
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

MENSAGEM GP N" 290/2020 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

GABINETE DO PREFEITO /----v,w400,1. 

CONSIDERADO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DESPACHADO AS COMISSÕES DE 

Mogi as Cruzi3V de fevereiro de 2020. 

Tenho a honra de submeter ao elevado c criterioso exame de Vossas 
Excelências e à soberana deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, o anexo 
projeto de lei complementar que institui o regime jurídico especial e dispõe sobre a contratação 
por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

2. A iniciativa da proposição advém de solicitação da Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública, por meio do Oficio n° 882/2019-
CGRH, protocolizado sob o n° 43.138/19, que justifica a necessidade de instituir o regime 
jurídico especial para dispor sobre a contratação por prazo determinado no Município, tendo em 
vista que a Lei n° 4.095, de 3 de novembro de 1993, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
pessoal. por tempo determinado, para atender a necessidade de interesse público, com as 
alterações introduzidas pelas Leis IN 5.342, de 13 de março de 2002; 5.474, de 13 de março de 
2003; e 5.768, de 14 de abril de 2005, foi considerada em parte inconstitucional pelo Poder 
Judiciário, conforme Acórdão proferido pelo órgão, constante nos referidos autos. 

3. Conforme informado pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Ilumanos 
da Secretaria de Gestão Pública, a propositura ora em análise foi elaborada com base em 
legislações estadual e federal pertinentes à medida objetivada. 

4. Acompanha a presente Mensagem, anexo por cópia, o Processo 
Administrativo n° 43.138/19, contendo o Oficio n° 882/2019-CGR11 da Coordenadoria de Gestão 
de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública, as manifestações favoráveis da Secretaria 
de Educação e da Procuradoria Geral do Município e outros dados informativos a respeito do 
assunto em apreço. 

5. Considerando o exposto, acredito contar com o indispensável apoio dos 
nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, de natureza urgente, nos termos do disposto 
pelo artigo 81 da Lei Orgânica, por entender ser de grande relevância e de interesse para o 
Município de Mogi das Cruzes. 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

MENSAGEM GP N° 290/2020 - FLS. 2 

GABINETE DO PREFEITO 

Expresso os meus agradecimentos e valho-me do ensejo para renovar a 
Vossas Excelências, em mais esta opo • es eito e de elevada 
consideração. 

MARCUS MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Rinaldo Sadao Sakai 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Miov rhm 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

PRURE l'O DE LEI COMPLEMENTAR - FLS. 2 

Art. 30 As contratações realizadas nos termos desta lei complementar deverão 
observar os prazos máximos que seguem, inadmitida a prorrogação: 

I - de até 12 (doze) meses, nos casos previstos nos incisos 1 a IV do artigo 2° desta lei 
complementar; 

II - de até 24 (vinte e quatro) meses, quando se tratar de projeto/programa, nos 
termos do disposto no inciso V do artigo 2° desta lei complementar. 

Art. 4° As contratações nos termos desta lei complementar deverão: 

I - ter a sua necessidade criteriosamente justificada pela área interessada; 
II - ser submetidas à Pasta responsável para indicação de dotação orçamentária 

suficiente para suprir a manutenção dos contratos até o seu término; 
III - ser expressamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo; 
IV - ser precedidas de processo seletivo simplificado, amplamente divulgado, 

submetido às condições estabelecidas em edital, sob a supervisão da Secretaria de Gestão 
Pública, por intermédio da Coordenadoria de Gestão de Recursos I lumanos. 

Parágrafo único. Poderá ser dispensado o processo seletivo simplificado nos casos 
de comprovada emergência que impeçam a sua realização. 

Art. 5" O edital regulamentador do processo seletivo simplificado deverá 
estabelecer, dentre outras condições, a quantidade de vagas a serem supridas, a carga horária 
semanal, a remuneração e as atribuições da função. 

Parágrafo único. A validade do edital não excederá a 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Art. 6° O edital estabelecerá as quantidades de vagas reservadas à ampla 
concorrência e às pessoas com deficiência, sendo excluído o candidato possuidor de deficiência 
incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada. 

Parágrafo único. A caracterização e a compatibilidade da deficiência declarada 
deverão ser comprovadas por laudos e/ou atestados e serão submetidos à avaliação médica por 
profissionais indicados pela Administração Pública Municipal. 

Art. 7° As contratações nos moldes previstos nesta lei complementar independem da 
criação ou da existência de cargos vagos na estrutura administrativa, por se tratarem de vínculo 
temporário. 

Art. 8° O pessoal contratado nos termos desta lei complementar não poderá receber 
atribuições, funções ou encargos não previstos no edital e no contrato firmado, sendo 
expressamente vedadas a sua nomeação ou designação, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - FLS. 3 

Art. 9° Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto. 

Art. 10. Os contratos celebrados com fundamento nesta lei complementar extinguir-
se-ão antes do término de sua vigência: 

I - por iniciativa do contratado; 
II - pela extinção ou conclusão do objeto, nas hipóteses previstas nos incisos I a III e 

V do artigo 2° desta lei complementar; 
III - por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do contratado; 
IV - em face do desempenho insatisfatório do contratado, no cumprimento das suas 

funções, apurado por avaliação de desempenho específica; 
V - por conveniência da Administração. 

§ 1° A extinção do contrato com fundamento nos incisos I a IV deste artigo far-se-á 
sem direito à indenização. 

§ 2° A extinção do contrato com fundamento no inciso V deste artigo. devidamente 
justificada, não ensejará o pagamento de indenização ao contratado. 

§ 3" Nas hipóteses previstas nos incisos III e IV deste artigo, previamente ao ato que 
rescindir o contrato, será assegurada ao contratado a faculdade de exercer o direito de defesa, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, devendo o procedimento ser concluído dentro de 10 (dez) dias, 
contados da data do protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo para apresentá-las. 

Art. 11. O contratado nos termos desta lei complementar estará sujeito aos mesmos 
deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei Complementar n° 82, de 7 de janeiro de 
2011, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei Complementar if 145. 
de 7 de agosto de 2019. 

Art. 12. Por se tratar de regime jurídico especial, as contratações nos termos desta lei 
complementar ficarão vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos termos da 
legislação federal pertinente. 

Art. 13. Fica assegurado ao contratado nos termos desta lei complementar: 

I - o pagamento do décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por 
mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias; 

II - o pagamento das férias proporcionais ou vencidas, acrescido dc 1/3 (um terço), 
na forma disposta em regulamento. 

Art. 14. Serão consideradas como dias trabalhados, as ausências do contratado em 
virtude de: 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - FLS. 4 

I - casamento, por 3 (três) dias consecutivos; 
II - falecimento de pais, filhos, cônjuge ou companheiro(a), por 3 (três) dias 

consecutivos; 
III - serviços obrigatórios por lei. 

Art. 15. O contratado poderá requerer o abono ou a justificação de faltas, observadas 
as condições estabelecidas em decreto. 

Art. 16. As faltas abonadas e as consideradas justificadas pela autoridade competente 
não serão computadas para os fins do disposto no inciso 1H do artigo 10 desta lei complementar. 

Art. 17. Os limites de faltas abonadas, justificadas e injustificadas serão fixados por 
decreto. 

Art. 18. O contratado perderá a totalidade da remuneração do dia quando 
comparecer ou retirar-se do serviço fora do horário estabelecido, ressalvadas as hipóteses 
previstas em decreto e os casos de consultas para tratamento de saúde previstos em lei. 

Art. 19. A Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Coordenadoria de Gestão 
de Recursos Humanos, regulamentará os procedimentos necessários à execução do disposto 
nesta lei complementar. 

Art. 20. As despesas decorrentes com a execução da presente lei complementar 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 21. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as Leis n°4.095, de 3 de novembro de 1993; 5.342, de 13 de março de 2002; 5.474, de 
13 de março de 2003; e 5.768, de 14 de abril de 2005. 

PREFEITURA MUN C ri S.   de   de 
2020, 459° da Fundação da Cid 

MARCUS MELO 
Prefeito de Mogi das Cruzes 

SGov/rhm 
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Solic tante: COORD GEST AO DE RECURSOS HUMANOS- RH 

Assunto. MINUTA DE DECRETO 

OF N 88212019 PROJETO DE LEI CGIMPLEMENT AR 
QUE INSTITUI OREGIME JUR ESPECIAL E 
DISPÕE SOBRE A CONTRA TA(:. AO POR PRAZ() 

Concluiu: 20/11/2019 

órgão: PROCURADORIA-GERAL DL) MUNICIPIO 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

Oficio n° 882 / 2019-CGRH 

A Sua Excelência o Senhor 
Marcus Melo 
Prefeito 
Município de Mogi das Cruzes 

Assunto: regime jurídico especial 

Exmo Senhor Pre o, 

SECRETARIA DE GESTÃO 
Coordeandoria de Gestão d 
Recursos Humanos c; 

Mogi das Cruzes, 22 de outubro de 2019. 

