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RESUMO 

 

Esta pesquisa procura, por meio de entrevistas semiestruturadas, mapear os arranjos jurídicos 

que são adotados como fórmulas de obtenção e gestão de pessoal em atividades para o setor 

público (no caso, a Administração Pública direta do município de São Paulo). Ela procura 

entender se a leitura doutrinária prevalecente sobre o tema dos servidores públicos é compatível 

com as necessidades práticas da Administração. A pesquisa constata a existência de uma 

multiplicidade de fórmulas jurídicas, que são adotadas para atender às demandas dos gestores. 

Na prática, são fórmulas para obtenção de flexibilidade de gestão em relação a um modelo 

doutrinário que privilegia o ingresso de estatutários efetivos. O trabalho insere-se no campo do 

Direito e Desenvolvimento ao buscar compreender o Direito em contexto, partindo de uma 

abordagem interdisciplinar, abarcando conhecimento da área de gestão pública. As hipóteses 

do trabalho indicam a necessidade prática dos gestores em adotar fórmulas de flexibilidade para 

se adaptarem às diversas circunstâncias, contrariando a leitura doutrinária que privilegia o 

modelo estatutário e o ingresso de efetivos via concursos públicos como sendo o ideal. Após a 

análise e sistematização dos dados colhidos, valendo-se da Teoria Fundamentada em Dados, 

foram criadas cinco categorias-mãe, que incluem todas as fórmulas indicadas pelos 

entrevistados: (i) uso de servidores em postos de confiança; (ii) atuação alternativa de 

servidores permanentes; (iii) instituição de vínculos jurídicos alternativos diretos com a 

Administração; (iv) pessoal de terceiros à disposição da Administração; (v) delegação completa 

de atividade pública para execução por particulares. Embora cada uma dessas fórmulas 

apresente as suas especificidades quanto às áreas em que são aplicadas e ao tipo de profissional, 

se burocrata de rua (LIPSKY, 2019) ou agente de gestão, em todas elas, está presente alguma 

busca por flexibilidade em recursos humanos. Flexibilidade em relação a uma interpretação 

rígida da Constituição, principalmente acerca do regime de servidores efetivos. Frente aos 

dados colhidos nesta pesquisa, a leitura doutrinária que idealiza o modelo de cargos públicos 

efetivos mostra-se  distanciada da realidade, propondo uma interpretação jurídica da 

Constituição que é incongruente com a prática da gestão pública. O estudo abre portas para 

novas pesquisas que procurem aprofundar os arranjos mapeados, entender as relações entre 

Direito e gestão de pessoas e contribuir para um aprimoramento do direito público dos recursos 

humanos. 

Palavras-chave: flexibilidade; servidores públicos; gestão de pessoas; interpretação doutrinária 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Through semi-structured interviews, this research seeks to map the legal arrangements that are 

used as formulas for obtaining and managing personnel in activities for the public sector (in 

this case, the direct Public Administration of São Paulo’s city). It seeks to understand whether 

the prevailing doctrinal reading on the public civil servants is compatible with the practical 

needs of the Administration. The research finds the existence of a multiplicity of legal formulas, 

which are used to meet the demands of public managers. In practice, they are formulas for 

obtaining management flexibility in comparison to a doctrinal model that favors the entry of 

statutory civil servants, granted with stability. The work is part of the Law and Development 

field by seeking to understand the Law in context, starting from an interdisciplinary approach, 

while encompassing knowledge of the area of public management. The hypotheses of the work 

indicate the practical need for public managers to adopt flexibility formulas to adapt to different 

circumstances, contrary to the prevailing reading of the Constitution that idealizes the statutory 

model and the entry of effective civil servants via public contests. After analyzing and 

systematizing the data collected, using the Grounded Theory, five parent categories were 

created, which include all the formulas indicated by the interviewees: (i) use of public civil 

servants in commissioned positions; (ii) alternative performance of permanent civil servants; 

(iii) alternative legal relationships directly between workers and the Administration; (iv) third-

party personnel at the disposal of the Administration; (v) complete delegation of public activity 

for execution by private partners. Although each of these formulas has its specificities regarding 

the areas in which they are applied and the type of professional, whether street bureaucrat 

(LIPSKY, 2019) or management agent, in all of them there is some search for flexibility in 

human resources management. Flexibility concerning a rigid interpretation of the Constitution, 

mainly regarding the regime of effective civil servants. Given the data collected in this research, 

the doctrinal reading that idealizes the model of effective public servants is shown to be distant 

from reality, proposing a legal interpretation of the Constitution that is incongruous with the 

practice of public administration. The study opens the door to new research that seeks to deepen 

the mapped arrangements, understand the relationship between law and human resources 

management and contribute to an improvement of public human resources law. 

Keywords: flexibility; public servants; human resources management; legal interpretation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do contexto da pesquisa 

 

1.1.1 O ponto de partida 

 

O tema da organização do trabalho dentro da Administração Pública é pouco explorado 

nas produções acadêmicas jurídicas1. O material escrito que serve de referência sobre o assunto 

baseia-se, principalmente, em obras doutrinárias de Direito Administrativo. Essas obras têm o 

objetivo de ordenar conceitos jurídicos caros aos administrativistas, de forma a oferecer um 

conjunto de informações que auxiliem na interpretação e aplicação das normas. 

Em geral, os trabalhos doutrinários – que são parte importante da construção do Direito 

Administrativo no Brasil (MARRARA, 2014; ARAÚJO, 1998 apud NETTO, 2005) –, 

discutem o tópico com base no capítulo VIII (“Da Administração Pública”) da Constituição 

Federal de 1988 (CF)2. 

 No que diz respeito ao tema da obtenção e ingresso de pessoal, foco da presente 

pesquisa, especial atenção é conferida aos seguintes dispositivos constitucionais: (i) art. 37, 

incisos I (acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas), II (requisitos para 

investidura em cargos e empregos públicos), V (funções e cargos de confiança) e IX 

(contratados por tempo determinado ou temporários)3; e (ii) art. 39, caput, que institui o regime 

jurídico único e os planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias 

e fundações públicas. Na Constituição vigente, tais dispositivos encontram-se redigidos da 

seguinte forma: 

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 e, também, ao 

seguinte: 

 
1 À título ilustrativo, ao se pesquisar pelos artigos publicados nos últimos cinco anos (2017-2021) na Revista de 

Direito Administrativo (RDA), não se encontrou nenhum trabalho que aborde diretamente o tema. Vide: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/archive > Acesso em 29 dez. 2021. 
2  Vide p. ex.: MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. Saraiva Educação SA, 2020; 

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011; DI PIETRO, 

Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14ª ed.  São Paulo: Atlas, 2002; CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de direito administrativo. 29ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
3  Os demais incisos do art. 37, CF, abordam temas como direitos e garantias, remuneração e aposentadoria 

daqueles que ocupam cargos, empregos e funções públicas; além de disciplinarem questões gerenciais e 

orçamentárias da Administração Direta e Indireta e sobre licitações, acesso à informação, administração tributária 

e fazendária, dentre outros. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/archive
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I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei;  

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; 

(...) 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)  

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

necessidade temporária de excepcional interesse público; (...). 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 

de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  

A doutrina predominante interpreta esse conjunto normativo como se a CF organizasse 

o serviço público (em sua acepção mais ampla), preferencialmente, a partir de cargos públicos 

efetivos4 – entendendo-se cargo como “a unidade administrativa criada por lei, ou por ato de 

força equivalente, à qual é atribuído um plexo de atribuições a serem desempenhadas pelo 

funcionário” (OLIVEIRA, 2008, p. 35)5. Chega-se a essa leitura, principalmente, por meio de 

três entendimentos, centrados na figura do concurso público e na formação de um corpo 

burocrático profissional voltado à persecução do interesse público, os quais são delineados a 

seguir.  

Primeiro, entende-se que a realização de concurso público é a regra, tendo em vista 

tratar-se de mecanismo jurídico que resguarda uma série de princípios constitucionais, como 

impessoalidade, moralidade, isonomia, eficiência (SUNDFELD; SOUZA, 2006; MEDAUAR, 

 
4 “É pensando no fundamento único da estabilidade que se deve afastar, para as atividades fins da Administração 

Pública, voltadas para o atendimento das necessidades coletivas, a possibilidade de prestação de serviços por 

pessoas não protegidas pelo instituto da estabilidade. (...) [Com as alterações promovidas pela EC 19/1998], a 

estabilidade somente é concedida aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo (art. 41, caput) (...)” 

(DI PIETRO, 2019, posições 15538-15680). 
5 No mesmo sentido: “Para o desempenho da função pública pode ser atribuído à pessoa um cargo público. Cargo 

público é o conjunto de atribuições e responsabilidades, criado por lei em número determinado, com nome certo 

e remuneração especificada por meio de símbolos numéricos e/ou alfabéticos. Todo cargo implica o exercício de 

função pública. O ato administrativo que atribui, a uma pessoa, exercício inicial de um cargo é a nomeação.” 

(MEDAUAR, 2016, p. 323) 
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2016)6. Esse entendimento é reforçado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)7. 

Em seus julgados, são tidas como formas de burlar a regra do concurso público: (i) leis que 

ampliam o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) – o qual 

estabilizou servidores que já atuavam na Administração Pública há pelo menos cinco anos, 

quando da promulgação da CF, e tinham ingressado sem concurso público –, como também (ii) 

casos de provimento derivado8. À vista disso: 

A Constituição de 1988 fez do concurso público a via exclusiva de investidura em 

cargo ou emprego público. A ponto de o Supremo Tribunal Federal haver decidido 

que a maioria dos modos derivados de investidura (mudança de cargo mediante 

procedimentos internos, tais como o acesso, transposição, progressão) não foi 

recepcionada pelo novo regime, estando, pois, proibida. (PEREIRA, 2009, p. 738 

apud FONTAINHA et. al., 2014, p. 18) 

Segundo, que as exceções admitidas pela CF à regra do concurso, para além dos cargos 

vitalícios de Ministros ou Conselheiros de Tribunais, dizem respeito tão somente aos cargos em 

 
6 Nesse sentido: “A realização de certame competitivo, prévio ao acesso aos cargos e empregos públicos, objetiva 

realizar os princípios consagrados em nosso sistema constitucional, notadamente os princípios da democracia e 

isonomia, e efetiva-se por meio de processo administrativo. Utilizando este mecanismo, são atendidas também as 

exigências do princípio da eficiência, neste momento entendido como a necessidade de selecionar os mais aptos 

para ocupar as posições em disputa e proporcionar uma atuação estatal otimizada. O acesso aos cargos e empregos 

públicos deve ser amplo e democrático, precedido de um procedimento impessoal onde se assegurem igualdade 

de oportunidades a todos interessados em concorrer para exercer os encargos oferecidas pelo Estado, a quem 

incumbirá identificar e selecionar os mais adequados, mediante critérios objetivos.).” (CANOTILHO, 2013, p. 

830). No mesmo sentido: “Há obrigatoriedade da aprovação prévia em concurso público, que vem a ser um certame 

seletivo de provas ou de provas e títulos, indispensável para qualquer investidura em cargo e emprego público, 

sem exceções, salvo as previstas na própria Constituição. É a institucionalização do sistema do mérito e a 

sacralização da impessoalidade no recrutamento de servidores públicos (CF, art. 37, II).” (MOREIRA NETO, 

2013, p. 237).  
7  “A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios 

constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, 

inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não 

concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta 

Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem 

considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o 

ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rel. min. Carlos Velloso (DJ 

de 9-8-1996), e ADI 208, rel. min. Moreira Alves (DJ de 19-12-2002), entre outros. [ADI 100, rel. min. Ellen 

Gracie, j. 9-9-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.] = RE 356.612 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 31-8-2010, 2ª 

T, DJE de 16-11-2010. Vide ADI 3.609, rel. min. Dias Toffoli, j. 5-2-2014, P, DJE de 30-10-2014.” (COUTINHO, 

2019, p. 22). 
8 “O STF firmou sólida jurisprudência no sentido de que o art. 37, II, da CF rejeita qualquer burla à exigência de 

concurso público. Há diversos precedentes em que a tônica é a absoluta impossibilidade de se afastar esse critério 

de seleção dos quadros do serviço público (cf. ADI 2.689, rel. min. Ellen Gracie, Pleno, j. 9-10-2003; ADI 1.0 

MC, rel. min. Celso de Mello, Pleno, j. 27-9-1995; ADI 980 MC, rel. min. Celso de Mello, Pleno, j. 3-2-1994); 

ADI 951, rel. min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 18-11-2004), até mesmo restringindo possíveis ampliações 

indevidas de exceções contidas na própria Constituição, a exemplo do disposto no art. 19 do ADCT (cf. ADI 1.808 

MC, rel. min. Sydney Sanches, Pleno, j. 1º-2-1999). O rigor na interpretação desse dispositivo constitucional 

impede inclusive formas de provimento derivado de cargo público, por ascensão interna.” [ADI 3.434 MC, voto 

do rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-8-2006, P, DJ de 28-9-2007.]” (COUTINHO, 2019, p. 28-29). 
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comissão, transitórios, de livre provimento e nomeação; e ao preenchimento das funções 

públicas – todos compreendidos de modo restritivo9-10. 

