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RESUMO 

 

O trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo responder algumas dúvidas a respeito 

da agregação de servidores à Administração Pública, uma vez que muitos pensam que 

esta só poderá ocorrer mediante prévia aprovação em concurso. No entanto os agentes 

públicos podem também contratar trabalhadores para desempenhar funções que são 

direcionadas a servidores concursados, mas que por falta destes em um dado momento, 

aqueles exercerão as tarefas necessárias, respeitando o princípio da continuidade do 

serviço público, uma vez que se estas forem paralisadas afetará a sociedade que espera 

do Estado o provimento de serviços essenciais para a sua manutenção. Porém será 

preciso observar alguns critérios previstos na Constituição Federal, pois assim como o 

legislador abriu uma exceção este também estabeleceu algumas condições. 

Palavras-chave: Contratação. Prazo. Lei. Administração Pública. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho explanará sobre a exceção contida no art. 37, IX da CF/88, 

que diz respeito à contratação de servidores temporários pela Administração Pública 

sem que estes tenham sido aprovados em concurso público. Esta situação poderá ocorrer 

quando houver carência de profissionais concursados para exercerem as funções a eles 

direcionadas e com o objetivo de suprir necessidade de caráter temporário de 

excepcional interesse público. Dessa forma a Administração Pública deverá seguir o que 

dispõe o inciso IX para que assim possa efetuar contrato por prazo determinado com o 

trabalhador que se adéque ao serviço a ser realizado. 

Para que esse procedimento possa ocorrer o administrador não poderá deixar de 

respeitar o que a Constituição estabelece podendo seu ato ser entendido como desvio de 

finalidade ou até mesmo ser enquadrado como improbidade administrativa, por não 

seguir a rigor o que o legislador estabeleceu. 

 

 

 



 

 

 

2 CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR PRAZO DETERMINADO DE 

ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

A Administração Pública consiste nos órgãos, serviços e entidades que 

trabalham em prol da gestão dos interesses do Estado, visando suprir as necessidades da 

sociedade em geral. Para melhor direcionar suas atividades a mesma é dividida em 

administração pública direta e indireta. Na primeira os trabalhos são realizados pelo 

próprio Estado, pois ocorre por meio de centralização, ou seja, o Estado através dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário efetiva determinada função. Na 

administração pública indireta, por sua vez o Estado transfere a uma determinada 

entidade a função pública a ser realizada, e por esta razão será por descentralização, vez 

que o Estado vai transferir a outra entidade a tarefa a ser desempenhada, tais entidades 

variam entre autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia 

mista, a depender de qual tarefa será efetivada. 

  Assim um dos deveres da Administração Pública é a organização de concursos 

públicos, para que não haja carência de servidores para a realização das diversas 

atividades que fazem parte do crescimento e movimentação do Estado.  

 A Constituição federal preceitua que a investidura em cargo público será 

precedida de aprovação em concurso público de provas e provas e títulos, mais 

precisamente no art. 37, II, 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.” 

 A teor do que dispõe o trecho acima mencionado, a regra é a contratação de 

servidores mediante aprovação em concurso público, organizado pela a Administração 

Pública. No entanto, como já exposto, este inciso discorre acerca de uma regra e como 

tal cabe exceções.  



  

 

 

 A primeira exceção encontra-se no art. 37, V, ao tratar de cargos comissionados 

que deverá conter uma porcentagem de servidores públicos e o restante será de livre 

nomeação. Entretanto a exceção que será tratada no presente trabalho será a prevista no 

mesmo artigo, mas abordada no inciso IX, qual seja, a possibilidade de contratação de 

servidores por prazo determinado para suprir necessidade de excepcional interesse 

público sem aprovação em concurso. 