Autorizo a continuidade do projeto que 
visa a regulamentação da contratação 
por prazo determinado. Encaminhe-se à 
Procuradoria-  álise jur'dica 
do p 19. 

Prefeito 

Considerando que a Lei Municipal n° 4.095/93, alterada pelas Leis n° 5.342/02, 
5.474/03 e 5.768/05, utoriza o Município a contratar pessoal por prazo determinado em 
casos específicos; 

Considerando que recente Acórdão proferido pelo Poder Judiciário considerou 
inconstitucional, em parte, as leis n° 4.095/93 e 5.342/02, à luz do disposto na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade — ADIN n° 2.380-2; 

Considerando que o referido Acórdão acolheu integralmente a ação movida pela 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, na qual o regime celetista é considerado 
incompatível para contratação de pessoal temporário, estabelecendo prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para adequação da legislação; 

Submetemos, para sua apreciação e considerações, a anexa minuta de projeto de 
lei, com a finalidade de instituir o regime jurídico especial que tem por finalidade dispor 
sobre a contratação por prazo determinado no âmbito do Município. 

Tal minuta foi elaborada com base nas legislações estadual e federal (anexas) e 
tem como alterações significativas: 

• A desvinculação do regime celetista na contratação por prazo determinado; 

• O estabelecimento de situações especificas nas quais se permita a 
contratação neste molde; 

• A fixação de prazo máximo de 12 (doze) meses para contratação _  _ _ 
emergencial; 

• A previsão, a ser regulamentada por decreto, para limitar-se a quantidade 
de faltas ao trabalho destes profissionais, haja vist-i a necessidade urgente 
para a qual foram contratados. 

Respeitosamente, 

Coordenador (1 

( P .-----,, ii , 
A ,.., • 

1,1)...,..., il,,, ,
caro éndré Eiiz PaiN,a 

Rec II iSO ' umanos Dehefe de! ivisao 
i 

Av. Vereador Narciso Yague 2 .'7, 1" anue:. kalogt ,Jas: Cruzes —5? & 1 
e-mail. coccurso.drhgpmmc.corr.br 
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PREFEITURA DE Secretaria de Gestão Pú Uca 
PAOGI DAS CRUZES Coordenadoria de Gestão de Recursos 

MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Institui o regime jurídico especial 
sobre a contratação por prazo determinado 
para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas 
atribuições, estabelece: 

Art.1° Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, fica instituído 
o regime jurídico especial, permitindo às Secretarias da Administração Municipal e às 
Autarquias efetuarem contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições 

e prazos previstos nesta Lei. 

Art. 2° Considera-se necessidade temporária de excepcionai interesse público: 
I — a assistência a situações de calamidade pública; 
II — a assistência a emergências em saúde pública; 
III — o combate a emergências ambientais, em casos de declaração da 

existência de emergência ambiental em região específica; 
7. IV — o déficit de pessoal docente na área de educação, em razão de 

afastamentos decorrentes de licenças para tratamento de saúde, 
maternidade ou readaptação funcional; 

V — execução, manutenção ou ampliação de específicos projetos ou 
programas com objetivos sociais, em conjunto ou não com os Governos 
do Estado e/ou União. 

Art. 3° As contratações realizadas nos termos desta lei, deverão observar os prazos 
máximos: 
I — de até 6 (seis) meses, admitida uma prorrogação, desde que o prazo total 

não exceda a 12 (doze) meses, nos casos dispostos nos itens i a V do 
art. 2° desta lei; 

II — até o final do projeto/programa quando se tratar do disposto no item V do 
art. 2° desta lei, limitado o prazo total a 24 (vinte e quatro) meses, sendo 
vedada qualquer espécie de prorrogação. 

Art. 4° As contratações nos termos desta lei, deverão: 
a) . ter a sua necessidade criteriosamente justificada pela área interessada; 
b) ser submetidas à pasta responsável para indicação de dotação 

orçamentária suficiente para suprir a manutenção dos contratos até o 
seu término, considerando possíveis prorrogações; 

c) ser expressamente autoi.izadas pelo Chefe do Executivo; 
d) ser precedidas de processo seietivo simplificado, amplamente divulgado, 

submetido às condições estabelecidas em edital, sob a supervisão da 
Secretaria de Gestão Pubnca, por intermédio dos Recursos Humanos. 



/1_ g itk-; 
Parágrafo único — poderá ser dispensado o processo seletivo simp!ificado n 

casos de comprovada emergência que impeçam 
realização. 

'o 

Art. 50 O edital regulamentador do processo seletivo simplificado deverá estabe 
dentre outras condições: a quantidade de vagas a serem supridas, a cá 
horária semanal, a remuneração e as atribuições da função. 

Parágrafo único — A validade do edital não excederá a 12 (meses), podendo 
ser prorrogado por igual período. 

Art. 6° O edital estabelecerá as quantidades de vagas reservadas à ampla 
concorrência e às pessoas com deficiência, sendo excluído o candidato 
possuidor de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser 
desempenhada. 

Parágrafo único — a caracterização e a compatibilidade da deficiência 
declarada deverão ser comprovadas por laudos e/ou 
atestados e serão submetidos à avaliação médica por 
profissionais indicados pela Administração Pública 
Municipal. 

Art. 70 As contratações nos moldes previstos nesta lei, independem da criação ou da 
existência de cargos vagos na estrutura administrativa, por se tratarem de 
vínculo temporário. 

Art. 8° O pessoal contratado nos termos desta norma não poderá receber atribuições, 
funções ou encargos não previstos no edital e no contrato firmado, sendo 
expressamente vedadas a sua nomeação ou designação, ainda que a títuio 
precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança. 

Art. 9° Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto. 

Art. 10 Os contratos celebrados com fundamento nesta lei, extinguir-se-ão antes do 
término de sua vigência: 

1. por iniciativa do contratado; 
pela extinção ou conclusão do objeto, nas hipóteses previstas nos incisos 

- 1-a Dl e V do art. 2° desta lei; 
III. por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do 

contratado; 
IV. em face do desempenho insatisfatório do contratado, no cumprimento das 

suas funções, apurado por avaliação de desempenho específica; 
V. por conveniência da Administração. 

§ 1° a extinção do contrato com fundamento nos incisos 1 a IV deste artigo, 
fw-sí-:-á sem direito à indenização; 

2 
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§ 2° a extinção do contrato com fundamento no inciso V deste artigo, *ryipligaia 

no pagamento de indenização ao contratado, correspondente a i ums 

vez o valor da remuneração mensal fixada no contrato. 
§ 3° Na hipótese dos incisos III e IV deste artigo, previamente ao ato qué 

rescindir o contrato, será assegurada ao contratado a faculdade de 

exercer o direito de defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, devendo o 
procedimento ser concluído dentro de 10 (dez) dias contados da data do 

protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo para apresenta-

las. 

Art. 11 O contratado nos termos desta lei complementar estará sujeito aos mesmos 
deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei Complementar n° 
82, de 7 de janeiro de 2011, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, 
as disposições da Lei Complementar n° 145, de 7 de agosto de 2019. 

Art. 12 Por se tratar de regime jurídico especial, as contratações nos termos desta lei, 
ficarão vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos 
termos da legislação federal. 

Art. 13 Fica assegurado ao contratado nos termos desta lei complementar: 
I. o pagamento do décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze 

avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias; 
o pagamento das férias proporcionais ou vencidas, acrescido de 1/3 (um 

terço), na forma disposta em regulamento. 

Art. 14 Serão consideradas como dias trabalhados, as ausências do contratado em 
virtude de: 

I. casamento por 3 (três) dias consecutivos; 
Il. falecimento de pais, filhos, cônjuge ou companheiro(a) por 3 (três) dias 

consecutivos; 
III. serviços obrigatórios por lei; 

Art. 15 O contratado poderá requerer o abono ou a justificação de faltas, observadas 
as condições estabelecidas em decreto. 

Art. 16 As faltas abonadas e as consideradas justificadas pela autoridade 
competente, não serão computadas para os fins do inciso III do artigo 10 
desta a lei complementar. 