Seguindo essa leitura restritiva, existiriam duas situações de função frente a atual CF, 

para as quais não é exigido concurso público11. Os temporários (art. 37, IX), que exercem 

função pública sem um cargo determinado em lei, e as funções de confiança de caráter 

permanente (chefia, assessoramento e direção), restritas às pessoas previamente aprovadas em 

concurso público que detêm cargo efetivo12. No que tange aos temporários, há discussão sobre 

o art. 37, IX, e a abrangência da expressão “necessidade de excepcional interesse público” (DI 

 
9 “Em alguns casos inexiste a obrigatoriedade de realização de concurso público, conforme previsto no artigo 37, 

inciso II da CRFB/88, para os cargos em comissão. Esclarece Meirelles (2014) que a exigência de prévia aprovação 

em concurso público aplica-se aos cargos e empregos de provimento efetivo, ou seja, não temporário, que não se 

condicionam a relação de confiança. Nesse sentido, é dispensada a realização de concurso público para os cargos 

e empregos declarados em lei de provimento em comissão, nomeáveis e exoneráveis livremente, caracterizados 

pela relação de confiança, e por isso destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. (...) Além dos 

servidores nomeados em comissão, o artigo 37, inciso X da CRFB/88, aborda o recrutamento de servidores 

temporários. Para Carvalho (2010), cumpre esclarecer nestes casos, que somente se admite tal regime para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Acrescenta Pietro (2014) que esses servidores 

temporários exercerão funções públicas, em caráter transitório e excepcional. Nesses casos, às vezes a própria 

urgência da contratação é incompatível com a demora para realização do concurso público. Mello (2014) considera 

outras hipóteses de nomeações que prescindem o concurso público, como os cargos vitalícios de Ministros ou 

Conselheiros de Tribunais de Contas, e de Magistrados de Tribunais.” (BRITO; GOMES, 2017, p. 4-5). 
10  “O direito fundamental, que se efetivará com a realização do procedimento administrativo denominado 

“concurso público”, abrange cargos e empregos públicos. Sabe-se que as funções públicas não são precedidas de 

concurso público ou porque somente podem ser ocupadas por servidores efetivos (concursados, obviamente, nos 

termos do art. 37, inciso V), em se tratando de funções de confiança, ou porque a realização do concurso poderia 

obstar a proteção temporária de interesse público excepcional (art.37, inciso IX).” (MOTTA, 2011, p. 53). 
11 Odete Medauar (2016, p. 324) ressalta que existem “casos de contratos de pessoal que não são regidos pela CLT, 

nem se inserem no referido inciso IX; trabalho realizado em virtude desses contratos qualifica-se como função 

pública, sem dúvida; e, ante aos princípios da igualdade e da moralidade administrativa, tais contratações só podem 

se efetuar com pessoas habilitadas em concurso público.” 
12 Vide p. ex.: “A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no art. 37, IX, previu, em caráter de 

excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de 

contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém não como integrantes de um 

quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional. Portanto, perante a 

Constituição atual, quando se fala em função, deve-se ter em vista dois tipos de situações: 1. A função exercida 

por servidores contratados temporariamente com base no art., IX, para a qual não se exige, necessariamente, 

concurso público, porque, às vezes, a própria urgência da contratação é incompatível com a demora do 

procedimento. (....) 2. As funções de natureza permanente, correspondentes a chefia, direção, assessoramento ou 

outro tipo de atividade para a qual o legislador não crie o cargo respectivo; em geral, são funções de confiança, de 

livre provimento e exoneração; a elas se refere o art. 37, V (...)” (DI PIETRO, 2019, posição 12288-12296). No 

mesmo sentido: “Um primeiro sentido, demasiado amplo, entende função como sinônimo de atribuição ou 

conjunto de atribuições, desempenhadas por qualquer agente público, independente de cargo ou emprego. Outro 

sentido é o materializado na referência constante no inciso V deste artigo 37, adiante comentado, tocante às funções 

de confiança exercidas por titulares de cargo efetivo. Por derradeiro, também se reconhece o exercício de função 

pública no caso das contratações temporárias efetivadas com fundamento no art. 37, inciso IX, em razão de 

excepcional interesse público.” (CANOTILHO, 2013, p. 826). 
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PIETRO, 2019), prevalecendo leitura restritiva para atender à regra do concurso público 

(PARISIO; SUNDFELD, 2021)13. 

Terceiro, que o regime jurídico único a disciplinar os cargos públicos, referido no art. 

39 da CF, é o estatutário – aquele estabelecido por uma lei, denominada Estatuto, e não um 

regime contratual. Por sua vez, o regime celetista, de raiz contratual, seria típico do setor 

privado, sendo o termo “emprego público” (vinculado à CLT) usado majoritariamente para 

referir-se às empresas estatais14-15-16. Conforme Netto (2005), a defesa do regime estatutário 

respalda-se no argumento de que este seria compatível com a índole da Administração Pública, 

pois estaria voltado ao atendimento do interesse público, transcendendo meros interesses 

empregatícios. O regime celetista, nesse sentido, seria visto como uma forma de resolver 

conflitos entre capital e trabalho, típicos das relações privadas entre particulares, os quais não 

existiriam na seara pública (NETTO, 2005). 

 
13 Vide. p. ex.: “Fincada a premissa geral inafastável de necessidade de concurso público, os órgãos de fiscalização 

da Administração Pública, como o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

e o Ministério Público Federal (MPF), deparam-se, atualmente, com uma nova “onda”, ou se poderia denominar 

de técnica, para esquivar-se da mencionada regra constitucional. Trata-se da exceção prevista no inciso IX do art. 

37 da Constituição Federal, qual seja a contratação por prazo determinado para atender a “necessidade temporária 

de excepcional interesse público”, da qual certas entidades e órgãos públicos têm-se valido para deixar de 

realizar procedimento formal de contratação de servidores, tema que se passa a examinar de forma detida. (...) 

O que ocorria no DNER era claro: os gestores do órgão permaneciam inertes em sua obrigação de promover 

concursos públicos para contratação de servidores efetivos para o cargo de advogado e, ao depararem-se 

inevitavelmente com a necessidade dos referidos serviços, lançavam mão da contratação temporária que, por se 

perpetuarem por várias gestões, transmudavam-se em “permanentes”.” (g.n.) (DA MATTA, 2005, p. 78 e 83). 
14 “Emprego público é a designação de atribuições pautadas em vínculo contratual, sendo regido pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). No caso da Administração Pública, há a contratação de empregado público 

geralmente nas empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias que explorem atividade 

econômica, conforme se extrai do art. 173, § l2, II, da Constituição.” (NOHARA, 2015, p. 21).  “ 
15 “Quando se passou a aceitar a possibilidade de contratação de servidores sob o regime da legislação trabalhista, 

a expressão emprego público passou a ser utilizada, paralelamente a cargo público, também para designar uma 

unidade de atribuições, distinguindo-se uma da outra pelo tipo de vínculo que liga o servidor ao Estado; o ocupante 

de emprego público tem um vínculo contratual, sob a regência da CLT, enquanto os ocupantes de cargo público 

(efetivo ou em comissão) e de função (de confiança) têm um vínculo estatutário, regido pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos que, na União, está contido na lei que instituiu o regime jurídico único (Lei 8.112/1990) e 

em legislação esparsa que o complementa. (...) Embora tenhamos entendido de início que esse regime [regime 

jurídico único] pode ser o estatutário ou celetista, reformulamos posteriormente tal entendimento para defender a 

tese de que o regime estatutário é o que deve ser adotado, tendo em vista que as carreiras típicas de Estado não se 

podem submeter a regime celetista, conforme entendeu o STF ao julgar a ADIn 2.310 (pertinente ao pessoal das 

agências reguladoras). Ainda que para atividades-meio o regime celetista fosse aceitável, o vínculo de natureza 

estatutária se impõe em decorrência da exigência que o regime seja único” (DI PIETRO, 2019, posição 12259-

12283). 
16 “Na literatura do direito administrativo brasileiro, a expressão cargo está sobremodo associada à ideia de posto 

de trabalho sujeito ao regime estatutário ou institucional; não a um posto submetido ao chamado regime celetista, 

assentado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Daí a percepção - nalgumas situações incorretas, frise-se 

desde logo - de que falar em cargo é o mesmo que referir certo posto submetido ao regime estatutário.” 

(SUNDFELD; SOUZA, 2006, p. 33). 
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Pelo raciocínio exposto, se o concurso público é a regra (i), comissionados e temporários 

são a exceção (ii), e empregos públicos, regidos pelas leis trabalhistas (CLT), são típicos das 

empresas estatais (iii), a Administração Direta deve ter seu quadro de pessoal formado 

principalmente por cargos estatutários efetivos 17  – cujas atribuições constituem atividades 

permanentes do Poder Público e ensejam estabilidade após o cumprimento do estágio 

probatório (art. 41, caput, CF)18-19.  

De fato, a CF impôs o concurso público como obrigatório para o preenchimento dos 

cargos públicos efetivos, mas, isso não quer dizer, necessariamente, que a regra é o ingresso de 

efetivo ou que a preferência é o preenchimento de cargo público efetivo ou ainda que atividades 

permanentes cabem somente para estatutários efetivos. A redação da CF simplesmente afirma 

que: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos (...), ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão” (art. 37, II) e que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX).  

Ou seja, é possível compreender que: (i) existe a regra do concurso público para cargos 

e empregos públicos efetivos; (ii) cargos em comissão estão dispensados da realização de 

concurso público; e (iii) contratos por tempo determinado são admitidos nos termos de 

 
17 Vide p. ex.: “Logo, o que se há de concluir é que, embora o regime de cargo tenha que ser o normal, o 

dominante, na Administração direta, autarquias e fundações de Direito Público, há casos em que o regime 

trabalhista (nunca puro, mas afetado, tal como se averbou inicialmente, pela interferência de determinados 

preceitos de Direito Público) é admissível para o desempenho de algumas atividades; aquelas cujo desempenho 

sob regime laboral não compromete os objetivos que impõem a adoção do regime estatutário como o normal, 

o dominante.” (g.n.) (BANDEIRA DE MELLO, 2014, p. 271). 
18  “Tal regime [estatutário], atributivo de proteções peculiares aos providos em cargo público, almeja, para 

beneficio de uma ação impessoal do Estado - o que é uma garantia para todos os administrados -, ensejar aos 

servidores condições propícias a um desempenho técnico isento, imparcial e obediente tão só a diretrizes político-

administrativas inspiradas no interesse público, embargando, destarte, o perigo de que, por falta de segurança, os 

agentes administrativos possam ser manejados pelos transitórios governantes em proveito de objetivos pessoais, 

sectários ou político-partidários - que é, notoriamente, a inclinação habitual dos que ocupam a direção superior do 

país. A estabilidade para os concursados, após três anos de exercício, a reintegração (quando a demissão haja sido 

ilegal), a disponibilidade remunerada (no caso de extinção do cargo) e a peculiar aposentadoria que se lhes defere 

consistem em benefícios outorgados aos titulares de cargos, mas não para regalo destes e sim para propiciar, em 

favor do interesse público e dos administrados, uma atuação impessoal do Poder Público.” BANDEIRA DE 

MELLO, 2014, p. 268).  
19  Conforme Cármen Lúcia Antunes Rocha (1999, p. 251-252 apud DI PIETRO, 2019, posição 15522): “A 

estabilidade jurídica do vínculo administrativo firmado entre o servidor e a pessoa estatal tem como finalidade, 

primeiramente, garantir a qualidade do serviço prestado por uma burocracia estatal democrática, impessoal e 

permanente. Tanto conjuga profissionalismo que deve predominar no serviço público contemporâneo (e 

profissionais não são descartáveis, até mesmo porque o Estado se aprende e não da noite para o dia), com a 

impessoalidade, que impede práticas patrimonialistas na Administração Pública.”. 
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legislação específica, havendo espaço interpretativo para determinar o alcance da expressão 

“necessidade temporária de excepcional interesse público”.  

No entanto, a interpretação que prevalece na doutrina privilegia o regime jurídico dos 

estatutários ocupantes de cargos efetivos. Esse regime, portanto, passa a ser típico das 

atividades permanentes, em detrimento de outras formas de obtenção de pessoal tidas como 

muito excepcionais. Conforme Carlos S. de Barros Júnior (apud DI PIETRO, 2019, posição 

15530): 

A regra no serviço público moderno, que em virtude de seu caráter complexo e técnico 

exige funcionários experimentados, é a da continuidade dos agentes. Exceção feita 

aos que exercem funções de si mesmas transitórias, os funcionários se incorporam, de 

modo mais ou menos permanente, em quadros administrativos, e fazem de sua função 

uma profissão. A continuidade é exigência do serviço público, e a permanência do 

agente o seu corolário. Assim, é norma a durabilidade e permanência das funções e 

de seus ocupantes, salvo quando se trate de função que, por sua própria natureza, deva 

ter caráter transitório. 