 O art. 37, IX da CF/88 dispõe:  

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

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” 

Em que pese o disposto neste inciso, por ser esta uma norma de eficácia limitada 

será preciso que uma lei específica aborde o tema para que dessa forma possa produzir 

os efeitos que almeja. Esta deverá ser criada pela União, Estado ou Município, levando-

se em conta qual é a entidade que estará contratando. Não poderá uma só lei tratar sobre 

o tema por todos os entes, cada um deles deverá criar a sua própria lei, caso o contrário 

estaria ferindo a autonomia administrativa das entidades.  

A contratação a que se refere o inciso IX poderá ocorrer tanto na administração 

direta, quanto na administração indireta. Por ser dever do Estado fornecer a população 

serviços de extrema necessidade para sua  manutenção e subsistência este deverá 

organizar as relações de maneira que não fira o princípio da continuidade do serviço 

público que proíbe a paralisação das atividades de essencial interesse público. Sendo 

assim para que as funções prestadas em prol da sociedade não sejam estagnadas por 

falta de servidores concursados será possível a contratação. Por exemplo, se na 

autarquia INSS faltar servidor concursado para atender a população, os agentes públicos 

poderão contratar trabalhadores para superar tal ausência. 

Em âmbito federal a Lei 8.745/93 explana acerca desta forma de contratação, e 

em seu art. 2º, apresenta algumas situações que a justificam, por exemplo, contratos 

celebrados para o fim de prestar assistência em casos de adversidade pública, para  



 

 

 

ajudar a cessar surtos endêmicos, visando auxiliar em pesquisas a serem realizadas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre outros casos.Vale 

ressaltar que essa forma de relação jurídica só poderá acontecer se apresentar caráter  

excepcional, caso contrário o administrador sofrerá as sanções previstas na lei, podendo 

seu ato ser caracterizado como desvio de finalidade e dependendo do caso encaixado em 

ato de improbidade administrativa. 

Diante o exposto necessário se faz tecer algumas considerações acerca do real 

motivo que pode gerar a contratação de servidores de acordo com o art. 37, IX. Em 

primeiro lugar a lei que regulará a investidura de pessoal deve basear-se na presente 

falta de trabalhadores ingressados em determinada atividade de excepcional interesse 

público, havendo esta carência estabelecerá em seu texto quais serão os critérios 

observados e o prazo que perdurará o contrato, este devendo apresentar cunho 

excepcional.  

Esta relação jurídica é permitida pelo ordenamento brasileiro para que enquanto 

as funções estejam sendo exercidas por servidores temporários, a Administração Pública 

da entidade contratante organize o concurso, ou seja, para angariar o tempo necessário 

para a realização de concurso público é possível a contratação por tempo determinado 

para que não haja estagnação na máquina pública. No entanto, se após um ano seis 

meses não for extinto o contrato e não tiver ocorrido o concurso, a presente contratação 

tornar-se-á inconstitucional, vez que não se adéqua a exceção do inciso IX. 

O fim colimado pelo legislador ao conferir poderes para que por meio de lei 

possa haver contratação de servidores sem que tenham sido aprovados em concurso, foi 

não deixar que por falta de profissionais concursados a Administração Pública paralise 

alguns de seus trabalhos, assim, na falta de servidores concursados será possível a 

investidura de servidores contratados que terão o papel de suprir a ausência dos 

primeiros. 



Porém, ocorrem diversos abusos por meio da Administração Pública, que através 

de renovações constantes do contrato e até mesmo por desvio de finalidade não 

efetivam o concurso obrigatório. A redação prevista no art. 37, IX da CF/88 deixa bem  

 

 

claro quais são os requisitos que devem estar presentes para que possa ocorrer a 

contratação, assim na ausência dos mesmos não haverá motivo para agregar à 

Administração Pública profissional que não seja aprovado em concurso público. Outro 

não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:  

“[...] para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos 

excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; 

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a 

necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado e que devem estar sob o espectro das 

contingências normais da administração [...] (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, 

julgamentoem 9-4-2014, Plenário, DJE de31-10-2014,com repercussão geral.).” 