_ _ .• . . 
Art. 17 Os limites de faltas abonadas, justificadas e injustificadas serão fixados em 

decreto, 

Art. 18 O contratado perderá a totalidade da remuneração do dia quando comparecer 
ou retirar-se do serviço fora do horário estabelecido, ressalvadas as hipóteses 
previstas em decreto e os casos de consultas para tratamento de saúde. 
previstos em lei. 



Art. 19 A Secretaria de Gestão Pública, por intermédio dos Recursos Humanos 
regulamentará Os procedmentos necessários à execução do disposto nesta 
lei. 

Art. 20 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis n° 
4.095/93, 5.342/02, 5.474/03 e 5.768/05. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, de outubro de 
2019, 459° ano da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

Marcus Melo 
Prefeito 

• 

• 



LEI N° 4.095, DE 3 DF NOVEMBRO DE 1993 

Projeto de Lei n° 105/93 159 

Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal, por tempo 
determinado, para atender necessidade de interesse público. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal, por 
As impo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do Artigo 37, IX, da 

nstituição Federal. 

Lci n° 5474 dc 2003) 

Parágrafo único. A admissão de pessoal por prazo determinado 
para atendimento de situação de excepcional interesse publica deve, sempre, ser precedida de processo seletivo, 
salvo os casos de comprovada emergência que impeçam sua realinção. (Redação dada pela Lei n° 5.768 de 2005) 

Art. 2" As contratações previstas nesta lei só poderão ocorrer nos 
seguintes casos: 

I - calamidade pública ou comoção interna; 
II - campanhas de saúde pública; 
III - implantação de serviço urgente e inadiável; 
IV - afastamento voluntário ou não de servidores, a qualquer titulo, 

cuja ausência possa prejudicar consideradamente os serviços; 
V - execução de serviços absolutamente transitórios e necessidade 

ccepcional ou esporádica; 
VI - execução direta de obra determinada; 
VII - outras situações em que se manifestem a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 
VIII- execução, manutenção ou ampliação de específicos projetos 

ou programas voltados para a consecução de objetivos sociais estratégicos da Administração. (NR). (Redação dada 
pela Lei n° 5474 de 2003) 

_ Parágrafo único. A_contratação_ se fará através de procedimento _ _ _ _ _ _ _ 
administrativo, mediante iniciativa do órgão interessado, devendo ser obrigatoriamente justificada. 

Art. 3' A contratação para os fins desta lei, independcrá da 
existência de cargos et-furiçôca e será feita por prazo no 3uperior a acis mcacs, admitida a prorrogação por igual 
período. 

Art. 3" A contratação para os fins desta lei, 
existência de cargos ou funções e será feita por período não superior a 12 (doze) meses, admitida a 
igual período. (RN). (Redação dada pela Lei n" 5..142. de '002) 

independerá da 
prorrogação por 

Paráltrefe—éttiter—,F4.-ea—atintitítia—e— de 2-1 vints..--e 
_it.atr im.sespu .- :rtaarão de :.;e.rvidores tcmp east.-, dr, necessidade sx pccnz L oira púbica 

, ~-seahte a ti:1 ;-_çzã; porz."-.1n-não-stipecier  34 (vinte-e quatro) meus. 



LEI N° 5.342, DE 13 DE MARÇO DE 2002 

Projeto de Lei n° 022/02 

Confere nova redação ao caput do artigo 3° da Lei n° 4.095, 
de 3 de novembro de 1993, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1" O caput do Wigo 3° da Lei n° 4.095,  de 3 de novembro de 
Aik 1993, que dispõe sobre autorização para contratar pessoal por tempo determinado para atender à necessidade 
11F temporária de interesse público, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° A contratação para os fins desta lei, independerá da 
existência de cargos ou funções e será feita por período não superior a 12 (doze) meses, admitida a prorrogação por 
igual período. (RN)". 

Art. 2° Aplica-se aos atuais contratos de pessoal por tempo 
determinado, o disposto no attgo 3° da Lei n° 4.095,  de 3 de novembro de 1993. com a redação dada pelo artigo 
anterior. 

Art. 3" As despesas provenientes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações próprias do orçamento. 

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 13 de Março de 2002, 
• 441° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

JUNJI ABE 
Prefeito Municipal 

JOSE MARLA. COELHO 
Secretario de Administração- - - - - 

EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

JONATAS GONÇALVES CAPELLA 
Secretário de Finanças 

R.egisv:a.da na Secretaria de Administração, Departamete 
Administrativo z; publicado no Quadro de Editais da portaria Municipal na mesma data supra. 



LEI N° 5.474 DE 13 DE MARÇO DE 2003 

Projeto de Lei n° 15/03 21 

Altera parcialmente a Lei n° 4.095,  de 3 de novembro de 
1993, e da outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU 
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 O artigo 1° da Lei n° 4.095,  de 3 de novembro de 1993, fica 
'crescido do seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único. Os contratos de que trata esta lei, que passarem a 
vigorar por prazo indeterminado, findo o prazo previsto no parágrafo único do artigo 3°, serão rescindidos por 
iniciativa da Administração, assegurado o direito ao recebimento das verbas rescisórias. (NR)". 

Art. 2" O artigo 2° da Lei ri° 4.095, de 3 de novembro de 1993, fica 
acrescido do seguinte inciso: 

"VIII- execução, manutenção ou ampliação de específicos projetos 
ou programas voltados para a consecução de objetivos sociais estratégicos da Administração. (NR)". 

Art. 30 O Parágrafo Único do artigo 3° da Lei n'. 4.095, de 3 de 
novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. As contratações, nos casos dos incisos II, VI e 
VIII, do artigo 2°, desta lei, poderão ser feitas até o prazo máximo de quatro anos, ainda que em decorrência de 
prorrogação. (NR)". 

conta das dotações próprias do orçamento. 
Art. 4' As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 13 de Março de 2003, 
442° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

JUNJI ABE 
Prefeito Municipal 

JOSÉ MARIA COELHO 
Secretário da Administração 

ALEXANDRE GALEOTE RUIZ 
Resp_ p/ Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Registrada na Seere.taria - DeparEamento Adr e puHieada 
no Qt_tai'.-ro de Editais da 1' -).-zaria Municipal na mesma date supra. 



LEI Ni) 5.768, DE 14 DE ABRIL DE 2005 

Projeto de Lei n ' 18/05 31 

Altera dispositivo da Lei no 4.095,  de 03 de novembro de 
1993, e da outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 O pLágrafo único do  1° da Lei n° 4.095,  de 03  de 
novembro de  1993, acrescido pela Lei n° 5.474,  de 13 de marco de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Arr. 1° (...) 

"Parágrafo único. A admissão de pessoal por prazo determinado 
para atendimento de situação de excepcional interesse publica deve, sempre, ser precedida de processo seletivo, 
salvo os casos de comprovada emergência que impeçam sua realização" (NR) 

Art. 20 Fica revogado o parágrafo único do artigo 30 da Lei n° 
4.095,  de 03 de novembro de 1993, alterada pela  Lei n° 5.474,  de 13 de março de 2003. 

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, em 14 de Abril de 2005, 
4410 da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

JUNE ABE 
Prefeito Municipal 

JOSÉ MARIA COELHO 
Secretário de Governo 

ELEN MARIA DE O. VALENTE CARVALHO 
-Secretária de-Assuntos Jurídicos 

AROLDO DA COSTA SARAIVA 
Secretário de Controle e Estratégias 

Registrada na Secretaria de Administração --- Departaractiv, 
Administrativo e publicado no Quadro de Editais da Portaria Municipal na mesma supra. 

Este texto não substitui o pil licado e arquivado peia effi.T. Ira Municipal. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

ACÓRDÃO 

Registro: 2019.0000678751 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de 
Inconstitucionalidade n°2099713-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES e 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃ.0 PROCEDENTE, COM 
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
-PEREIRA CALÇAS (Presidente), RICARDO ANAFE, ALVARO PASSOS, 
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX 
ZILE:NOVSKI, MRALDO WOHLERS, ELCIO TRUALLO, CRISTINA 
ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITOJRANÇA CARVALHO, 
ARTUR MARQUES, PINHEIRO FRANCO, XAVIER DEAQUINO, ANTONIO 
CARLOS MALHE1ROS, MOACIR FERES, FERREIRA RODRIGUES, 
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, 
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA. 

São Paulo, 21 de agosto de 2019. 