O pensamento encontra-se refletido na definição do conceito de servidor público e nas 

categorias doutrinárias que visam estruturar o tema do trabalho na Administração Pública. 

Nesse sentido, servidores públicos é expressão definida de forma ampla e ao mesmo tempo de 

forma estrita.  

Em sua primeira acepção, o termo é compreendido de modo mais geral, abarcando 

detentores de: cargos (efetivos e em comissão), empregos públicos e funções (de confiança e 

temporárias) (DI PIETRO, 2019). Já na sua acepção restrita, o termo indica uma definição 

particular, tida como mais precisa, abrangendo somente ocupantes de cargos (MEIRELLES, 

2012; MEDAUAR, 2016).  

Os demais agentes que exercem atividades para o Estado ou que atuam em seu nome 

são enquadrados em uma categoria mais abrangente, conhecida como agentes públicos. 

Embora cargos comissionados também sejam incluídos na acepção estrita de servidor 

público, eles são vistos como excepcionais por não se submeterem à regra do concurso público, 

reforçando que a valorização do quadro de cargos efetivos é acompanhada de uma leitura 

engessada sobre o próprio concurso público.  

Dessa maneira, alguns autores entendem ser o concurso público um princípio. Tal 

princípio, que não está expresso no texto da Constituição (SUNDFELD, 2013), deveria sempre 

ser seguido pela Administração na obtenção de pessoal. Afinal, segundo a visão doutrinária 

aqui debatida, essa forma de seleção seria o melhor meio de garantir impessoalidade, 
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imparcialidade e isonomia20. Nesse sentido, defende-se a máxima objetividade dos concursos 

como característica decorrente do regime constitucional21-22 – que, no entanto, não previu a 

forma como os concursos devam ocorrer, somente demandando a realização de provas ou 

provas e títulos para o preenchimento de cargos efetivos e empregos.  

Sobre o tema, a pesquisa realizada pela FGV Direito Rio, sob a coordenação de 

Fernando de Castro Fontainha (2014), constatou que os concursos públicos no Brasil atingem 

tamanha objetividade ao priorizarem provas de múltipla escolha, que não são capazes de 

selecionar os candidatos que melhor se encaixam no perfil da vaga a ser preenchida. São 

selecionados os candidatos que têm maior sucesso na realização de provas. Ao entrevistarem 

gestores públicos, os pesquisadores perguntaram sobre a capacidade de as provas aferirem 

habilidades, obtendo respostas na direção de que “embora tentem fazer isso, não é possível 

porque é bastante provável que as provas sejam questionadas quanto à sua objetividade” 

(FONTAINHA et. al., 2014, p. 71). 

A interpretação doutrinária aqui debatida, a qual tem o efeito de tipificar um modelo 

ideal de obtenção de pessoal, repercute na vida prática do gestor público ao ser reforçada pelos 

 
20 “Vale dizer, o acesso aos quadros da administração deve observar processo público de seleção, salvo as exceções 

constitucionais, mesmo porque é de interesse do próprio Estado o recrutamento dos melhores profissionais para a 

execução das atividades estatais, de forma a efetivar o princípio da eficiência. E a maneira mais democrática para 

a admissão de pessoal no serviço público é através do concurso, procedimento por meio do qual o candidato é 

avaliado pelo sistema de mérito. E o art. 37, inciso II, da Constituição de 1988, consagrou o princípio do concurso 

público, exigindo, para o ingresso em cargos e empregos públicos, a prévia aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos.” (DA SILVA, 2011, p. 63). 
21 Vide p. ex.: “Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Sem 

isto ficariam fraudadas suas finalidades. Logo, são inválidas disposições capazes de desvirtuar a objetividade ou 

o controle destes certames. É o que, injuridicamente, tem ocorrido com a introdução de exames psicotécnicos 

destinados a excluir liminarmente candidatos que não se enquadrem em um pretenso "perfil psicológico", decidido 

pelos promotores do certame como sendo o "adequado" para os futuros ocupantes do cargo ou do emprego.” 

(BANDEIRA DE MELLO, 2014, p. 289). 
22 O princípio do julgamento objetivo aplicado ao concurso público afasta a discricionariedade na classificação 

dos candidatos, obrigando os julgadores a se aterem aos critérios precisos pré-fixados pela Administração no edital. 

Deve-se descartar subjetivismos e personalismos, jamais permitindo que os atos administrativos praticados na 

condução do certame sejam ditados por gosto pessoal ou favorecimento de qualquer candidato, assim, tal princípio 

exige que as questões constantes das provas, além de precisas, sejam pertinentes e adequadas ao cargo ou emprego 

que se pretende prover. Nesse sentido, vale ressaltar os longos debates traçados em torno dos exames psicotécnicos 

realizados em alguns concursos públicos, com previsão legal, em virtude da necessidade de critérios objetivos de 

julgamento (...)” (TOURINHO, 2020, p. 34). 
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órgãos de controle23-24-25, que elevaram as suas características ao patamar máximo (PALMA; 

ISSA; NASCIMENTO, forthcoming).  

Em sede jurisprudencial, tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) como o STF 

consolidaram o entendimento de que viola a impessoalidade a avaliação do candidato realizada 

com critérios unicamente subjetivos26. Os Tribunais também já afirmaram a regra do concurso 

público e a excepcionalidade de outras formas de ingresso – por exemplo, contratações 

temporárias e cargos comissionados –, havendo manifestação de que certas funções são próprias 

de cargos efetivos, bem como de que seriam desproporcionais os números elevados de agentes 

dessa categoria nos quadros públicos27. 

Portanto, o raciocínio que ganha destaque no mundo jurídico é o de que o cargo público 

efetivo deve ser priorizado28. Trata-se da escolha natural, pois só o servidor efetivo, detentor de 

estabilidade e selecionado por meio de concurso público, seria capaz de garantir a atuação 

impessoal da burocracia. É como se outras formas de obtenção de pessoal fossem duvidosas 

 
23 Trabalho recente sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em matéria de contratações 

temporárias mostra a tendência do órgão controlador em desconfiar desse tipo de arranjo jurídico. Valendo-se da 

leitura constitucional doutrinária acima exposta, o TJ-SP adota interpretação restritiva quanto ao cabimento das 

contratações temporárias, que seriam possíveis apenas para casos excepcionais - seja por isso estar sugerido pela 

literalidade do art. 37, IX, da CF, seja para defender a regra do concurso público, associada constitucionalmente 

aos cargos efetivos. (PARISIO; SUNDFELD, 2021).  
24 “Não obstante, deste último acórdão, se observa a manutenção do aludido posicionamento tradicional do Poder 

Judiciário de se esquivar do reexame do conteúdo das questões formuladas e dos critérios de correção das provas. 

Partindo da premissa que as provas ostentam como finalidade precípua o estabelecimento de um parâmetro 

objetivo de comparação dos candidatos – que viabiliza a aferição das aptidões de cada um e a ordenação de todos 

numa lista classificatória –, deve-se ter presente que as provas devem consistir em instrumentos dotados de 

objetividade e padronização, em loas [sic] aos princípios da igualdade e da impessoalidade.” (DE CARVALHO, 

2014, p. 93). 
25 Em pesquisa exploratória no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM), buscou-se pelos 

Relatórios de Fiscalização e despesa com pessoal para verificar a interpretação empregada por este órgão 

controlador sobre o tema. Contudo, os documentos disponíveis na aba “Relatórios em destaque” não continham 

análises doutrinárias acerca do art. 37, da CF. Esses documentos apresentavam apenas análises técnicas de 

demonstrativos de gastos e seus respectivos limites. Para entender a forma como o TCM utiliza a interpretação 

doutrinária, pesquisas mais profundas nos documentos e julgados emitidos pelo Tribunal são necessárias. Trata-

se de objeto de outro trabalho empírico, tendo em vista a complexidade de se encontrar o material pertinente no 

portal do Tribunal. 
26 Vide: STF, MS 30822, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05.06.2012. 
27 Vide: STF, ADI 3649, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28.05.2014; STF, ADI 5559, Rel. Min.  

RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1934934/MG, Rel. 

Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1837127/SE, Rel. Min. 

OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1496528/PB, Rel. Min 

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1511053/SP, Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado 

em 02.06.2020. 
28 Existem textos que reconhecem o enfraquecimento desta leitura doutrinária frente à prática administrativa. 

Contudo, adota-se tom negativo, defendendo-se que isso mina o concurso público e coloca em xeque o seu futuro. 

Vide: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O futuro do concurso público. Revista Eletrônica da Procuradoria 

Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE-RJ, Rio de Janeiro, v. 1, n.1, mai./ago. 2018. 
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por não envolverem tanta objetividade na seleção e imparcialidade na atuação, propiciando um 

espaço contrário ao interesse público afeito a arbitrariedades, desvios, desmandos29-30-31. 

Não se ignora que essa leitura constitucional encontra explicação na evolução histórica 

da organização do serviço público brasileiro, marcada pelo patrimonialismo e pelo clientelismo 

– heranças da época imperial (CARVALHO, 2011). Segundo Sundfeld e Souza (2006, p. 30): 

Não por acaso - mas muito pela consciência da sua importância, pela repulsa aos 

desvios do passado e, sobretudo, por claríssima imposição constitucional -, os que 

lidamos com o Direito Administrativo temos travado no Brasil uma luta colossal para 

que esta regra se faça valer com plenitude, até onde se possa e se faça pertinente 

estendê-la, de modo a restarem, tão-somente, bem justificadas exceções. 

Em complementação ao trecho acima, os autores citam ainda em nota de rodapé (p. 30):  

Um rápido panorama sobre os desvios do passado em matéria de aplicação - ou 

melhor, de não aplicação - da regra do concurso público pode ser colhido em Adilson 

Abreu Dallari. A conclusão do autor é precisa e contundente: "Este quadro dantesco 

e vergonhoso é aqui desenhado porque a redação do texto atual da Constituição 

Federal, no tocante ao concurso público, representa uma reação a tudo isso e tem por 

objetivo evitar que esses mesmos comportamentos venham a ocorrer no futuro.”  

Por assim dizer, não se duvida aqui da importância do concurso público. Porém, o que 

se é questionado diz respeito à compatibilidade da leitura rígida exposta no excerto em 

confronto com a realidade do gestor público, entendendo-se que a atividade jurídico-

interpretativa não pode deixá-la de lado32. Esse argumento não se confunde com a defesa de 

práticas de apadrinhamento, irregularidades e ilegalidades; tampouco com uma repulsa pelos 

cargos efetivos estatutários – que também são importantes para a continuidade da gestão. O que 

 
29 Vide p. ex.: “A Constituição de 1988 estabeleceu que a investidura em cargo ou emprego público depende de 

prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, inciso II). Verifica-se que a rigidez 

na admissão de pessoal tem por escopo a moralização do serviço público, de forma a atender aos princípios 

previstos no caput do art. 37.” (DA SILVA, 2011, p. 79). 
30 “O que se tem verificado na prática administrativa é um arremedo de cumprimento do dispositivo constitucional, 

muito próprio de países, como o Brasil, em que o apadrinhamento e o paternalismo imperam na Administração 

Pública de todas as esferas de governo. Caberia ao Tribunal de Contas maior rigor no controle dessas situações 

para invalidação das que não se enquadrem na situação excepcional prevista no preceito constitucional.” (DI 

PIETRO, 2019, posição 12021-12028). 
31 “Há que se levar em conta também que a classe política não gosta de concurso público, porque se trata de 

procedimento que impede ou dificulta o apadrinhamento e o nepotismo. Por isso mesmo, ela prefere as formas de 

livre seleção dos servidores. De certa forma, a classe política ainda se apega ao patrimonialismo e (por que não 

dizer?) ao Spoils System, em detrimento do sistema de mérito.” (DI PIETRO, 2018, p. 1). 
32 Segundo Regina Pacheco: “Tal interpretação rígida dos parâmetros de constituição de corpos burocráticos 

assentou-se, geralmente, na mesma visão já citada – a de que o principal problema a enfrentar é a sanha de todos 

os governantes em fazer uso político da máquina – contra o que é necessário proteger os funcionários dando-lhes 

direitos extensos, mais “abrangentes” (generosos) do que os concedidos aos trabalhadores do setor privado, pois, 

segundo essa visão, no Estado há que evitar perseguições políticas e injustiças nas relações de trabalho. Assim, o 

vínculo de trabalho foi-se constituindo como um conjunto de restrições à discricionariedade do governo – o que 

acabou por resultar em impedimentos concretos e constrangimentos legais a uma efetiva gestão de pessoas no 

setor público. 
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se deve questionar é a criação de um tipo ideal por vias interpretativas (i.e., em abstrato e de 

forma apriorística), sem que seja dada atenção ao contexto da gestão pública.  

Essa leitura estanque pode gerar distorções entre o mundo jurídico e o mundo real, ao 

compreender como sempre desviantes outros arranjos jurídicos e consolidar o regime 

estatutário de cargos efetivos como supostamente melhor, em qualquer hipótese. Afinal, nem 

tudo é necessariamente desvio e outros arranjos não são necessariamente piores (ou melhores) 

– essas são avaliações que dependem do contexto fático. 