A não observação da legislação vigente que no caso em tela seria deixar de 

realizar o concurso público para que no término do prazo acordado no contrato o 

profissional temporário fosse dispensado e assim o servidor funcionário assumisse as 

tarefas, configura inquestionável ato de improbidade administrativa, pelo fato de os 

agentes responsáveis pela abertura do concurso público não terem cumprido o que a 

legislação impõe. Em consonância com a Lei nº 8.429/92 é possível caracterizar este 

fato como improbidade, vez que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos”, tal 

redação encontra-se no art.4º da lei anteriormente mencionada. 

Por conseguinte, além de não observarem o preceito legal, não levaram em 

consideração os princípios de legalidade e moralidade, pois além de estarem praticando 

um ato ilícito desrespeitando a lei, agindo em desacordo com o que esta estabelece, 

também feriram a moral. Esta para muitos não possui liame, ou até o possui, mas não 

representa relevância suficiente para caracterizar ato de improbidade. Porém, assim 

como o direito lida com a organização da sociedade e impõe normas, a moral também 

encontra-se inserida neste meio, uma vez que orienta o comportamento do homem.  



A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 37, caput, acerca do 

princípio da moralidade, in verbis: 

 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Ressalta Di Pietro (2013, p.886) “a inclusão do princípio da moralidade 

administrativa na Constituição foi um reflexo da preocupação com a ética na 

Administração Pública e com o combate à corrupção e à impunidade no setor público”. 

 De fato construir relações interpessoais legitimamente reguladas não é uma 

tarefa fácil, dessa forma a moral colabora para que haja uma postura plausível do ser 

humano perante a sociedade em geral. Tanto é verdade que a Lei de Improbidade 

Administrativa, consagrou em seu texto que os agentes da Administração Pública 

deverão respeitar o princípio da moralidade.  

Assim como é vedada as constantes renovações do contrato em detrimento da 

realização do concurso, não é permitido também que o administrador contrate servidor 

temporário sem que exista excepcional interesse público. 

Consequentemente para que a norma exposta no art. 37, IX, da CF/88 seja posta 

em prática, é necessário que os agentes públicos responsáveis pela sua concretização 

cumpram incansavelmente suas exigências para não prejudicar a ordem das relações 

jurídicas, que na maioria das vezes lida diretamente com o interesse da sociedade, como 

por exemplo, a falta de médicos concursados para suprirem as necessidades de pacientes 

acometidos por surto causado pela dengue em um determinado município. 

Assim, havendo cumprimento das normas pela Administração Pública, bem 

como pelos servidores que venham lhe agregar, a máquina pública funcionará 

devidamente de maneira tal que as relações jurídicas a esta competentes serão 

gerenciadas visando o fim que o legislador idealizou ao outorgar a exceção do inciso 

IX. 



 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A exposição feita por esse trabalho nos dá a conclusão de que embora a regra 

para a investidura de profissionais na Administração Pública seja a aprovação em 

concurso público a legislação vigente em nosso ordenamento conferiu a essa regra uma 

exceção, visando o regular funcionamento nas relações de interesse do Estado e da 

sociedade em geral. Porém para que tal exceção ocorra é preciso que os agentes 

administrativos realizem contrato de caráter excepcional e que este seja justificável pelo 

interesse público, não podendo, no entanto, a Administração Pública contratar servidor 

temporário sem aprovação em concurso a fim de desviar o fim colimado pelo legislador. 

Assim ocorrendo o respeito aos procedimentos que a lei estabelece o agente 

público poderá contratar servidor para suprir necessidades no seio da Administração, 

visando seguir o que rege o princípio da continuidade do serviço público. A não 

obediência à norma, no entanto pode levar o administrador a responder por desvio de 

finalidade e conforme o caso até mesmo por improbidade administrativa, sofrendo as 

devidas sanções impostas a este descumprimento de acordo com a Lei de Improbidade 

Administrativa.  
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