SALLES ROSSI 
RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

Direta de Inconstitucionalidade n° 2099713-50.2019.8.26.0000 
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo 

Réus: Prefeito do Município de Mogi das Cruzes e Presidente da Cântara 
Municipal de Mogi das Cruzes 
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo 
Comarca: São Paulo 
Voto n° 41.518 

VOTO DO RELATOR 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Incisos II, III, IV, V, VI 
e VII do artigo 2" e parágrafo único; art. 3" e. parágrafo 
único e art. 4", da Lei Municipal ri. 4:095, de 03 de 
novembro.de 1993 (com as.alterações feitas pelos arts. 3° e 
2° da Lei n. 5.342, de 13 de março de 2002). todas do 
Município de Mogi das Cruzes - CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARÁ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO - Ausente excepcional situação de 
interesse público, tampouco verificada situação de 
urgência, transitoriedade c indispcnsabilidade (arts. 111 c 
115. X e II da Constituição. Estadual) - Previsão de regime 
de contratação estabelecido pela CLT - Prazo excedente a 
12 (doze meses) - Ofensa aos princípios da isonomin, 
moralidade, impessoalidade e eficiência; Tema que já foi 
objeto de Repercussão Geral no âmbito do C. STF (Terna 
612) - NECESSIDADE DE MODULAÇÃO - Efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais 
referidos que se farão produzir ao cabo de 120 dias da data 
do julgamento desta ação - Precedentes - Ação procedente, 
com modulação. 

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

impetrada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 

face dos incisos II, III, IV, V, VI e VII do artigo 2 e parágrafo único; 

artigo 3" e parágrafo único e artigo 4" 

, todos da Lei n. 4.095, de 03 de novembro de 

1..Sjreta de Inerjfistjtuelona(jdnde .?.n997!. ,:',..---":1) 9.8.261)0(10 -Veto n'n4(31d 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

1993, do Município de Mogi das Cruzes (com as alterações feitas pelos 

artigos 30 e 2° da Lei n. 5.342, de 13 de março de 2002, do mesmo 

Município, que Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal, por 

prazo determinado, para atender necessidade de interesse público. 

Sustenta o d. Procurador de Justiça que os 

dispositivos impugnados afrontam os artigos 111 e 115, X, da 

Constituição Estadual, haja vista que disciplinam a contratação de 

pessoal fora das hipóteses destinados a atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público, assim como a -temporariedade da 

função (prazo de duração que excede doze meses). 

Prossegue dizendo que o tema objeto, da presente 

ação já foi objeto de Repercussão Geral no âmbito do C. Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário Il. 658.026 -

MG (Tema 612), oportunidade em que se estabeleceu que "nos termos 

do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que Se considere válida 

a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) 

os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo- de 

contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; 

d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja 

indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários 

permanentes do Estado que estejam sob o espectro das 

contingências -normais -da - Administração." - - fequisitos aqui 

desatendidos. 

Ainda segundo o d. Procurador Geral do Estado, o 

artigo 40 da Lei ti. 4.095/1993, ao sujeitar os contratados para o 

exercício das funções temporárias ao regime celetista, afronta o disposto 

Direta de 3neonstitudonaiidaie rr 2!399.7 13 -50.2019.8.26.0000 -Voto if 41.5 18 3 
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nos artigos 37, II, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 115, 

II, da Carta Bandeirante, haja vista a incompatibilidade da contrafação 

de pessoal temporário com o regime celetista que, por seu turno, 

reprime a dispensa motivada, havendo contrariedade aos princípios da 

razoabilidade e moralidade. E, ainda, o artigo 30, ao admitir a 

prorrogação do prazo para tal contrafação por ais doze meses, torna 

nítida a intenção de subverter a regra da investidura permanente e 

efetiva em cargo ou emprego públicos, mediante aprovação em prévio 

concurso público. 

Pugnou pelo processamento da presente ação e, ao 

final, o decreto de procedência, declarando a inconstitticionalidade dos 

dispósitivos impugnados. 

O despacho inaugural de fls. 67, desta Relatoria, 

admitiu o processamento da ação. 

Manifestação da d. Procuradoria Geral do Estado 

(fls. 76/82). 

Informações do Exmo. Prefeito do Município de 

.-Mogi das Cruzes (fls. 86/95), seguidas daquelas prestadas pelo 

Presidente da Câmara Municipal (fls. 97/101). 

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

1 0411 17), pelõ tretretõ -de-pró-cedência. 

É o relatório. 

A ação é procedente. 

Difota do I ric:07isnitticionatidade. n 2(1 7 I I 9,8.26.0034 -Voto n4I.5i$ 4 
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W.CALOILIE.111r, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

A Lei É' 4.095, de 03 de novembro de. 1993, do 

Município de Ivlogi das Cruzes, que Autoriza o Poder Executivo a 

contratar pessoal, por prazo determinado, para atender necessidade de 

interesse público, seguida das alterações havidas pela Lei n. 5.342, de 

13 de março de 2002, do mesmo Município, na parte que interessa á 

controvérsia aqui instaurada, apresenta a seguinte redação: 

'Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 

pessoal, por tempo deter -Minado, para atender necessidade de excepcional interesse 

público, nos termos do Artigo 37, IX da Constituição Federal. 

Parágrafo Único - A admissão de pessoal por prazo 

determinado. para .atendimento de situação de excepcional interesse público deve, 

sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo os cdsOSs' de comprovada 

emergência que impeçam sua realização (Redação dada pela Leite 5.768/2005). 

Artigo 2" - As contratações previstas nesta lei sé poderão 

ocorrer nos seguintes casos: 

I- calamidade pública ou comoção interna; 

11 - campanhas de saúde pública; 

111- implantaçãO"de serviço urgéritee inadiável; 

IV - afastamento voluntário ou. não de servidores, u 

qualquer título, cuja ausência possa prejudicar considerodomente os serviços: 

- execução de serviços absolutamente transitórios e 

necessidade excepcional ou esporádica; 

VI - execução direta de obra determinada; 

VII - outrass situações em que se manifestem a necessidade 

temporária de excepcional interesse público:• 

-VIII - execução, manutenção ou • ampliação de espec(ficoS 

projetos ou programas voltados para a consecução de objetivos sociais estratégicos 

dg Administração (Redação--acrescida pela Lei n] 5474/2003). 

Parágrafir único. A c.-ontralação se fará através de 

procedimento administrativo, mediante iniciativa do órgão frzteressado; devendo ser 

Direta de Inconstitucionatitlade n 7,099713-50.2019.8.26.041410 -V*to n" 41.518 5 
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Sào Paulo 

obrigatoriamente justificada. 

.Art. 3° - A contrafação para os fins desta lei; independerá da 

existência de cargos ou funções e será feita por período não superior- a 12 (doze) 

meses, admitida a prorrogação por igual período (Redação dada pela Lei fi" 

5342/2002). 

Art. 4" - As relações de trabalho dos servidores contratados 

nos termos desta lei será a da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 5' - .4s despesas com a execução da contratação 

prevista nesta lei, correrão à conta das verbas próprias das respectivas unidades 

orçamentárias, suplementadas se necessário. 

Artigo 6 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação." 

A inconstitucionalidade dos dispositivos indicados 

é manifesta, na medida em que ausente excepcional situação de 

interesse público, tampouco verificada situação de urgência, 

transitoriedade e indispensabilidade (arts. 111 e 115. X e II da 

Constituição Estadual). Vale dizer, não restou justificada situação de 

excepcionalidade a autorizar a contratação temporária para prestação de 

serviço público. 

Aliás, conforme julgado do C. STF, tomado em 

sede de repercussão geral (REx 658.026-MG, Rel. Min. DIAS 

TOFFOLI — Tema 612), a contratação temporária tem como 

pressuposto, além da excepcionalidade, urgência, transitoriedade e 

indispensabilidade, a inexistência de meios próprios, regulares e 

ordinários da Administração, o que não se afigura presente no caso em 

exame. 

Dentre as características que delineiam o perfil do 

Direta dc Jz,cuntitucionaliOade n" 209971-;- I 4. R.ln tsnO0 n" 41.513 6 
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São Paulo 

servidor público, está a definitividade, conforme ensina JOSÉ DOS 

SANTOS CARVALHO FILHO, na Obra MANUAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO, Editora Atlas, 2006, 302 edição, às págs. 625, ao 

observar que "O sentido aqui é o da permanência no desempenho da 

função. Isso não quer dizer que não haja funções de caráter 

temporário, mas todas estas vão responder sempre situações 

excepcionais, que, por serem assim, refogem à regra geral da 

definitividade. A regra geral é de que o servidor desenvolverá seus 

misteres com cunho de permanência... (pág. 625)." 