 

1.1.2 Dialogando com a gestão pública 

 

Para a Administração Pública, o resultado dessa visão acerca do art. 37 da CF é a 

supressão da discricionariedade do administrador para escolher a melhor forma de gerir o seu 

quadro de pessoal e organizar a sua força de trabalho, conforme as peculiaridades enfrentadas. 

Com a imposição de um modelo padrão extremamente objetivo, não há espaço para juízos de 

conveniência e oportunidade no que tange decisões sobre o arranjo jurídico que melhor atende 

às demandas de gestão33. Isso pode ser prejudicial à flexibilidade, em termos de gestão. Afinal, 

perde-se as capacidades de adaptação, de mobilidade e a possibilidade de mudança diante de 

uma realidade dinâmica e incerta (LONGO et. al., 2007).  

Na literatura sobre administração pública, esse poder de adaptação e essa maior 

liberdade do gestor na tomada de decisão associam-se à discussão acerca da separação entre 

uma gestão técnica – marcada por rigidez nos processos decisórios – e a política. A evolução 

dos modelos teóricos, desse modo, aponta para a maior compatibilização entre essas esferas ao 

longo do tempo, admitindo-se a interação entre elas para a boa gestão pública (MARTINS, 

1997; ABRUCIO, 2006).  

Dessa forma, percebe-se que os estudos no campo da gestão pública se desenvolveram 

de modo a, paulatinamente, ampliar as ferramentas para a flexibilidade – admitindo-se mais 

 
33 “Também assim se moldou o conceito prevalecente de “profissionalização” no Estado brasileiro – compartilhado 

por analistas acadêmicos, formadores de opinião e opinião pública em geral: profissionalização, no Brasil, é 

expressão que equivale à existência de corpos fortemente protegidos contra o uso político-partidário da máquina 

pública por meio de disposições rígidas, homogêneas e extensivas a todos indistintamente, dificilmente alteráveis, 

que permanecem no imaginário de todos como a solução para o que é considerado o principal obstáculo à 

constituição de corpos permanentes do Estado: seu uso político. Assim, o foco do sentido de profissionalização é 

cercear a discricionariedade dos governantes na admissão e gestão dos funcionários, criando garantias aos últimos 

contra as prováveis decisões arbitrárias dos primeiros.” (PACHECO, 2007, p. 11). 
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discricionariedade na gestão pública. Passou-se do paradigma weberiano, burocrático para a 

chamada nova gestão pública (do inglês, New Public Management ou NPM), e os seus 

posteriores modelos de aperfeiçoamento. No cenário brasileiro atual, todos esses modelos 

convivem entre si, não se tratando de formas excludentes na prática (PEREIRA; MARQUES; 

CASTRO; FERREIRA, 2015).  

No caso do paradigma weberiano – introduzido no Brasil pelas Reformas da Era Vargas 

–, valoriza-se a formação de uma burocracia racionalizada, marcada: (i) pela prevenção contra 

a formação de um grupo fechado de status de funcionários, favorecendo a admissibilidade 

universal para os cargos; e (ii) pela existência de um quadro administrativo constituído de 

profissionais tecnicamente qualificados (MACHADO, 2015). Trata-se de modelo que supõe 

uma organização marcada pela forte separação entre público e privado, a fim de proteger os 

funcionários públicos da interferência política (ABRUCIO, 2006). 

No caso da NPM, introduzida no Brasil pelas reformas da década de 1990, passou-se a 

pensar as atividades públicas do ponto de vista da produtividade, com foco em: (i) uma 

administração baseada em resultados e eficiência, (ii) redução de custos do setor público, e (iii) 

um modelo pautado em mecanismos semelhantes ao mercado (HOOD, 1991; BOURGON, 

2007). Buscava-se quebrar as estruturas rígidas e centralizadas de gestão, questionando, em 

especial, a dicotomia entre público e privado (ABRUCIO, 2006). 

No entanto, a necessidade de organizações mais flexíveis e adequadas à dinâmica de 

turbulência e incerteza (MARTINS, 1997) não foi atendida com o gerencialismo puro, que, ao 

enfatizar a eficiência governamental, com metas pré-estabelecidas, deixou pouco espaço para 

inovação (ABRUCIO, 2006). Manteve-se, em grande parte, a separação entre política e 

administração. Os modelos que procuraram aperfeiçoar essa perspectiva gerencial incluíram 

preocupações quanto: (i) à qualidade dos serviços prestados, introduzindo técnicas contratuais 

de prestação de serviços; e (ii) à inclusão do usuário do serviço como cidadão (ABRUCIO, 

2006). 

Mais recentemente, o modelo da governança pública desponta como forma de 

considerar a interação da Administração com seus vários stakeholders e colaboradores, 

pensando-se em accountability democrática (SECCHI, 2009; MOTTA, 2013). Conforme 

explica Motta (2013, p. 7):  

A contemporaneidade administrativa reforça a necessidade de flexibilidade e da 

mentalidade da mudança cotidiana, dos resultados e do desempenho eficiente e eficaz 

das organizações públicas. Mas práticas administrativas são produto direto da 
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natureza da interligação entre a Administração e a política. Só se pode obter uma 

Administração mais eficiente e eficaz com uma interação com o sistema político, mais 

ligado às expectativas da sociedade, mais congruente com valores e menos para fins 

preferenciais ou tecnocráticos. 

Verifica-se, portanto, que as teorias sobre a administração pública avançaram para 

admitir maior interação entre a esfera política e a técnica, reconhecendo, consequentemente, 

espaços de flexibilidade decisória como importantes ferramentas de gestão. Nota-se que as 

análises da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) constatam 

que garantir a flexibilidade por meio das regras que organizam o trabalho na Administração 

Pública é traço importante para se garantir a adequação do quadro de pessoal às necessidades 

de gestão34. 

Diante desse quadro teórico, tem-se que a leitura jurídico-doutrinária sobre a 

organização do trabalho na Administração Pública radicaliza o modelo weberiano, levando-o 

ao extremo e enrijecendo a gestão para além do que seria preciso para garantir acesso universal 

aos cargos públicos e um quadro técnico de pessoal. A interpretação predominante da CF, ao 

tipificar um modelo ideal de obtenção de pessoas e torná-lo bastante objetivo, deixa de 

acompanhar a literatura específica sobre o tema – que segue na direção de se priorizar uma 

tomada de decisão contextual, considerando-se os vários cidadãos afetados. 

Tomando essa interpretação como ponto de partida, a presente pesquisa procurou 

mapear as fórmulas jurídicas adotadas na prática da gestão pública para que haja pessoal na 

execução das atividades para o Poder Público. A investigação é relevante para compreender: 

(i) se e em que medida a interpretação doutrinária do art. 37 da CF, ao descrever um modelo 

ideal, é compatível com a realidade vivida pela Administração Pública; e (ii) se e como, na 

prática, a demanda por flexibilidade é sentida pelos gestores. 

Os dados atuais sobre os recursos humanos públicos corroboram essa suspeita quanto à 

inadequação da leitura doutrinária ao mundo real do gestor. Os dados indicam uma diminuição 

 
34 “OECD (2011c) research has found that although some OECD countries have developed sophisticated systems 

to link workforce planning and management with strategic planning, budgeting and public policy evaluation, many 

member countries continue to make little use of workforce planning. There appears to be considerable scope 

for some countries to make HRM and employment provisions in the public service more flexible in order to 

support the adaptation of the workforce. (…) Developing a more flexible HRM system, both to organise the 

workforce around current priorities and to prepare for future challenges, is one of the conditions to secure and 

build capacity for delivery. The US Government Accountability Office (GAO) has found that when the workforce 

implications of any public service reform or innovation are considered from the outset, it helps to minimise 

disruption and protect te capacity and continuity of service. But for workforce planning to be successful it was 

accompanied by a flexible management of the workforce (...)” (g.n.) (MELCHOR, 2013, p. 2-5) 
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do quadro total de servidores públicos efetivos ao longo dos últimos anos em todas as esferas 

federativas, conforme ilustram os gráficos abaixo (LOPEZ; GUEDES, 2020, p. 15-16). 

 

Gráfico 1: proporção de vínculos públicos por regime 

  

Gráfico 2: total de vínculos público por regime 

 

Do ponto de vista jurídico, portanto, surge a necessidade de verificar se a leitura 

doutrinária acerca dos servidores públicos efetivos faz sentido frente a realidade vivenciada 

pela Administração Pública brasileira. Ou seja, parece ser importante conhecer o contexto de 

aplicação das normas e a sua conexão com a interpretação doutrinária da CF (NELKEN, 1984; 

POUND, 1910) – ponto que o presente trabalho busca avançar. 
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1.2 Objetivos e Recorte 

 

 Dado o recorte do diálogo anterior feito com a gestão pública, a pesquisa em questão 

apresenta como objetivos: (i) descobrir as fórmulas jurídicas adotadas na prática da 

Administração Pública Direta de São Paulo para a obtenção de pessoas; e (ii) posteriormente, 

analisar as razões que levaram a municipalidade a adotar essas mesmas fórmulas. Trata-se do 

mapeamento dos arranjos jurídicos aos quais a Administração recorre, e que se diferenciam dos 

regimes mais usuais, como o estatutário efetivo (i.e., aquele regido pelo Estatuto dos Servidores 

Públicos, cf. art. 39, caput, da CF e detalhado nas leis federais, estaduais e municipais) e o 

celetista (i.e., aquele esboçado no art. 7º, da CF e aprofundado na Consolidação das Leis do 

Trabalho), a fim de que haja pessoal executando atividades para o Poder Público – arranjos 

estes que levam a vínculos tanto diretos como indiretos entre as pessoas físicas e o Poder 

Público.  

O presente trabalho inclui o regime celetista como regime usual de contratação de 

pessoas adotado pela Administração, pois trata-se de arranjo jurídico já conhecido pela doutrina 

administrativa35. Enquanto os estatutários efetivos são reconhecidos como “servidores públicos 

em sentido estrito”, aqueles contratados pelo Estado via CLT são caracterizados como 

“empregados públicos”36. Ademais, embora o regime estatutário seja considerado o regime 

próprio dos cargos públicos efetivos pela visão doutrinária predominante, existem casos de 

empregos públicos permanentes para os quais também há a obrigatoriedade de se fazer concurso 

público37. 

Os demais agentes públicos, definidos como aqueles que desempenham qualquer 

espécie de função pública, de forma permanente ou transitória, por qualquer meio legal 

(OSÓRIO, 2018), restam sem uma nomenclatura própria que os identifique enquanto grupo 

(MEIRELLES, 2011; MEDAUAR, 2016). O critério que os reconhece como tais diz respeito 

 
35 O direito administrativo no Brasil é muito influenciado pelo entendimento doutrinário, que tende a guiar a 

aplicação da lei (SUNDFELD, 2014; MARRARA, 2014; NASCIMENTO, 2019). 
36 Ainda que esse arranjo contratual seja geralmente associado às empresas estatais e fundações privadas (LEITE, 

2007), existem registros de sua utilização na Administração Direta, principalmente, em decorrência da transição 

para o regime constitucional imposto pela CF de 1988 (PEREIRA, 2021). 
37 Segundo a doutrina: “Empregos públicos são núcleos de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos 

por agentes contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista, como, aliás, prevê a Lei 9.962, de 22.2.2000. 

Embora se trate de lei volvida à Administração federal, este conceito, parece-nos, é aplicável a todas as esferas de 

governo. (...) Em outras palavras: é possível (embora afigure-se-nos inconveniente) que as atividades básicas 

estejam sujeitas ao regime de cargo, isto é, estatutário, enquanto algumas remanescentes, de menor importância, 

sejam exercidas sob regime de emprego.” (BANDEIRA DE MELLO, 2014, p. 262-263, 267). 
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ao exercício de uma função pública – entendida aqui de modo abrangente –, não sendo 

classificação elucidativa no que tange à realidade da gestão pública e os arranjos jurídicos que 

são adotados para resolverem questões de pessoal.  

Em razão da falta de informações sistematizadas sobre os arranjos jurídicos que não 

geram a constituição de novos vínculos estatutários efetivos (CARVALHO, 2011; PARISIO & 

SUNDFELD, 2021), adota-se como metodologia para o levantamento dessas informações 

entrevistas semiestruturadas com profissionais que atuam ou atuaram na gestão pública 

municipal, e, por esse motivo, detêm conhecimento sobre o tema.  

A escolha pelo âmbito municipal se deu em razão de tratar-se da unidade federativa 

onde houve a maior expansão dos vínculos públicos desde os anos 2000 (LOPEZ; GUEDES, 

2020). Ademais, nesses entes federados, a existência de pessoal viabilizada por arranjos 

jurídicos que dispensam a realização de concurso público é uma tendência relatada na literatura, 

em função: (i) da necessidade de flexibilização enfrentada pelos gestores públicos, que devem 

atender à expansão da demanda por serviços, decorrente do dever de universalização previsto 

na Constituição; (ii) da implementação de novas políticas públicas; e (iii) das restrições fiscais 

impostas pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) (KOSTER, 

2008; CONASS, 2011; DRUCK, 2016; FRANZESE, 2018; FERREIRA, 2019).  

