. 

Outra forma de se evitar esse tipo de contratação de trabalho temporário, que 

burla o instituto do concurso público, seria a efetiva adoção do sistema de Administração 

Pública, Planejamento e Gestão Governamental, para uma atuação equilibrada dentro dos 

princípios e objetivos da Administração Pública, valorizando o trabalho humano e da 

dignidade da pessoa humana, na busca da satisfação das demandas sociais que guardam o 

retorno nos préstimos dos serviços públicos de qualidade. 
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