Na mesma esteira, os ensinamentos de MARIA 

SYL VIA ZANELLA DI PIETRO, na Obra DIREITO 

ADMINISTRATIVO, 29' edição, Editora Forense, às págs. 669/670, ao 

discorrer acerca da necessidade de concurso, pois somente sendo 

possível a contratação de servidor temporário para atender à 

necessidade transitória de excepcional interesse público, a demora 

do procedimento do concurso público pode ser incompatível com as 

exigências imediatas da Administração, em caso, por exemplo, de 

epidemia ou outra calamidade pública. É preciso que a lei, ao 

disciplinar esse tipo de contratação, estabeleça regras que 

assegurem a excepcionalidade da medida, evitando que se 

transforme em regra gerai, a exemplo do que ocorreu na vigência 

da Constituição anterior, e determine as hipóteses em que a seleção - 

pública é exigível...". 

No caso em comento, desatendidos tais requisitos, 

eis que ausente a descrição de qualquer característica ou hipótese 

excepcional. Nenhuma das situações descritas nos referidos incisos 

Direta de fneonstialeieriaidade n," 2099713-50 10 I 9.8.26.000) - r,' 4 L5 15 7 
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espelham extraordinariedade, imprevisibilidade ou urgência. Traduzem, 

como bem observa o -d. .Procurador de Justiça na petição inicial, que "... 

A lei especifica   não poderá utilizar de cláusulas amplas, .genéricas 

indeterminadas, como se verifica,: exemplfficando, nos incisos II e V do 

art. 2° da Lei n° 4094/1993, do Município de Mogi das Cruzes 

(implantação de serviço urgente e inadiável, e execução de serviços 

absolutamente.&ansitórios e necessidade excepcional ou esporádica). 

Deve empregar, em verdade, conceitos que 

consubstanciam aquilo que seja possível Conceber na 

excepcionálidade....." (fls. 07). A prestação de tais serviços é típica dá 

Administração .Pública, não configurada causa para 'autorizar a 

contrafação pôr tempo determinado. 

Repise-se, tais dispositivos legais descrevem 

hipóteses que não -denotam transitoriedade, em clara ofensa aos 

princípios da isOnomia, moralidade, impessoalidade e eficiência —.como 

é o- caso da hipótese indicada no inciso II do -art. 2° :(necessidade de 

contratação para :realização de campanha de saúde, pública — atividade 

comum na. administração pública). A evidência, descabida _a contrafação 

temporária para o exercício de tais funções, rias quais não se vislumbra 

qualquer situação de excepcionalidade. 

Da mesma forma, o afastamento (voluntária ou 

involuntário) de servidores, a qualquer título, conforme previsto no 

inciso IV do artigo 2° da lei impugnada, igualmente .versa sobre. situação 

corriqueira, ordinária, na esfera administrativa. E, obviamente, a 

exigência de cargo vago implica no preenchimento — provimento 

efetivo - através de concurso público ou por servidores que exerçam 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 

cargo efetivo, aptos a exercer a função daquele que foi afastado, ainda 

que temporariamente. 

Aliás, nesse particular, bem observa a d. 

Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 104 e seguintes, que '... 

as possibilidades elencadas, ora rotineiras da administração, ora 

dotadas de generalidade e indeterminação, confirmam claramente a 

inconstitucionalidade das normas objurgadas, as quais não evidenciam, 

a priori, situação de necessidade, anormalidade ou emergência...' 

O tema foi, como já adiantado, objeto de 

Repercussão Geral perante o C. STF, no já mencionado REx n. 658.026-

MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, conforme ementa a seguir transcrita: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Repercussão 

geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei 

municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas 

Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso 

processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação 

temporária por tempo determinado para atendimento a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão 

em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos 

conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição 

FederaL Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso 

provido. Declarada a -inconstitucionalidade da norma municipal. 

Modulação dos efeitos. 

1. O assunto corresponde ao Tema n" 612 da 

Gestão por Temas da Repercussão Geral do 

portal do STF na internet e trata, 'à luz dos 

Direta dr; tteconsiitucior.a !idade n'• 20997 i 3 • ;. 9.5.26' 0000 -Vuto n'• 4543 
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incisos II e IX do art. 37 da Constituição 

Federal, da constitucionalidade de lei 

municipal que dispõe sobre as hipóteses de 

contratação temporária de servidores 

públicos. 

2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do 

concurso público (art. 37, inciso II, CF). As 

regras que restringem o cumprimento desse 

dispositivo estão previstas na Constituição 

Federal e devem ser interpretadas 

restritivamente. 

3. O conteúdo jurídico do -art. 37, inciso IX, da 

Constituição Federal pode ser resumido, 

ratificando-se, dessa forma, o entendimento 

da Corte Suprema de que, 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 devam estar 

sob o espectro das contingências normais da 

Administração. 

DIrcia de lacaregitucioaalidade rr 2149713-50.2019.à.26.0000 -Vare n 3!
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4. É inconstitucional a lei municipal em 

comento, eis que a norma não respeitou a 

Constituição Federal. A imposição 

constitucional da obrigatoriedade do 

concurso público é peremptória e tem como 

objetivo resguardar o cumprimento de 

princípios constitucionais, dentre eles, os da 

impessoalidade, da igualdade e da eficiência. 

Deve-se, como em outras hipóteses de 

reconhecimento da existência do vício da 

inconstitucionalidade, proceder à correção da 

norma, a fim de atender ao que dispõe a 

Constituição Federai." 

Por seu turno, o artigo 40 da Lei 4.095/1993, ao 

sujeitar os contratadas temporários ao regime celetistas, contraria tanto 

o artigo 37, II, da Constituição Federal, como o 115, 11, da Carta 

Bandeirante (reproduzindo o primeiro), haja vista que os contratos 

temporários mostram-se incompatíveis com o regime jurídico celetista, 

cuja natureza reprime a dispensa imotivada. Acaba por fornecer 

estabilidade àquele que exerce função temporária, o que, a evidência, 

não se coaduna com os princípios da moralidade e razoabilidade. 

E ainda, o artigo 3° da lei impugnada, ao autorizar a 

prorrogação do contrato por igual período (ou seja, doze meses), 

permite à Administração Pública a prorrogação dos contratos 

temporários de forma discricionária e ilimitada, contrapondo-se ao 

Direta de inconstitucional idade n'' 2099713-50.2019.8..26.0000 -Voto ti" 41.518 
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requisito da transitoriedade das contrafações, além de gerar maior 

comprometimento ao erário, violando ainda o sisterna de mérito e, 

também por isso, incompatível com os princípios da isonornia, 

moralidade, -impessoalidade e eficiência. Ora, se justamente a -finalidade 

dos contratos desta natureza é o atendimento de situações 

c,ontingenciais e imediatas, não se justifica tal. dilação, até mesmo 

porque o prazo dç dois . anos é mais do que suficiente para a 

Administração, mediante concurso público, prover novos cargos. 

Nesse sentido, diversos precedentes deste C. Órgão 

Especial,. destacando-se recente julgado extraído dos autos da ADI n. 

2182807-61.2017.826.0000,. Rel. jACOB VALENTE,..conforme segue: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTMCIONALIDADE. 