Evidenciou-se o município de São Paulo por ser o maior do país em termos 

populacionais (IBGE, 2020a), considerado a Grande Metrópole Nacional, além de ser 

classificado pelo segundo nível de centralidade de gestão pública – índice do IBGE que reflete 

a organização territorial das instituições públicas, materializada por meio da presença de 

unidades descentralizadas e da atribuição de jurisdições ou áreas de atendimento ao público 

(IBGE, 2020b). Esses dados geográficos são indício de que São Paulo é um município com alta 

demanda e complexidade e que, por essa mesma razão, tenderia a adotar arranjos diversos com 

mais intensidade – o que enriquece a pesquisa qualitativa (MINAYO, 2017).  

Por fim e por assim dizer, no município de São Paulo a análise concentrou-se na 

Administração Direta, pois, tradicionalmente, essa é responsável pelas atividades de 

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle (Decreto 

Lei n. 200/1967), organizando a atividade estatal de forma holística.  

 

1.3 Pergunta de Pesquisa 
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A partir de todo esboço já demonstrado acima, a presente pesquisa procura responder à 

seguinte pergunta central: Para além dos cargos efetivos e empregos públicos, quais são as 

fórmulas jurídicas adotadas na prática da Administração Pública Direta do Município de São 

Paulo para obtenção e gestão de pessoas na realização de atividades para o Poder Público?  

Como sub perguntas a serem investigadas durante a pesquisa propõe-se ainda:  

(i) Quais são as razões (i.e., os motivos) que levam a Administração Pública Direta a 

buscar e adotar fórmulas jurídicas que não as típicas dos regimes jurídicos dos 

servidores efetivos ou celetistas? Ou seja, por que adotá-los? 

(ii) Quais são os desafios apresentados pelas fórmulas mapeadas? 

a. Existem dificuldades jurídicas de implementação? 

 

1.4 Definição de termos 

 

Por fórmulas jurídicas, entende-se as distintas soluções e arranjos jurídicos que 

permitem à Administração revolver questões de pessoal, as quais podem ser propiciadas: 

a) Pelo uso de servidores em postos de confiança; 

b) Por atuação alternativa de servidores públicos permanentes; 

c) Pela instituição de vínculos jurídicos diretos com a Administração distintos do 

efetivo e do celetista; 

d) Pela utilização, pela Administração, de pessoas físicas que não têm vínculo jurídico 

direto com ela, mas com pessoas jurídicas que com ela se relacionam; 

e) Pela delegação completa de atividade pública para execução por entidade do setor 

privado; 

Por Administração Pública Direta, entende-se o “conjunto dos órgãos integrados na 

estrutura da chefia do Executivo e na estrutura dos órgãos auxiliares da chefia do Executivo” 

(MEDAUAR, 2016, p. 80).  

Por atividades para o Poder Público, designa-se os serviços e atividades prestados ao 

Poder Público por pessoas físicas – estejam alocadas interna ou externamente à Administração. 

A expressão abrange, assim, tanto o exercício de atividades materiais comuns (p. ex., 

vigilância), quanto atividades de gestão internas ao dia a dia da Administração e de atendimento 

direto ao cidadão.  
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Por desafios das fórmulas mapeadas, compreendem-se as dificuldades, problemas e 

contratempos a serem enfrentados pela Administração no uso desses arranjos, incluindo 

desafios práticos de implementação ou ônus jurídicos (relacionados à atuação de órgãos de 

controle, a apontamentos das consultorias jurídicas ou ao endereçamento de questões 

trabalhistas, p. ex.). 
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2 HIPÓTESE 

 

A pergunta central dessa pesquisa foi formulada partindo do questionamento acerca da 

compatibilidade da interpretação doutrinária prevalecente sobre o art. 37 da CF com a realidade 

vivida pela Administração Pública. Nesse sentido, investiga-se quais fórmulas jurídicas são 

usadas pela Administração Pública na obtenção de pessoal e as suas razões de ser. Partiu-se, 

por assim dizer, das seguintes hipóteses de pesquisa, que indicam as suspeitas da pesquisadora 

a serem testadas com esse trabalho empírico38-39: 

a. Existe uma multiplicidade de fórmulas jurídicas utilizadas pela Administração.  

i. Em grande parte, as razões para o uso dessas fórmulas relacionam-se à obtenção 

de mais flexibilidade na gestão de pessoas, diante do contexto vivido pelos 

gestores.  

ii. Os motivos que levam à adoção de diversas fórmulas jurídicas para obtenção de 

pessoal estão relacionados à rigidez do modelo estatutário efetivo em si e/ou do 

concurso público.  

b. Algumas fórmulas adotadas chocam-se com a leitura doutrinária da Constituição uma 

vez que privilegia o modelo estatutário efetivo em detrimento de outras formas de 

obtenção de pessoal, a partir de uma visão idealizada da realidade factual e normativa.  

 

  

 
38 “Por sua vez, as hipóteses são explicações preliminares ou provisórias, que serão testadas durante o percurso da 

pesquisa, visando à sua confirmação ou refutação16. Na pesquisa acadêmica, a hipótese funciona como o ponto 

de partida, cujo destino final ainda é incerto.” (PINTO JUNIOR, 2019, p. 56). 
39 “Se o advogado sabe de antemão o posicionamento que deverá assumir e defender, o pesquisador não precisa 

nem deve assumir de partida uma posição com tamanha lealdade. É verdade que, se o pesquisador foi capaz de 

formular o problema de pesquisa jurídica prática que pretende abordar, é porque já realizou uma investigação 

preliminar importante que apontou para um confronto genuíno e interessante de posicionamentos possíveis. O 

pesquisador provavelmente possui uma inclinação em direção a um desses posicionamentos. O posicionamento 

que de partida lhe parece mais plausível constituirá a sua hipótese de pesquisa. Ela é, no entanto, o seu ponto de 

partida. E só se confirmará como seu ponto de chegada se, após sua submissão à refutação pelos melhores 

argumentos contrários que puderem ser feitos, ela ainda assim se sustentar.” (GROSS, 2019, p. 102-103). 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Coleta de dados  

 

O levantamento proposto nessa pesquisa tem como alvo os arranjos jurídicos utilizados 

na prática da Administração Pública Direta que se diferenciam do parâmetro tradicional – 

composto de estatutários efetivos e celetistas. Trata-se de um trabalho que requer uma 

investigação empírica para orientar o estudo, em especial, ao considerar que existe pouca 

informação sistematizada acerca dos arranjos que se busca mapear (CARVALHO, 2011).  

De acordo com Mario Engler Pinto Junior (2019), existe uma série de questões práticas 

que não são passíveis de compreensão apenas pela consulta às fontes tradicionais de pesquisa 

no campo jurídico, como acervos de textos doutrinários e acadêmicos, repositórios de 

jurisprudência e legislação. O autor aponta que, nesses casos, há uma dependência de métodos 

que possibilitem conhecer e dialogar com o contexto fático, o qual servirá para desvendar 

aspectos relevantes para adoção de certas soluções jurídicas.  

Nesse cenário, considerando a natureza qualitativa da pesquisa40, que, segundo Godoy 

(1995, p. 21), visa melhor compreender um fenômeno “no contexto em que ocorre e do qual é 

parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada”, adota-se como método principal de 

produção de dados as entrevistas semiestruturadas ou semidiretivas (XAVIER, 2017). 

A escolha pela entrevista como técnica de coleta de dados ocorreu em razão da falta de 

informações disponíveis em portais públicos acerca das várias fórmulas jurídicas que são 

usadas como formas de obtenção de pessoal – problema de pesquisa que se busca endereçar. 

Dada a pesquisa inicial em caráter exploratório, realizada nos portais de dados abertos e no site 

da prefeitura de São Paulo41, a partir de informações públicas disponibilizadas online, com foco 

nas áreas da educação e saúde, resultando primordialmente em dados já conhecidos acerca de 

arranjos jurídicos usuais para a obtenção de pessoal.  

 
40 “Qualitative inquiry should be treated considerably differently than the quantitative method. In qualitative 

research, the question for study is phrased with and investigation of why the phenomenon occurred or how the 

phenomenon is perceived by the participants that have specific lived experiences in the subject area of the research. 

They are interviewed with open-ended questions unlike conducting quantitative research studies that focus on 

answering Likert Scale questions. In both quantitative and qualitative research studies the researcher locates a gap 

in the literature where there is a subject matter problem. Likely, the research problem cannot be addressed with 

assessment data or standardized instruments that will assist in addressing a research problem. The research is truly 

and purely exploratory.” (WARD, COMER, STONE, 2018, p. 140). 
41  Vide: Prefeitura de São Paulo (2021a, 2021b, 2021d, 2021e).  
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A maior parte das informações acessíveis nos portais diz respeito a servidores 

estatutários e agentes celetistas, sem que haja a explicitação (i) de outros vínculos ou (ii) da 

finalidade da adoção de uma dada parceria ou contrato para a prestação de serviços, não sendo 

possível saber se tal arranjo tem conexão (ou não) com o problema sob estudo – relacionado à 

gestão dos recursos humanos. 

Como o objetivo da pesquisa é mapear arranjos jurídicos adotados na prática 

organizacional da Administração Pública Direta, para além do estatutário efetivo e do celetista, 

a busca somente em portais online da municipalidade de São Paulo mostra-se insuficiente. Daí, 

então, o uso das entrevistas como principal método de produção de dados 42  – o qual foi 

combinado de forma subsidiária e complementar, com buscas nos sites disponibilizados pela 

prefeitura e nos portais de dados abertos. Os materiais divulgados online foram utilizados para 

obter informações adicionais, além de detalhes sobre parcerias e programas sociais específicos, 

que foram previamente detectados nas entrevistas como fórmulas jurídicas para a obtenção de 

pessoal nas atividades para o Poder Público (triangulation ou crosschecking data43)44.  

O uso de tais entrevistas justifica-se ainda pelas sub perguntas que orientam a pesquisa 

em questão, relacionadas aos motivos que levam a Administração Pública Direta a adotar 

fórmulas jurídicas diferentes dos estatutários efetivos e celetistas para a composição de quadro 

de pessoal (próprio ou não), bem como à compreensão de forma mais aprofundada de uma 

realidade pouco tratada e debatida (BONI; QUARESMA, 2005; RIBEIRO; VILAROUCA, 

2019).  

Por requerer o maior detalhamento de uma questão, envolver um tema pouco explorado 

e não ter o objetivo de (i) captar padrões estatísticos, (ii) entender comportamentos, (iii) 

observar fenômenos que produzem regularidades, ou ainda (iv) criar modelos generalizáveis, 

 
42  “Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados” (DUARTE, 2004, p. 215). 
43 “Triangulation, or crosschecking data, involves using multiple data sources to verify themes (Lincoln & Guba, 

1986; Maxwell, 2005; Patton, 2015; Stake, 1995; Yin, 2014). Patton (2015) notes studies with only one source are 

more vulnerable to errors including loaded interview questions or bias from the researcher. Maxwell (2005) 

concurs, saying triangulation ‘reduces the risk that your conclusions will reflect only the systematic biases or 

limitations of a specific collection method’ (p. 93)” (CANDELA, 2019, p. 619). 
44 Por exemplo, o Programa Operação Trabalho foi indicado nas entrevistas como uma forma de obter pessoal (Cf. 

será explorado na apresentação dos resultados de pesquisa adiante). Para saber mais sobre as características do 

Programa e entender seu funcionamento, além de contar com as informações prestadas pelos entrevistados, 

consultou-se o site da Prefeitura sobre o tema (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021g). Outro exemplo nessa 

linha, trata-se do referido DEAC, na área de segurança pública (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014). 
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as entrevistas semiestruturadas mostram-se mais adequadas do que aquelas completamente 

estruturadas (BONI; QUARESMA, 2005; RIBEIRO; VILAROUCA, 2019).  

 

3.2 Roteiro de perguntas 

 

As entrevistas semiestruturadas são “mais flexíveis no que se refere às indagações e 

menos padronizadas quanto aos tipos de resposta, já que não são apresentadas ao entrevistado 

opções previamente delimitadas”, o que permite ao entrevistado problematizar os tópicos 

questionados, na ordem e com a extensão que melhor lhe convir (RIBEIRO; VILAROUCA, 

2019, p. 248). Conforme evidencia Duchesne no seguinte excerto (2000, p. 10 apud XAVIER, 

2017, p. 125): 

A entrevista “semidiretiva” favorece um deslocamento do questionamento, voltado 

para o saber e as questões próprias dos atores sociais. A principal razão de ser do 

método é de coletar, junto com as opiniões dos entrevistados, os elementos de 

contexto (social e linguístico) necessários à compreensão de tais opiniões. Essa 

entrevista consiste em levar a pessoa entrevistada a explorar ela própria o campo de 

indagação aberto pela “diretriz inicial”, em vez de ser guiada pelas questões do 

entrevistador.  

As perguntas que compuseram o roteiro da entrevista foram elaboradas, portanto, de 

modo a conferir maior liberdade ao entrevistado, servindo apenas de diretivas iniciais, como 

pontapés para que o entrevistado adentrasse no tema pesquisado. Embora o roteiro deva ser 

seguido para todas as entrevistas como um “norte” para o pesquisador, lembra-se que as 

entrevistas semiestruturadas permitem certo de grau de adaptação e a realização de ajustes, a 

depender dos rumos de cada entrevista (RIBEIRO; VILAROUCA, 2019). 

Na elaboração das perguntas, foram seguidas as orientações de Xavier (2017), 

procurando-se questões que:  

(i) contenham apenas uma indagação, um questionamento por intervenção (para não 

confundir o entrevistado); 

(ii) evitem o convite a respostas “sim” ou “não” (para permitir explorar a percepção em 

profundidade do entrevistado); 

(iii)  evitem direcionar a fala do entrevistado, fechando o seu campo de respostas (p. ex. com 

uso de expressão “certo”, “né”, “não é mesmo”); 

(iv)  sejam claras e de fácil compreensão; 
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(v) utilizem o “como” no lugar dos “porquês” (para não passar a impressão de que se busca 

uma justificativa do entrevistado, ou um pedido de explicação pessoal, mas, ao invés 

disso, convidando o entrevistado a explorar suas razões); 

O roteiro final de questões é apresentado no Quadro 145. 

Quadro 1: Roteiro de entrevista 
Pergunta Justificativa 

1. O Sr./A Sra. tem uma experiência pessoal com 

gestão pública, tendo passado/estudado 

(Completar com os dados do entrevistado). 

Com base na sua vivência e no seu 

conhecimento, como você vê a gestão de 

pessoas no setor público, pensando na obtenção 

de pessoal? 

Essa é uma pergunta mais geral, para que o entrevistado 

se ambiente na entrevista e para que seja possível uma 

primeira interação. Pergunta-se acerca da “questão da 

gestão de pessoas no setor público”, que é o grande tema 

no qual a pesquisa se insere. As respostas podem 

eventualmente oferecer indícios e dialogar com esse tema 

específico da presente pesquisa. 

2. Pela sua experiência, quais são os desafios da 

contratação de mão de obra para a prestação de 

serviços públicos em geral pela Administração? 

Essa pergunta tange as razões e/ou motivos pelos quais a 

Administração Pública recorreria a fórmulas jurídicas 

diversas dos modelos tidos como tradicionais. 

3. Como o sr./a sra. vê os modelos jurídicos 

estatutário e celetista como forma de 

contratação de pessoal? 

a. Existem dificuldades no uso desses 

modelos? 

b. Como o sr./a sra. avalia as vantagens e 

desvantagens desses modelos? 

Essas perguntas resvalam as razões/motivos pelos quais 

a Administração Pública recorreria a fórmulas jurídicas 

diversas dos modelos estatutário efetivo e celetista, bem 

como exploram as características e os limites destes 

arranjos tidos como usuais. 

4. No seu conhecimento e pela sua experiência, 

existem arranjos alternativos que a Prefeitura 

adota para garantir quadro de pessoal no 

atendimento ao cidadão (p. ex. médicos, 

enfermeiros, policiais, professores, et.)?.......... 

(O sr./a sra. poderia  falar mais sobre isso?) 

Essas perguntas atingem o objeto central da pesquisa, 

indagando acerca do conhecimento mais específico do 

entrevistado sobre os arranjos jurídicos usados como 

fórmulas para obtenção de pessoal. As perguntas mais 

específicas ficaram para o final, seguindo a orientação de 

Ribeiro e Vilarouca (2019) de se iniciar por questões 

mais gerais. 

 

No caso da pergunta 4, a depender do contexto da 

entrevista, depois de ouvir a resposta do entrevistado, 

acrescentou-se uma nova pergunta com alguns exemplos 

de arranjos não mencionados antes pelo entrevistado. 

Isso foi feito para verificar se o entrevistado não conhecia 

mesmo certos arranjos e se certificar de que ele se 

lembrou de todo conteúdo sobre o tema. 

5. Como o sr./a sra. vê o uso desses mecanismos 

alternativos? 

a. O que o sr./a sra. entende que leva ao uso 

desses arranjos? 

6. Como o sr./a sra. avalia esses arranjos 

alternativos do ponto de vista do trabalhador? 

a. Existem pontos de atenção?  

o Se sim, quais?  

Essa pergunta busca explorar a visão dos gestores 

públicos sobre a posição ocupada pelos agentes públicos 

que prestam atividades para o Poder Público em razão de 

fórmulas distintas dos modelos tidos como tradicionais. 

Em alguns casos, o próprio entrevistado era tal agente, 

mas isso não é verdade para todo o conjunto de 

 
45 Nota-se que o roteiro de perguntas, como aplicado para os entrevistados, envolvia o uso da expressão “arranjos 

jurídicos alternativos”, a qual foi posteriormente modificada (a partir da análise das respostas às entrevistas) para 

“fórmulas jurídicas ou arranjos jurídicos que se diferenciam do estatutário efetivo e do celetista”. 
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Pergunta Justificativa 

entrevistados – já que a pesquisa contou também com 

gestores públicos efetivos.  

 

Portanto, nesse ponto, a pesquisa mostra-se limitada para 

compreender em profundidade a visão do trabalhador em 

si, mas ainda possibilita a compreensão de como estes são 

percebidos internamente à Administração. 

 

Destaca-se que este estudo não entra na discussão e 

análise sobre uma possível precarização do trabalho, que 

exigiria outras pesquisas e debates. 

7. Por fim, o sr./a sra. tem alguém para indicar 

com quem possamos conversar mais sobre o 

tema de vínculos com a Administração e 

experiências do município de São Paulo? 

Essa pergunta é feita para que o entrevistado possa 

indicar outros participantes, como parte do método “bola 

de neve”. 

Muito obrigada pela sua participação na pesquisa. 

Gostaria de agradecê-lo(la) pelo seu tempo e 

disponibilidade e, claro, pelas informações 

prestadas.  

A fala marca o encerramento da entrevista. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Antes de serem aplicadas as entrevistas com as pessoas de interesse para a pesquisa, as 

perguntas formuladas passaram por um processo de revisão por pares, em que outros 

profissionais do Direito e acadêmicos contribuíram para aprimorar a redação. Depois desse 

procedimento, no início de fevereiro de 2021, submeteu-se o projeto ao Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da FGV, o qual foi aprovado 

para execução em 26 de fevereiro do mesmo ano. 

Com a aprovação do Comitê, iniciaram-se as entrevistas no mês de março de 2021. 

Primeiro, foram feitas entrevistas com agentes públicos de locais diferentes aos do objeto desta 

pesquisa, as quais constituíram uma fase de pré-teste ou teste piloto (CRESWELL, 2014; 

RIBEIRO; VILAROUCA, 2019). Nessa etapa, foram entrevistadas quatro pessoas com 

experiência na Administração Pública do Estado de São Paulo e da União. O roteiro de 

perguntas previamente elaborado mostrou-se suficiente para os propósitos da pesquisa e as 

perguntas foram mantidas. 

As entrevistas com pessoas atualmente alocadas no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), ou a ela vinculadas, foram feitas somente após a aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS, seguindo-se as orientações da Comissão 
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Nacional de Ética em Pesquisa e do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 510/2016)46. 

Nesse caso, a pesquisa foi aprovada para execução em 06 de julho de 2021. 

 

3.2.1 Identificação dos Entrevistados 

 

A todos os entrevistados foi garantido o anonimato, tal qual ocorre de praxe em 

entrevistas semiestruturadas (RIBEIRO; VILAROUCA, 2019) e considerando que a sua 

identificação individual não é relevante para a pesquisa. Para manter a confidencialidade e 

privacidade dos entrevistados, estes foram identificados unicamente com números (entrevistado 

1, entrevistado 2 e assim por diante), sem apresentar demais características pessoais.  

As entrevistas, por sua vez, foram gravadas – após a assinatura de termo de livre 

consentimento esclarecido (TLCE) – para melhor análise posterior dos dados, sendo mantidas 

em arquivos salvos no OneDrive, em pasta protegida com senha, para uso exclusivo da pesquisa 

em questão e com acesso restrito somente à pesquisadora. No caso das entrevistas realizadas 

com profissionais subordinados à Secretaria de Saúde, em conformidade com a Carta Circular 

nº 1/2021–CONEP/SECNS/MS, os respectivos arquivos de áudio e vídeo foram mantidos no 

próprio computador da pesquisadora, em pasta protegida com senha.  

O material bruto produzido, tal qual apontado no TLCE, é para uso estritamente 

acadêmico e não foi (nem será) compartilhado com terceiros. 

 

3.2.2 Espaço amostral dos entrevistados 

 

Ao se procurar por experiências práticas, encontradas no cotidiano organizacional da 

Administração Pública Direta, a experiência profissional das pessoas que integram a estrutura 

da Administração foi adotada como critério para a seleção dos entrevistados. Trata-se do uso 

das entrevistas como comunicação de experiências, em que o que interessa ao entrevistador é o 

“savoir-faire”, o “know-how” do entrevistado em razão de sua vivência de trabalho (XAIVER, 

2017).   

Mais especificamente, buscou-se por pessoas que tenham atuado, ou ainda atuem, na 

gestão pública (direta) municipal, com expertise acerca do tema de obtenção e gestão de 

 
46 Vide: Brasil (2016).  
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recursos humanos – incluindo agentes públicos efetivados ou não, com passagem em posições 

de liderança técnica (coordenação, direção, chefia de equipes) e/ou política (secretários, 

secretários-adjuntos, chefes de gabinete). As lideranças técnicas foram selecionadas por 

deterem conhecimentos específicos sobre gestão de pessoas; já as lideranças políticas por 

conhecerem de forma geral a realidade enfrentada em cada pasta47. Nesse sentido, a pesquisa 

não incluiu menores de dezoito anos de idade. 

Seguindo esses critérios foram entrevistadas 25 (vinte e cinco) pessoas com atuação nas 

diversas áreas do governo municipal de São Paulo (educação, saúde, segurança pública, 

assistência social, direitos humanos, parcerias público-privadas, cultura), mesclando-se 

profissionais (i) das áreas-finalísticas e das áreas-meio48; e (ii) com diferentes passagens de 

tempo na Prefeitura, conforme o Quadro e Quadro. 

 
47 A classificação entre expertise técnica (de gestão) e política baseia-se na literatura de gestão pública, a qual 

postula diferenças de ethos e accountability entre dirigentes de órgãos e entidades públicas, que assumem cargos 

de liderança, e ministros e secretários. Estes últimos são tidos como cargos mais politizados por estarem mais 

próximos ao chefe do Executivo e cumprirem atribuições de interlocução entre o Governo e seus stakeholders. 

Eles devem ser responsabilizados pelas escolhas feitas em políticas públicas e pelas prioridades de governo. Já os 

dirigentes são encarregados pela condução das organizações públicas, devendo ser responsabilizados pelo uso 

racional dos insumos e pela qualidade dos resultados da organização (PACHECO, 2002). 
48 Para saber quais são as áreas-meio e quais são as áreas-fins, ver: Documento Norteador para Modelagem dos 

Órgãos da Administração Pública Municipal (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017).  
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Quadro 2: Áreas de experiência dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

  

Secretaria de 

Saúde 

Secretaria de 

Educação

Secretaria de 

Cultura

Secretaria de 

Segurança 

Urbana

Secretaria de 

Assistência e 

Desenvolvimento  

Social

Secretaria de 

Direitos 

Humanos

Secretaria de 

Inovação e 

Tecnologia

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Urbano (Urbanismo 

e Licenciamento)

Secretaria de 

Negócios 

Jurídicos 

(Secretaria de 

Justiça)

Subprefeituras 

ou Prefeituras 

Regionais

Secretaria 

Executiva de 

Gestão

Secretaria de 

Governo
Casa Civil

Secretaria da 

Fazenda

Procuradoria 

Geral do 

Município

Secretaria de 

Desestatização 

e Parcerias

Passagem pela 

Administração 

Indireta

Entrev. 01 Sim Sim

Entrev. 02 Sim

Entrev. 03 Sim

Entrev. 04 Sim

Entrev. 05 Sim

Entrev. 06 Sim Sim Sim Sim

Entrev. 07 Sim

Entrev. 08 Sim

Entrev. 09 Sim Sim Sim

Entrev. 10 Sim Sim

Entrev. 11 Sim Sim

Entrev. 12 Sim Sim Sim Sim

Entrev. 13 Sim Sim

Entrev. 14 Sim Sim Sim Sim

Entrev. 15 Sim

Entrev. 16 Sim

Entrev. 17 Sim Sim Sim Sim

Entrev. 18 Sim

Entrev. 19 Sim Sim Sim

Entrev. 20 Sim Sim

Entrev. 21 Sim Sim

Entrev. 22 Sim Sim

Entrev. 23 Sim Sim Sim

Entrev. 24 Sim Sim Sim Sim

Entrev. 25 Sim

área-meio
área-fim

Áreas de Experiência
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Quadro 3: Período de atuação na Prefeitura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Para identificação pessoal dos entrevistados e seleção da amostragem, foi utilizado o 

método conhecido como “bola de neve” (snow ball sampling ou chain referral sampling). Essa 

técnica é bastante empregada em pesquisas qualitativas como a principal forma de acessar os 

indivíduos que fornecerão as informações necessárias à pesquisa (os entrevistados), em especial 

quando aqueles que detêm as informações relevantes para o estudo não são facilmente 

identificáveis (BIERNACKI; WALDORF, 1981; NOY, 2008). 

O método consiste na indicação, por cada entrevistado, de outros potenciais 

participantes da pesquisa. É um processo repetitivo e cumulativo: os entrevistados encaminham 

o pesquisador para outros indivíduos que eles conheçam e que compartilham de características 

buscadas pelo pesquisador; estes são contatados pelo pesquisador e, portanto, após a entrevista, 

encaminham novamente o pesquisador para outros indivíduos, e assim por diante (NOY, 2008).  

Apesar de vantajoso para pesquisas que investigam (i) fenômenos pouco explorados 

e/ou (ii) populações para as quais existam poucas informações, é importante pontuar que o 

método apresenta limitações, como a natureza não aleatória da seleção de entrevistados, de 

modo que pessoas participantes de redes relacionais maiores terão maiores chances de serem 

indicadas e acessadas, quando comparadas a pessoas mais isoladas (JOHNSON, 2014). Outro 

ponto de atenção é a suscetibilidade do pesquisador aos julgamentos subjetivos dos 

entrevistados, que podem fazer indicações sob a influência de inúmeras considerações que não 

são facilmente avaliadas ou controladas pelo pesquisador (JOHNSON, 2014). 

Considerando que o objeto da pesquisa não envolve a compreensão da opinião particular 

dos entrevistados sobre temas sensíveis e que o anonimato foi garantido, entende-se que as 

limitações descritas são menos problemáticas para a presente pesquisa. De todo modo, para 

mitigar essas questões, procurou-se estabelecer uma lista inicial de entrevistados (o ponto de 

partida da amostragem) que tivesse pessoas alocadas em diferentes áreas da gestão municipal, 

bem como pessoas com passagem por diferentes mandatos políticos. Ademais, a lista foi 

elaborada com base em contatos obtidos por duas formas distintas: (i) conexões pessoais do 

pesquisador (indicações de professores, colegas, familiares); e (ii) endereços de e-mail 

divulgados no portal da Prefeitura.  
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3.2.3 Critério de saturação 

 

Como relatado anteriormente, foram entrevistadas 25 (vinte e cinco) pessoas no total – 

número que, conforme alguns autores seria suficiente para pesquisas à nível de mestrado49. De 

todo modo, tendo em vista que “determinar um número de entrevistados abstratamente é 

bastante problemático, dado o caráter de abrangência das interconexões necessárias para a 

compreensão do objeto” (MINAYO, 2017, p. 6), foi utilizado o critério de saturação teórica50, 

considerando a profundidade dos dados (FUSCH; NESS, 2015). Assim, para saber o momento 

de finalizar as entrevistas, adotou-se como parâmetro a frequência de aparecimento de novos 

temas ou tipos de enunciados em cada entrevista (saturation grid), levando em consideração a 

pergunta central desta pesquisa (FONTANELLA et al., 2011)51, conforme ilustrado na Tabela 

1 (meramente exemplificativa): 

 

Tabela 1: Exemplo de “saturation grid” 

 

Fonte: Fontanella et al. (2011, p. 391). 

 

 
49 “For example, Adler and Adler advise graduate students to sample between 12 and 60, with 30 being the mean; 

and Ragin suggests that a glib answer is ‘20 for an M.A. thesis and 50 for a Ph.D. dissertation’” (BAKER; 

EDWARDS, 2012, p. 5). 
50 “Nenhum dado adicional é encontrado que possibilite ao pesquisador acrescentar propriedades a uma categoria. 

[...], isto é, [...] quando o pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a categoria está saturada” 

(GLASER; STRAUSS, 1967, p. 65). 
51 “Operationalize saturation as the point at which linking concepts from two consecutive unique interviews reveals 

no additional second-level categories” (COHEN et al., 2011 apud GUEST; NAMEY; CHEN, 2020, 4). 
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Dada a pergunta central da pesquisa voltada ao mapeamento das fórmulas jurídicas para 

obtenção de pessoal, que se diferenciam dos regimes dos servidores efetivos e dos servidores 

vinculados à CLT, na realização de atividades para o Poder Público, foi considerado atingido o 

ponto de saturação quando a frequência de novos tipos de fórmulas identificadas em cada 

entrevista manteve-se zero (conforme ilustrado na Tabela 2). Desse modo, o processo de coleta 

e análise de dados se deu de forma simultânea e contínua, à medida em que as entrevistas 

ocorreram52. 

Da Tabela 2, verifica-se que o ponto de saturação foi atingido a partir da 17ª (décima 

sétima) entrevista, quando pararam de ser mapeadas novas categorias.  

Tendo em vista que o critério de saturação adotado também tem suas limitações, dado 

que o espaço amostral dos entrevistados foi obtido de forma não randômica (GUEST; NAMEY; 

CHEN, 2020), aplicou-se, conjuntamente, um segundo critério: o de saturação como proporção 

(GUEST et al., 2006, apud GUEST; NAMEY; CHEN, 2020). Por esse método, a saturação é 

operacionalizada dividindo-se o número de códigos encontrados em dado momento da análise 

pelo número total de códigos obtidos com a amostra. A saturação é atingida quando o resultado 

é de 80% ou maior (GUEST et al., 2006, apud GUEST; NAMEY; CHEN, 2020)53.  

Aplicando-se essa ratio à amostra e considerando o dividendo como o número de 

códigos encontrados até 11ª (décima primeira) entrevista (i.e., antes da metade), tem-se:  

 

 

Portanto, também por este método, a pesquisa atingiu o ponto de saturação. 

  

 
52 “[a TFD se baseia em] um processo onde se faz necessário alternar, de maneira repetida e flexível, a observação 

dos dados empíricos e a formulação de enunciados teóricos. [...] se trata de um procedimento de tipo circular, em 

que se passa continuamente dos dados aos conceitos, e vice-versa, sem ser possível separar claramente as duas 

operações em constante interação” (CAPPI, 2017, p. 404). 
53 Este método também tem limitações. Daí a importância de combinar os vários métodos. Conforme Guest, 

Namey e Chen (2020, p. 5): “Methods that calculate saturation based on the proportion of new themes relative to 

the overall number of themes in a dataset (e.g., Guest et al., Hennink et al.) are limited by the total number of 

interviews conducted: the denominator represents the total number of themes in the fully-analyzed dataset and is 

fixed, while the number of themes in the numerator gets closer to the denominator with every new interview 

considered, thus eventually reaching 100% saturation. Saturation will inevitably occur in a retrospectively-

assessed, fully-analyzed, fixed-size dataset”. 

Saturação = (5+3+1+3+4+2+0+0+0+1+0)/23 = 19/22 = 86,36% > 80% 
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Tabela 2: Frequência de novos códigos a cada entrevista 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total de 

ocorrências

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 21

1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 14

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1

0 8

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16

0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 13

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1

0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 3 1 3 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrevistados

Contrato de prestação de 

serviços

Conselheiro tutelar

Bico Público

PAS (cooperativas)

Quarteirização ou 

gerenciadoras

Convênio com universidade

Cessão

Desvio de função

Códigos

Cargo em comissão

Estagiário e aprendiz

Total de novos códigos por 

entrevista

Concessões e PPPs

Conselhos de Administração

OSC, OS. OSCIP
Programas sociais de 

trabalho

Organismo Internacional

Consultorias

Residentes

Terceirizados

Temporários

Agentes específicos

Inexigibilidade de licitar

Freelancer
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3.3 Análise dos dados: processo de codificação 

 

Após a realização de cada entrevista, foi feita a digitação e transcrição dos áudios, de 

modo a trazer todas as informações construídas para o computador. Como o objetivo da 

pesquisa é mapear certos arranjos jurídicos, foi preciso organizar as informações, para 

possibilitar a sistematização dos achados. Assim, uma vez transcritos, os dados foram 

codificados por meio do método proposto pela Teoria Fundamentada em Dados (TFD, do inglês 

Grounded Theory), o qual permite a elaboração de hipóteses e a produção de conhecimentos, a 

partir da observação dos dados empíricos. Conforme revela Cappi (2017, p. 395), este é um 

método prevalentemente indutivo e progressivo, que trata: 

de observar o que acontece, na tentativa de oferecer uma boa descrição, qualitativa 

e/ou quantitativa, uma explicação e/ou uma compreensão plausível, partindo da ideia 

de que o descompasso entre normas e práticas é algo perfeita e evidentemente 

esperável, tratando-se sobretudo de produzir uma elucidação dos fenômenos 

observados – inclusive a entidade do dito descompasso e as condições de sua produção 

– que, em última análise, poderá (ou não) auxiliar na formulação de proposições 

prescritivas referentes à temática em tela. 

Importante ter em conta que a TFD não necessariamente requer a produção de uma 

“teoria” mais aprofundada, mas o seu resultado pode consistir somente na elaboração de 

hipótese e/ou conceitualizações incipientes (CAPPI, 2017). É o que se pretendeu aqui, a partir 

da codificação dos dados: “procedimento em que os dados são separados e conceitualizados, 

visando à definição de relações entre eles” (SANTOS et al., 2018, p. 3). 

Para tanto, utilizou-se um software específico, denominado N-Vivo, o qual tem por 

objetivo ajudar nas tarefas de transcrição das respostas e organização dos resultados, auxiliando 

no processo de codificação e na identificação de como os fenômenos relevantes observados se 

relacionam entre si (AZEEM; SALFI; DOGAR, 2012; RIBEIRO; VILAROUCA, 2019)54. Na 

presente pesquisa, o software foi utilizado como ferramenta para aumentar a velocidade e 

reduzir o custo de digitalização e organização de grandes volumes de materiais audiovisuais 

(MITCHELL, 1967 apud SILVA; FIGUEIREDO FILHO; SILVA, 2015) – de sorte que os 

recursos de codificação automática não foram aplicados55. O software também foi utilizado na 

 
54 “QSR International, the developers of NVivo, promise only to provide you with a set of tools that will assist 

you in undertaking an analysis of qualitative data. The use of a computer is not intended to supplant time-honoured 

ways of learning from data, but to increase the effectiveness and efficiency of such learning. [...] The efficiencies 

afforded by software release some of the time used to simply ‘manage’ data and allow an increased focus on ways 

of examining the meaning of what is recorded” (JACKSON; BAZELEY, 2019, p. 2). 
55 “There are software programs designed to automate the coding process entirely, using complex dictionaries and 

semantic rule books to guide that process, but these are specifically designed for quantitative purposes, and the 

results of their coding are generally interpreted through the use of statistics with minimal recourse to the original 
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elaboração de recursos visuais que auxiliassem na apresentação das categorias criadas como 

parte do processo de codificação. 

A sistematização dos dados possibilitou comparar as diferentes respostas, verificando 

as ideias novas e repetidas que aparecem em cada uma delas, permitindo reflexão ampla sobre 

esses dados a partir dos problemas identificados na teoria (GOLDENBERG, 2004 apud 

RIBEIRO; VILAROUCA, 2019). Nessa etapa, utilizou-se como lente de análise, a guiar o olhar 

da pesquisadora na formação dos códigos, as seguintes questões orientativas (baseadas no 

próprio roteiro de entrevista – a espinha dorsal do levantamento empírico)56: 

a.  Que tipos de arranjos jurídicos são usados para garantir quadro de pessoal (de forma 

direta e indireta)? 

b. Em que casos são usados esses arranjos?  

o Há alguma diferença em se pensar área-meio e área-fim? 

c. Por que usar fórmulas jurídicas diferentes do estatutário efetivo e do celetista? 

d. Quando essas fórmulas são necessárias? 

e. Quais são as dificuldades práticas da Administração municipal na adoção de tais 

fórmulas? 

f. Quais são as vantagens e desvantagens das fórmulas mapeadas, quando comparados 

com os demais? 

g. Existem pontos de atenção no uso das fórmulas do ponto de vista do trabalhador? 

Tomando-se as questões identificadas como guias de leitura, a codificação57 dos dados 

ocorreu segundo as etapas da TFD: codificação aberta, codificação axial, codificação seletiva. 

Em um primeiro momento, buscou-se pela codificação aberta do material empírico colhido nas 

entrevistas, isto é, processo em que as transcrições das entrevistas foram analisadas linha a linha 

e cada incidente relevante (ou unidade de sentido) foi identificado com uma palavra-chave (um 

conceito) (CAPPI, 2017; SANTOS et al., 2018). Um incidente pode ser, por exemplo, uma 

 
text. Keyword searches within qualitative analysis will almost always be preliminary to or supplemental to 

interactive coding of the data, if they are used at all” (JACKSON; BAZELEY, 2019, p. 9). 
56 Entendeu-se que retomar as questões do roteiro de entrevista para orientar a leitura do material seria proveitoso, 

para ajudar a pesquisadora a focar nas informações que interessam à pesquisa, desviando a atenção de eventuais 

digressões feitas pelos entrevistados. 
57 “The purposes of coding are partly data reduction (to help the researcher get a handle on large amounts of data 

by distilling along key themes), partly organization (to act as a ‘finding aid’ for researchers sorting through data), 

and partly a substantive process of data exploration, analysis, and theory-building. Further, different researchers 

use coding for different reasons depending on their goals and epistemologies; sometimes coding is used in an 

exploratory, inductive way such as in grounded theory in which the purpose is to generate theories from empirical 

data […]”  (COPE, 2010, p. 281-282, grifo original do autor). 
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linha, um parágrafo ou uma página inteira. As palavras-chave são formulações abstratas que 

designam uma unidade de sentido.  

No geral, o que se procura com a codificação aberta é encontrar conceitos que sejam 

mais próximos possível aos dados empíricos (CAPPI, 2017). Por vezes, são utilizados termos 

que se encontram no próprio material analisado (SANTOS et al., 2018) – i.e., a chamada 

codificação descritiva ou criação de códigos in-vivo, que são extraídos diretamente das falas 

analisadas, sendo seu uso recomendado para pesquisas de caráter indutivo e exploratório 

(COPE, 2010)58.  O estudioso Glaser sugere três perguntas que auxiliam na realização da 

codificação aberta: “Qual é a principal preocupação dos participantes?”, “O que está realmente 

acontecendo nos dados?” e “Que categoria esse incidente indica?” (GLASER, 1978, apud 

SANTOS et al., 2018, p. 4).  

Seguindo esse procedimento de codificação aberta para as respostas da pergunta 4 do 

roteiro de entrevista, chegou-se à sistematização apresentada nos Quadros abaixo, que 

correspondem às fórmulas jurídicas distintas do estatutário efetivo e do celetista usadas na 

obtenção ou gestão de pessoal para a realização de atividades para a Administração Direta do 

Município de São Paulo59.  

 

Quadro 4: Uso de servidores em postos de confiança  

Servidores em postos 

de confiança 

São servidores que ocupam posições por indicação política, de livre escolha e 

sujeitas à cessação discricionária, as quais constituem exceções à investidura por 

meio de concurso público (art. 37, II, CF). Segundo o art. 37 da CF, são duas as 

categorias que compõem essas posições: (i) as funções de confiança, que só podem ser 

exercidas por servidores já ocupantes de cargo efetivo (que ingressaram no serviço 

público via concurso e, após 3 anos, gozam de estabilidade); e (ii) os cargos em 

comissão, os quais podem ser preenchidos por pessoas “de fora” do serviço público, 

isto é, não ocupantes de cargos efetivos, desde que respeitados os percentuais legais 

mínimos de cargos reservados aos servidores de carreira. 

 
58 “Descriptive codes are similar to manifest codes: they reflect themes or patterns that are obvious on the surface 

or are stated directly by research subjects. Descriptive codes can be thought of as category labels because they 

often answer ‘who, what, where, when, and how’ types of question […]. One special type of descriptive code is 

called in vivo codes; they are descriptive codes that come directly from the statements of subjects or are common 

phrases found in the texts being examined (Strauss and Corbin 1990). For example, if interviews were done with 

elderly women and they repeatedly mentioned concern with crime in their neighbourhoods, ‘crime’ would become 

an in vivo descriptive code – the term is used by and describes something important to the subjects. In vivo codes 

are a good way to get started in coding, particularly in projects that are designed to be inductive or exploratory” 

(COPE, 2010, p. 283, grifo original do autor). 
59 Destaca-se que a forma como as categorias são apresentadas abaixo, dividindo as fórmulas em subcategorias, já 

reflete parte dos resultados do trabalho de codificação axial. 
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Quadro 5: Atuação alternativa de servidores públicos permanentes 
Categoria inicial Breve explicação 

Servidores em desvio de 

função 

São os titulares de cargo ou emprego público que alocados para o desempenho 

de atividades que não fazem parte do rol de atribuições do seu posto original.  

Essa prática é admitida pelo Direito, diante de circunstâncias motivadas, 

excepcionais, transitórias e previstas em lei (ANDRADE, 2012). 

Servidores em bico público 
Quando o servidor público pratica horas extras ou atividades complementares 

dentro da própria estrutura da Administração Pública. 

Servidores 

cedidos 

 São os titulares de cargo ou emprego público que, por ato administrativo, são 

afastados temporariamente deles para ter exercício órgão ou entidade distinta da 

origem.  

Para os servidores federais, a cessão está prevista no Estatuto dos Servidores 

Públicos (art. 93, Lei n. 8.112/1990). No âmbito municipal, a cessão é 

disciplinada pela Lei 13.562/2003 e pelo Decreto n. 48.461/2007. 

 

Quadro 6: Instituição de vínculos jurídicos alternativos diretos com a Administração60 

Temporários 

Os temporários são agentes contratados por tempo determinado pelo poder público, 

com base no art. 37, IX, CF, para “atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”. As hipóteses de cabimento dessa contratação são delineadas em lei 

específica, editada por cada unidade federativa. 

No município de São Paulo, as contratações dos temporários são reguladas pela Lei n. 

10.793/1989 (e alterações posteriores) e pelo Decreto n. 39.132/2000 (e alterações 

posteriores). 

Residentes 

São pessoas que, em virtude de vínculo especial com a Municipalidade (a residência), 

completam formação profissional específica por meio de imersão no ambiente 

profissional público por período determinado, combinando-se atividades práticas e 

teóricas.  

A residência tem, quanto ao aspecto da formação profissional, semelhanças com o 

estágio ou o vínculo de aprendizagem (aprendiz). A diferença é que ela inclui uma 

parte teórica em parceria com a universidade – especialmente, no nível de pós-

graduação.  

Esse é um modelo oriundo da área da saúde. A Lei n. 6.938/1981 (e alterações 

posteriores) disciplina a residência médica e a Lei n. 11.129/2005 (e alterações 

posteriores) criou, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Residência em Área 

Profissional da Saúde para as demais profissões. 

 
60 Administração, neste caso, é expressão empregada em sentido amplo, para designar tanto Administração Direta, 

quanto Indireta. Embora o estudo tenha como foco a Administração Direta, algumas formas usadas pelo município 

de São Paulo para ter pessoal na prestação de serviços envolve vínculo com a Administração Indireta. 
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Estagiário e 

aprendiz61 

O aprendiz é pessoa jovem, entre 14 e 16 anos, que trabalha e estuda, recebendo, ao 

mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Trata-se de 

relação instituída por contrato trabalho especial, regulada pela Lei de Aprendizagem 

(Lei n. 10.097/2000). 

O estágio faz parte do programa pedagógico e tem por finalidade complementar a 

formação do estudante, por meio de atividades práticas da vida profissional no 

ambiente de trabalho. Atualmente, essa relação é regulada pela Lei n. 11.788/2008. 

Agentes comunitários 

de saúde 

São agentes da comunidade, contratados pelo poder público em regime trabalhista 

especial, por meio de processo seletivo.    

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década 

de 1980 como iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o 

Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para melhorar as condições de 

saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada pela e 

para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades. 

Atualmente, o PACS é disciplinado na Lei Federal n. 11.350/2006 (e alterações 

posteriores) e, no âmbito do município de São Paulo, pela Lei n. 13.611/2003 (e 

alterações posteriores). Além do Agente Comunitário de Saúde (ACS), a Lei Federal 

também regulamenta o chamado Agente de Combate às Endemias. 

Beneficiados por 

programas sociais de 

trabalho 

 Beneficiados por programas sociais de trabalho são pessoas que assumem, por dado 

período, algumas funções e postos transitórios de trabalho na Prefeitura, mediante o 

pagamento de bolsa ou auxílio pecuniário. 

Os programas sociais de trabalho são políticas públicas62 da Prefeitura de São Paulo 

que têm o objetivo de capacitar, qualificar e inserir no mercado de trabalho jovens ou 

pessoas desempregadas oriundas da periferia da cidade e/ou de famílias de baixa renda.  

Conselheiros 

tutelares 

São representantes da sociedade, eleitos pela população local, para o desempenho das 

atividades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n. 

8.069/1990), no âmbito dos Conselhos Tutelares – órgão integrante da administração 

pública local (art. 131). O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar 

está previsto na Lei municipal n. 11.123/1991 (e alterações posteriores), 

 
61 Estagiários e aprendizes, embora institutos jurídicos diferentes, foram registrados, no primeiro momento, em 

uma mesma categoria inicial, pois os próprios entrevistados, em alguns casos, suscitaram os dois conceitos de 

forma conjunta, p. ex.: “Agora, estagiário e aprendiz, com certeza. Isso é uma questão de gestão, porque, é claro, 

não é para eles exercerem funções de servidor, é para eles darem suporte, aprenderem, mas isso era uma certa 

realidade em São Paulo” (Entrevistado 04). 
62 O conceito de política pública exprime uma noção interdisciplinar, relacionada à racionalização da atividade 

política no interior do aparelho estatal (BUCCI, 2008). No debate jurídico, existe uma falta de consenso do 

caminho metodológico para se conceituar as políticas públicas (BUCCI, 1997). Nesse sentido, após estudar a 

bibliografia sobre o tema, Odete Medauar conclui que este conceito não aborda decisões isoladas, mas um conjunto 

de atividades para concretizar um programa de ação governamental (MEDAUAR, 2017). Do mesmo modo, Maria 

Paula Bucci associa o conceito de políticas públicas com o de programas de ação governamental, acrescentando o 

aspecto normativo em sua definição, de modo a se reconhecer o papel do Direito na conformação dessas políticas 

(BUCCI, 2008). 
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regulamentada pelo Decreto n. 55.463/2004. O funcionamento interno dos Conselhos 

municipais é regulado pela Lei n. 13.116/2001 e pelo Decreto n. 40.779/2001. 

Conselheiros de 

Administração de 

empresa estatal 

São pessoas que integram o Conselho de Administração de empresas estatais, órgão 

do sistema de governança corporativa, e que são eleitas e destituídas pela Assembleia 

Geral, a qualquer tempo, conforme determinam o art. 140 da Lei n. 6.404/1976 (Lei 

das Sociedades por Ações) e o art. 16 da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais). Ainda 

que esta última Lei confira diretrizes para a eleição dos conselheiros, buscando 

contornar nomeações meramente políticas do acionista controlador, essa prática ainda 

é comum63. No município de São Paulo, como será aprofundado adiante, trata-se de 

forma de reter profissionais, em função do pagamento de Jetons (remuneração pela 

participação nas reuniões do Conselho, que fica fora do teto salarial dos servidores). 

 

 

Quadro 7: Pessoal à disposição da Administração, mas sem vínculo jurídico direto com ela 
 

Categoria inicial Breve explicação 

Consultores de organização 

internacional 

São profissionais que prestam assessoria técnica ou consultoria especializada ao 

poder público em projetos de interesse local. Seu vínculo direto é com a 

organização internacional parceira do poder público 64  como Banco 

Internacional de Desenvolvimento (BID), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). O vínculo entre o Município e essas organizações é estabelecido por 

meio de Acordos de Cooperação Técnica Multilateral65.  

Consultores 

contratados66 

São particulares que, em virtude de contratos de prestação de serviços, atuam 

como consultores da Municipalidade em projetos técnicos pontuais e 

específicos. No caso de contratos de serviços entre a Municipalidade e uma 

empresa do setor privado, o vínculo direto dos consultores é com a empresa.   

Prestadores de serviços67 
São pessoas empregadas na execução de contratos de prestação de serviços 

celebrados pela Prefeitura com particulares e que podem ser considerados como 

 
63 Vide: Resende (2020); Venceslau e Leite (2019).  
64 Vide: Agência Brasileira de Cooperação (2020).  
65 Vide: Acordos de Cooperação Multilateral (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021c).   
66 A contratação de consultorias pode ser entendida como uma subcategoria da contratação de prestadores de 

serviço por inexigibilidade de licitação, pois pode ocorrer de forma direta (art. 25, II, Lei n. 8.666/1993). No 

momento inicial de codificação, contudo, os conceitos foram apartados, pois essa associação não foi feita pelos 

entrevistados que ora se referiam às consultorias, ora à inexigibilidade, sem relacioná-las. 
67 Ao se desconsiderar a divisão entre atividade-meio e atividade-fim da Administração, os contratos de prestação 

de serviços e a terceirização em sentido estrito são aproximados, podendo constituir uma categoria mais ampla de 

terceirização. A divisão de atividade-meio e atividade-fim foi adotada aqui em razão de ter sido expressamente 

utilizada pelos entrevistados. Por exemplo: “Eu acho que foi um marco, em que pese o fracasso, importante para 

se voltar mais seriamente a um olhar da realidade das atribuições. