
 
 
 
 
 
 
PARECER - MARÇO/2021.  

 

EMENTA:   LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 173/2020 – 

APLICABILIDADE ÀS CONTRATAÇÕES 

TEMPORÁRIAS.  

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de parecer jurídico sobre as medidas restritivas 

impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o “Programa 

Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, e sua 

aplicabilidade em relação às contratações temporárias de pessoal. 

Destarte, o presente parecer jurídico abordará os principais 

aspectos legais e jurisprudenciais que permeiam a interpretação do tema, a fim 

de colaborar na atuação junto aos Municípios Associados.  

II. DOS FUNDAMENTOS.  

A Lei Complementar nº 173/2020 publicada em 28 de maio de 

2020, estabeleceu o “Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid-19)”, e em síntese, trouxe significativas alterações à Lei de 

Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, ocasionando em 

importantes reflexos ao modo de atuação da Administração Pública.  

Com efeito, o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, 

estabeleceu uma série de proibições destinadas à contenção de gastos com 

pessoal até 31 de dezembro de 2021, como forma de instrumentalizar 

contrapartidas às medidas de auxílio emergencial implementadas.  



 
 
 
 
 

Nesse viés, o sobredito dispositivo, fixou como uma de suas 

vedações a admissão e contratação de servidores, consoante destaque a seguir:  

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela 

calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de 

dezembro de 2021, de: 

[...] 

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 

cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de 

despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as 

contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 

[...] 

§ 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a 

medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos 

não ultrapassem a sua duração. 

Como bem se observa, o dispositivo traz importantes exceções à 

vedação da contratação temporária, quais sejam:  

i. Reposição de cargos de chefia, direção e assessoramento que 

não acarretem aumento de despesa;  

ii. Reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 

vitalícios;  

iii. Medidas de combate à calamidade pública, compreendidas 

por aquelas direcionadas ao excepcional interesse público.  

iv. Contratações temporárias para prestação de serviço militar 

e de alunos de órgãos de formação de militares.  



 
 
 
 
 

No viés das medidas restritivas impostas pela Lei Complementar 

nº 173/2020, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

manifestou-se por intermédio do Parecer-C - PAC00-3/2020, nos termos a seguir:  

III- O inciso IV, do art. 8.°, da Lei Complementar n. 173/2020, proíbe a 

admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, mas ressalva, 

entretanto, as reposições de cargos de chefia, de direção e de 

assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições 

decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações 

temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e 

as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. A referida 

disposição não traz consigo qualquer menção a eventual marco temporal, 

pelo que se entende simplesmente pela ocorrência de vacância no cargo 

como condição permissiva à sua reposição. A Lei Orçamentária Anual deve 

ser a referência para fins de apuração do aumento ou não da despesa 

consolidada, por se tratar de orçamento aprovado para o exercício 

financeiro, no qual são discriminadas as despesas com pessoal, seja 

servidores efetivos ou comissionados. É possível realizar nova nomeação 

para outro cargo em comissão, já criado por lei anterior, visando à 

substituição de servidor que esteja afastado em razão de licença prevista 

em lei, durante o interregno de tempo em que o afastamento não esteja 

sendo custeado pelo Poder ou Instituição que o contratou. Desde que não 

acarrete aumento de despesa, a lei não impõe óbices à nomeação para a 

substituição de servidor afastado em razão de licença prevista em lei. 

Como se nota, o TCE/MS reconheceu a excepcionalidade da Lei 

Complementar nº 173/2020 em relação as contratações temporárias destinadas a 

reposição de cargos vacantes e as motivadas por necessidade temporária de 

excepcional interesse público.  

Ademais, é oportuno rememorar que a SÚMULA TCE/MS Nº 52 

estabelece que “são legítimas e indispensáveis às contratações temporárias para 



 
 
 
 
 
atendimento a situações que, apesar de não bem definidas em lei específica, coloquem em 

risco setores de saúde, educação e segurança, dada a relevância das respectivas funções 

para a comunidade, em face à obrigação do poder público de assegurar ao cidadão aqueles 

direitos”.  

Neste particular, sempre importante relembrar que o artigo 37 

da Constituição Federal estabelece que “a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinando para atender a necessidade de excepcional interesse público.”  

Sob a perspectiva prática, é importante conhecer o 

posicionamento que tem sido adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca 

das contratações temporárias, conforme julgados transcritos na sequência:  

Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em 

face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais 

que repete texto da CF. (...) 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, II e IX, da 

CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) 

Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso 

público (art. 37, II, CF). As regras que restringem o 

cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e 

devem ser interpretadas restritivamente. O conteúdo 

jurídico do art. 37, IX, da CF 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. É inconstitucional a lei municipal em 

comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição 



 
 
 
 
 

constitucional da obrigatoriedade do concurso público é 

peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento 

de princípios constitucionais, entre eles os da 

impessoalidade, da igualdade e da eficiência. 

[RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, 

P, DJE de 31-10-2014, Tema 612.] Vide ADI 2.229, rel. min. 

Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004] 

[...] 

É de natureza permanente a atividade de estatística e 

pesquisa desenvolvida pelo IBGE; sua intensidade e o 

volume dessas pesquisas não são os mesmos todo o tempo. 

Possibilidade de contratação temporária, nos termos do 

art. 37, IX, da Constituição da República, para atender à 

necessidade temporária de pessoal necessário à realização 

de trabalhos em determinados períodos. Observância dos 

princípios da eficiência e da moralidade. 

[ADI 3.386, rel. min. Cármen Lúcia, j. 14-4-2011, 

P, DJE de 24-8-2011.] 

(grifo nosso) 

Diante dos pressupostos acima assinalados, tem-se por relevante 

que cada Ente Público promova a regulamentação das contratações temporárias, 

encontrando-se vinculada ao atendimento dos seguintes requisitos:  

i. Previsão em lei: regulamentação por lei específica das 

hipóteses de contratação temporária;  

ii. Contratação por prazo determinado;   

iii. Demonstração de necessidade temporária;  

iv. Constatação de interesse público excepcional e 

indispensável. 

  



 
 
 
 
 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, as contratações temporárias destinadas as 

reposições de cargos vacantes e as motivadas por necessidade temporária de 

excepcional interesse público, especialmente as relacionadas ao combate da atual 

emergência em saúde pública, encontram-se contempladas como exceções às 

vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.  

Outrossim, é indispensável o atendimento dos requisitos 

preconizados pelo artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, perfazendo-se 

pela formalização do contrato de trabalho por tempo determinado, 

estabelecendo-se todas as condições da contratação, a determinabilidade do 

prazo, a temporariedade da carência e a excepcionalidade da situação de 

interesse público, adequadamente alinhados à lei local.  

 

É o parecer. 

Campo Grande/MS, 15 de março de 2021. 
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