Impugnação voltada contra os incisos II, III, Bi, VI, VII e a 

expressão 'exoneração ou demissão, falecimento, apoçentadori2., 

afastamento ou no § 1°, do artigo 60, bem como do artigo 11, 

todos da Lei no 2.375, de 07 de janeiro de 2006, do 'Município de 

Itapeva - Hipóteses de contratação temporária que não se 

revestem de transitoriedade e excepcionalidade Matéria que foi 

objeto do Tema 612 em repercussão geral no Supremo Tribunal 

Federal, sobrevindo as seguintes teses para enquadramento da 

legalidade da contratação temporária: a.) os casos devem ser 

excepcionais do ponto de vista do interesse público e serem 

det-alhã-dOi .eM lei; b-) o Prazo de- contratação deve ser 

predeterminado e circunscrito à temporariedade da necessidade; c-

) impossibilidade de contrafação para Serviços ordinários 

permanentes do Estado que devem estar sob o espectro das 

contingênciaS normais da Administração Inobservância de tais 

requisitos na lei impugnada - Violação aos artigos 111 e 115, 

Direta de inenristiuteiotraiidade n 2099713-50.2619.8.2.S G(.1t;() -Vote ri- t't 3 i 
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incisos II e X, e artigo 144 da Constituição Estadual 

ARRASTAMENTO Causa petendi aberta nas ações de controle 

concentrado Situação em que a hipótese do inciso V, e a expressão 

'licença de concessão obrigatóra do§ 1°, ambos do artigo60 da 

Lei 2.375/2006, também não se enquadra nos requisitos 

constitucionais e jurisprudenciais„ pois a contratação de 

professores e suas substituições são atividades rotineiras na 

Administração Pública, que deve se organizar para tais eventos 

Inconstitucionalidade, por arrastamento de tais dispositivos 

Decisão que implica, por consequência, a prejudicialidade do 

exame de constitucionalidade do artigo 11 da sobredita Lei, que 

regulamentava o prazo para as substituições do inciso V - 

MODULAÇÃO Aplicação da diretriz do artigo 27 da Lei 9.66G/99 

para dar o prazo de 120 dias para C") Município de 14-nwava 

reorganizar a estrutura de cargos providos por tempo determinado 

na forma da Lei 2.375/2006 Ao.ão julgada procedente, na parte não 

prejudicada, com arrastamento e modulação," 

E ainda: 

"ARGUIÇÃO DE INCONS iiiUCIONALIDADE. Lei 

Complementar no 1.580/2017, do município de Lins, que "autoriza 

a contratação de servidores em caráter temporário para o 

desempenho das funções de Atendente de Atividades Infantis e 

Tutor de Classe, dá providências correlatas e revoga a Lei 

Complementar n° 1.430, de 11/12/14". Violação dos artigos 111 e 

115, incisos II e X, e 144 da Constituição Estadual e inciso IX, do 

artigo 37, da Constituição Federal. Hipóteses de contrafação 

temporária indiscriminada e dissociada do excepcional interesse 

Diret. a' de Inemstitucionalidaden 20997 1 3-5. O. 20 I 9.8.16.N100 -Voto rs' 41.5 tS 
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público. Precedentes do STF e deste colegiado. 

Inconstitucionalidade configurada. Arguição de 

inconstitucionalidade julgada procedente (Arguição de 

Inconstitucionalidade Cível n. 0005569-21.20198.8.26.00001 Rel. 

PÉRICLES PIZA, j. 26.06.2019, v.u.)." 

Diante de tal quadro, de ser acolhido na 

integralidade o pleito exordial, cumprindo, por derradeiro, modular os 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 

inquinados, fazendo-o à luz do artigo 27 da Lei 9.868/1999 (que dispõe 

sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e 

da ação declaratória de constitucionalidade perante o SFT) e, 

considerando que os dispositivos agora declarados inconstitucionais 

encontram-se em vigor desde o ano de 2002, de rigor a modulação dos 

efeitos para que estes se façam produzir ao cabo de 120 (cento e vinte) 

dias da data do julgamento desta ação. 

Diante de todo o exposto, pelo meu voto, julgo 

procedente a presente ação, para o fim de declarar a 

inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, V, VI e VII do artigo 20 e 

parágrafo único; artigo 3" e parágrafo único e artigo 4° , todos da Lei n. 

4.095, de 03 de novembro de 1993, do Município de Mogi das Cruzes, 

com as alterações _feitas pelos artigos 3' e 2' da Lei n. 5.342, de 13 de 

março de 2002, do mesmo Município, com modulação, nos termos da 

fundamentação. 

SALLES ROSSI 

Relator 

Direta de Incons.zitucinnal idade n's 20997 13-5e 2019.8.26.;50;00 :1"  4151
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COORD. DE ANALISE DE JURISPRUDÊNCIA 
D.J. 24.05.2002 
EMENTÁRIO NO 2 0 7 O - 2 

20/06/2001 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.380-2 DISTRITO FEDERAL 

(MEDIDA LIMINAR) 

RELATOR : MIN. MOREIRA ALVES 

REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES 

ADVOGADOS: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS 

REQUERIDO: CONGRESSO NACIONAL 

EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque a 

dispositivos da Lei n' 9.849, de 26.10.99, em que foi convertida 

Medida Provisória que se originou na de n° 1.554, de 18 de dezembro 

de 1996. 

- Ação de que, preliminarmente, só se conhece no tocante 

à alínea "c" do inciso VI do artigo 2° da Lei n* 8.745/93, na 

redação que lhe foi dada pela. Lei 9.849/99, e à sua menção no § 20 

do artigo 30 e no inciso III do artigo 40, ambos da mesma Lei 

mencionada, porquanto esses parágrafo e inciso, respectivamente, se 

referem a outros incisos e alíneas do citado artigo 2' que não foram 

objeto de fundamentação para sustentar sua inconstitucionalidade. 

- E, quanto à alínea "c" do inciso VI do artigo 2" da Lei 

n* 8.745/93, na redação dada pela Lei n' 9.849/99, é relevante a 

fundamentação de que essa alínea é inconstitucional por ofender o 

disposto no artigo 37, IX, da Constituição. 

- Ocorrência de conveniência da concessão da liminar 

requerida. 

Ação direta de que se conhece em parte, e nela se defere a 

liminar para suspender, "ex nunc" e até o julgamento final, a alínea 

"c" do inciso VI do artigo 2' e a menção à alínea "c" desse mesmo 

inciso no § 2* do artigo 3' e no inciso III do artigo 4', todos da 

Lei 8.745/93, na redação dada pela Lei n° 9.849, de 26 de outubro de 

1999. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na 

ST F 102.'302 



a.11,0MWoc u.

ADI 2.380-2 DF I 
(Ditiluserna Q-7 :-edwzat 

• O r ) 1. 

É 

. O 

0 
c o 

o 

o 
.L4A.j.A,Limin (P*ay. 

o 

conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas,--

315 

conhecer da ação apenas quanto à alínea "c" do inciso VI do artigo 

20 e sua menção no §. 2' do artigo 3' e no inciso III do artigo 4' da 

Lei n° 9.849, de 26 de outubro de 1999, que alterou a redação da Lei 

n' 8.745, de 09 de dezembro de 1993, deferindo, "ex nunc" e até o 

julgamento final, quanto a esses dispositivos, per unanimidade, a 

liminar. 

Brasília, 20 de junho de 2001. 

MARCO AURÉLIO - PRESIDENTE 

MORps ALVES - REL OR 

s -Tp 102.002 
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ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
(MEDIDA LIMINAR) 

RELATOR : 

REQUERENTE: 

ADVOGADOS: 

REQUERIDO: 
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TRIBUNAL PL 

N. 2.380-2 DISTRITO FE ERAL 

MIN. MOREIRA ALVES 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS 

CONGRESSO NACIONAL 

RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - (Relator): 

O Partido dos Trabalhadores propõe ação direta, com pedido 

de liminar, para argüir a inconstitucionalidade dos seguintes 

dispositivos da Lei 9.849, de 26 de outubro de 1999, em que foi 

convertida Medida Provisória que se originou na de n° 1.554, de 18 

de dezembro de 1996: 

"Art. 1* Os arts. 2', 3', 4 , 5*, 6°, 7* e 9° 

da Lei n' 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" 

VI - atividades: 

c) de análise e registro de marcas e 

patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial - INPI; 

 " (NR) 
-Art. 2°  

§ 2° A contratação de pessoal, nos 

casos do professor visitante referido no inciso 

IV e dos incisos V e VI, alíneas "a", "c", "d", 

"e" e "g", do art. 2", poderá ser efetivada à 
vista da notória capacidade técnica ou 

T 



ADI 2.380-2 DF (Medida Liminar) 

er> ? ,'"W". • te ,eefreee -M/ . 

científica do profissional, mediante aná 
curriculum  vitae."  (NR) 

"Art. 4'  • 
III - doze meses, nos casos dos 

incisos IV e VI, alíneas "c", "d" e "f", do 
art. 2°; 

" (NR) 

O autor, depois de salientar que já propusera a ADIN 2.125 

contra a Medida Provisória 2.006/99 aditada contra sua reedição, a 

MP 2.014/00, que no artigo 2" autorizava o INPI a efetuar 

contratação temporária de servidores para as atividades relativas à ip 
implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação 

de atividades, projetos e programas na área de sua competência, 

sendo que esta Corte deferiu a liminar para suspender a vigência 

desse dispositivo por ofensa aos incisos II e IX do artigo 37 da 

Constituição, razão por que esse dispositivo não foi reeditado, o 

que acarreta a perda de objeto da referida ADIN, o autor, repito, 

sustenta que os dispositivos da Lei 9.849/99, ora impugnados, ferem 

os incisos II e IX do artigo 37 da Constituição bem como o art. 247 

dela, na redação dada pela Emenda Constitucional n" 19/98. 

Alega, em síntese, o autor que a inconstitucionalidade 

pleiteada decorre da circunstância de que dois dos três requisitos, 

fixados na ADIN 890, para a contratação nos termos do artigo 37, IX, 

da Carta Magna não se verificam no caso: a de que a necessidade seja 

temporária e a excepcionalidade do interesse público, e isso porque 

2 
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"busca-se aqui permitir a contratação, sem limite numéric 

fixado, de servidores temporários para o exercício de atividades 

típicas e exclusivas de Estado desempenhadas no INPI, em suas áreas 

de competência, e a qualquer momento". Acentua, ainda, que essas 

atividades são regulares e permanentes, podendo ser planejadas e 

requerendo força de trabalho dimensionada de maneira suficiente para 

dar-lhe atendimento. Ademais, devem seus servidores contar com a 

proteção especial contra a perda do cargo de acordo com o disposto 

no artigo 247 da Constituição. Acresce, por outro lado, que "se, 

por óbvio, fosse possível admitir a contratação temporária para o 

atendimento de necessidades permanentes do INPI, tal solução somente 

poderia ser admitida se não houvesse meios de atendê-las por meio da 

contratação de pessoal permanente, por meio de concurso público, e 

como se constata, não é esse o caso, pois o INPI e o Presidente da 

República renunciaram à sua prerrogativa de adotar, no cursó do ano 

de 1999, as medidas para tanto, e nenhuma providência adotaram, 

desde então, para promover a realização de concursos para o INPI no 

exercício de 2000". Por fim, alega-se, também, que "não há 

justificativa suficientemente grave para que, depois de mais 4 anos 

da entrada em vigor da Lei de Patentes, ainda se escuse a autarquia 

em atividades "extraordinárias" decorrentes daquela norma legal, ou 

de acúmulo de tarefas, mormente quando todos os meios teve ao seu 

3 
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alcance para provisionar seu quadro de pessoal de servi' res 

efetivos habilitados ao exercício de tais funções, mas preferiu 

valer-se de artifícios, a fim de burlar o princípio da 

impessoalidade e o art. 37, II, da CF". E tais situações de abuso 

já mereceram o crivo desta Corte na ADIN 2229. 

Requer, então, o autor a concessão de liminar, sustentando 

a plausibilidade da argüição e o "periculum in mora", este "em face 

da gravidade das ofensas e da produção de efeitos imediatos, uma vez 

que a permissão para a contratação temporária por excepcional 

interesse público de servidores, sem concurso público, para o 

exercício de atividades no âmbito do INPI, configura-se 

potencialmente causadora de grave dano ao erário". E é de notar-se 

que já há processo seletivo para essa contratação. 

Pede, afinal, a procedência da ação. 

Solicitadas informações, foram elas prestadas pelo 

Congresso Nacional a fls. 48 e segs. Nelas, em síntese, alega-se a 

inocorrência do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". 

Inexiste o "fumus bani iuris" porque não cabe exigir o rigor de 4, 
concurso público já que se trata de contratações excepcionais, 

incompatíveis com a natural demora de um processo do gênero; de 

outra parte, há autores que sustentam que essa contratação 

temporária, ainda sem a previsão legal, seria possível desde que 

4 
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plenamente justificada. Quanto ao "periculum in mora", ele 

inexiste, pois não se demonstra que haja, no caso, dano irreparável 

ao Erário Público, ou situação de desfazimento difícil ou impossível 

e interesse público relevante. 

Há pouco, reiterando o pedido de concessão de liminar, 

noticia o autor que o processo seletivo em realização quando da 

inicial já se encontra em fase de concretização final. 

Havendo pedido de liminar, trago-o à apreciação do 

Plenário. 

É o relatório. 

5 
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VOTO 

O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - (Relator): 

1. Toda a fundamentação da inicial diz respeito à alegada 

inconstitucionalidade da alínea "c" do inciso VI do artigo 2' da Lei 

n° 8.745/93, na redação que lhe foi dada pela Lei n* 9.849/99. 

Assim, preliminarmente só conheço desta ação no tocante a 

essa alínea desse inciso e à sua menção no § 2° do artigo 3° e no 4) 
inciso III do artigo 40, ambos da mesma Lei n' 8,745/93, na redação 

dada pela Lei n° 9.849, porquanto esses parágrafo e inciso, 

respectivamente, se referem a outros incisos e alíneas do mencionado 

artigo 2' que não foram objeto de fundamentação para sustentar sua 

inconstitucionalidade. 

2. Quanto à alínea "c" do inciso VI do artigo da Lei n° 

8.745/93, na redação dada pela Lei n* 9.849/99 (que considera como 

necessidade temporária de excepcional interesse público a atividade 

de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial - INPI para que a contratação de pessoal, 

por doze meses, possa ser efetivada à vista de notória capacidade 

técnica ou científica do profissional, mediante análise do 

curriculum vitae), tenho como relevante a fundamentação de que essa 

alínea é inconstitucional por ofender o disposto no artigo 37, IX, 
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da Constituição, porquanto, como, de certa forma, entendeu , sta 

Corte para conceder liminar, na ADIN 2.125, a fim de suspender a 

eficácia do artigo 2 da Medida Provisória n° 2.014/2000, esse 

dispositivo constitucional não permite que a lei que estabelecer os 

casos de contratação temporária admita que figurem entre eles 

atividades públicas permanentes que são desempenhadas por servidores 

públicos devidamente concursados (artigo 37, II, da Carta Magna). 

Nesse sentido, CELSO BASTOS ("Comentários à Constituição do Brasil" 

em parceria com IVES GANDRA MARTINS, 3° vol., tomo III, p. 97, 

Editora Saraiva, São Paulo, 1992) salienta que com inteiro acerto 

ADILSON DALLARI identifica o que a lei, a que alude o artigo 37, IX, 

da Constituição, não poderá fazer, verbis: "está absolutamente claro 

que não mais se pode admitir pessoal por tempo indeterminado, para 

exercer funções permanentes, pois o trabalho a ser executado precisa 

ser, também, eventual ou temporário, além do que a contratação 

somente se justifica para atender a um interesse público qualificado 

como excepcional, ou seja, uma situação extremamente importante, que 

não possa ser atendida de outra forma". 

3. Por outro lado, e não obstante o dispositivo e as 

expressões atacadas por esta ação direta integrarem Lei editada em 

1999 e que converteu a Medida Provisória n° 1.554, de 18 de dezembro 

de 1996, reeditada sucessivamente, há conveniência na concessão da 

7 
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liminar, tendo em vista que o processo seletivo para a contrataça 

temporária para as atividades em causa que estava em realização 

Quando do ajuizamento da inicial já se encontra em fase de 

concretização final. 

4. Em face do exposto, conheço em parte da presente ação, e 

nela defiro a liminar para suspender, "ex nunc" e até o julgamento 

a menção à alínea 

no inciso III do 

pela Lei n' 9.849, 

final, a alínea "c" do inciso VI do artigo 2° e 

"c" desse mesmo inciso no § 2° do artigo 30 e 

artigo 4', todos da Lei 8.745/93, na redação dada 

de 26 de outubro de 1999. 

/mal 
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DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.380-2 medida liminar 

DISTRITO FEDERAL 
MIN. MOREIRA ALVES 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS 

CONGRESSO NACIONAL 

Decisão : O Tribunal conheceu da ação apenas quanto à 

alínea "c" do inciso VI do artigo 2Q e sua menção no § 22 do artigo 

32 e no inciso III do artigo 42 da Lei n2 9.849, de 26 de outubro de 

1999, que alterou a redação da Lei n2 8.745, de 09 de dezembro de 

1993, deferindo quanto a esses dispositivos, por unanimidade, a 

liminar. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. 

Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. 

Plenário, 20.6.2001. 

Questão de Ordem: Ante proposta do Relator, o 

Tribunal decidiu explicitar o deferimento da liminar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n2 2.380-2/DF (medida liminar), ocorrido em 
20 de junho de 2001, para constar expressamente a eficácia a partir 
da referida data até a apreciação final da ação. Votou o Presidente, 
o Senhor Ministro Marco Aurélio. Decisão unanime. Ausente, 

justificadamente, o Senhor Ministro limar Galvão. Plenário, 

27.6.2001. 

Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. 

Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da 

Silveira, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos 

Velloso, Maurício Corrêa, Nelson Jobim e Ellen Gracie. 

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Haroldo 

Ferraz da NObrega. 

uiz Tomlma 
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Texto compilado 

LEI COMPLEMENTAR N° 1.093, DE 16 DE JULHO DE 2009 

(Atualizada até decisão liminar na ADIn 2003663-93.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São 
Paulo) 

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição 
Estadual 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar: 

peseeasrelefassefvieesr  equipemen4ee-e-eu4fes-henegábfiees-ew-peFtieWafes 

tl—noceosidode de passeai em área de prestação de serviços essenciais. cm decorrôncio de: 

9)-diefsefise7-defftiseãer  exoneferAe7-feleeiffieftte-e-epesefttedefie 

b3--ei4e~wee-uftidedes-eu-effipliaçãe-des4á-existentesi 

efofantamentoc que 3 lei con..idcfc como dc efetivo exercício; 

44)4~9-pefe-4fe4effleRte-de-seiádet 
#l—ncceosidodo justificado do execução de função eventual, transitória e determinado: 

a) rc!ativa õ COR•eoCeeÇÕ0 de pre¡ctee-de is(orrnatizaoão; 

b)-4c naturco técnico nos áreas dc pcaquioa cicntiflcotccnológica. educacional e cultural; 

e)-de-K4~-téeniee-espeeia#2ede e-efejetes--ifflpieFfteRtedes-Feediente-eeP4r-ates-de-fifteReieffieRte-e*teffle-e 
ocodoo do cooperação intpmooionol, desenvolvidos sob a subordinação dc órgão público esaduol; 

1V- --pere-rsepfif-atividede-deeeete-43--r-ede-de-eceine-fat;:bliee•-estedtiel7-Etue-pederti-seF-fei4e-fres-1443éteses--pfektietes-ee4Reise-14 
desta artigo c, ainda, quando: 

0)- o número reduzido de pules não justificar a criação dc cargo correspondente; 

fjr)-4-,otwer-saido- de mák1:-. z.fic..pen4;.-c;s, z cargo eoffesporicicatc; 

o 

hipóteses rcviotas nas alíneas o" e b" do inciso II deste artigo, se estiver cm trõmito. conformo o caso, processo para o 

Feelizegée-de-eeRee-r-se-SIMiee-eu-pera-e-eFiegée-de-earges, 
-Artigo 1° declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ADIn 2003663-93.2018.8.26.0000, com 

eficácia após o período de 120 dias a contar da data da publicação do acordão, ocorrida em 15/10/2018. 
- Em 29/01/2019 foi concedido efeito suspensivo aos recursos extraordinários interpostos pela ALESP e pela PGE, apenas para o 
fim de preservar-os contratos já celebrados com fundamento na Lei Complementar n° 1.093,  de 16/07/2009, até que se finalize:
no TJ/SP, o juizo de admissibilidade recursal. Não ficam autorizadas, contudo, novas contratações ou mesmo prorrogações dos 
contratos existentes. 
Artigo 20 - A contratação nos termos desta lei complementar será celebrada, em cada área, pelo 
respectivo Secretário de Estado, pelo Procurador Geral do Estado, ou pelo Dirigente da Autarquia, que 
poderão delegar a competência para a prática do ato, e: 
I - dependerá de autorização do Governador; 
II - será precedida de processo seletivo simplificado, submetido às condições estabelecidas em 
regulamento próprio elaborado pela Secretaria de Gestão Pública, por intermédio do órgão central de 
recursos humanos; 
III - deverá ser objeto de ampla divulgação. 
Pamgrpfa únic Nzt•haitcsc rcferWo -fio  V' f'.-sto 1 complcmcnt3r, apra;:eszo .scictivo poderá •.cr 

Parágrafo único - Nas hipóteses referidas nos incisos I e IV do artigo 1' desta lei complementar, o 
processo seietiv,-) poderá ser apenas ciassificat rio, de acordo com os requisitos previstos no respectivc) 

httIIS:UWWw 91 50 CeVbr.rerositoric, legislacao/le; corrini-rrentarl7n09ial.:eracao-lei.corrolPmermr-10ÇC-16 57 25179.stmi 
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muito provável que a nova lei seja também decla-rada 

inconstitucional. Mas o resultado pode ser diferente. O STF 

pode e deve refletir sobre os argumentos adicionais fornecidos 

pelo Parlamento ou debatidos pela opiniãopública para dar 

suporte ao novo ato normativo, e não ignoeá-los, tomando a 

nova medida legislativa como afronta à sua autoridade. Nesse 

ínterim, além da possibilidade de alteração de posicionamento 

de alguns ministros, pode haver também a mudança na 

composição da Corte, com reflexões no resultado do 

julgamento." 

(SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito 

Constitucional. Teoria, história e métodos de trabalho. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 402-405) 

11. Isso decorre do desenho constitucional do Estado republicano brasileiro, que 

assegura a separação dos poderes, garantindo a pluralidade de interpretes da 

Constituição, respeitando a capacidade específica de cada poder no exercício da 

democracia, trazendo um equilíbrio no chamado diálogo das cortes. Desse modo, é 

errado afirmar que a decisão proferida em uma determinada ADI impediria, de modo 

eterno, que o Poder Legislativo tratasse do tema. No caso em tela, além de não se 

tratar da repetição da lei anterior, tendo em vista a correção realizada em diversos 

dispositivos, a superação do entendimento anterior é medida que se impõe, diante 

dos justos fundamentos trazidos. 

12. Com efeito, entender que a Constituição veda, de forma absoluta, a contratação 

temporária para os serviços ordinários permanentes do Estado é equivocado e 

contraria a jurisprudência do STF, intérprete maior da Constituição dentro do poder 

judiciário. Não há como negar que, em determinados casos, a contratação 

temporária é praticamente a única solução para salvaguardar o princípio da 

continuidade do serviço público, diante da possibilidade de inúmeras ocorrências 

alheias à vontade da Administração a que o serviço público educacional está sujeito. 

Não é caso, portanto, de contratação de servidores para desempenho de funções 

ordinárias e permanentes do Estado. Esses são regularmente contratado por meio 

de concurso público. 1-3ta-se, na verdade, de legislar para conferir eficácia plena ao 
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art. 37, IX, da CF, nos moldes fixados pelo STF, para permitir que em casos 

emergenciais a Administração consiga manter esses mesmos serviços, evitando a 

paralisação temporária prejudicial à população. 

13. A interpretação que pretende vedar a contratação temporária pela simples 

natureza do cargo é descompassada com a atual jurisprudência do STF. Ademais, é 

descompassada com o princípio da máxima efetividade, que deve nortear a 

interpretação das normas constitucionais, de modo a fornecer a mais ampla 

efetividade social possível aos dispositivos constitucionais. Não é possível imaginar 

que o Constituinte originário, ao prever a possibilidade de contratação temporária 

em casos emergenciais e de relevante interesse social, teve a intenção de afastar 

justamente os mais relevantes serviços prestados pelo Estado. Repita-se, não se 

deve admitir a contratação de professores em situações normais para o 

desempenho regular do cargo. Isso o Município não faz e não pretende fazer. 

Agora, a contratação temporária para afastar situação emergencial não criada pelo 

ente público e que pode acarretar a deficiência ou até mesmo a ausência da 

prestação do serviço, deve ser permitida para todos os cargos, independentemente 

da sua natureza. A intenção do constituinte originário, salvo melhor juízo, e 

conforme a interpretação dada pelo STF no julgado acima, foi permitir a contratação 

pode tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Não há distinção de cargos por sua natureza. Referida distinção é 

criação jurisprudencial, realizada por alguns tribunais, mas que merece superação. 

De fato, no atual cenário que a sociedade brasileira vive, de escassez de recursos 

públicos, de comoção social pelo enxugamento da máquina pública, pode-se 

concluir que contrasta mais com o Estado Democrático de Direito a contratação de 

servidor efetivo, que adquirirá estabilidade, para atender situação temporária e 

ocasional, do que a contratação por tempo determinado de servidor temporário. 

14. A titulo argumentativo, diversos entes políticos, com capacidade arrecadatória e 

corpo de servidores maiores que Mogi das Cruzes, a exemplo do Município de SP e 

Porto Alegre, do Estado de SP e do Ceará (lei reconhecida constitucional pelo STF 

na ADI 3721), são obrigados a lançar mão do referido instrumento para manter de 

modo satisfatório o serviço público de educação. Assim, não há como sugerir que a 
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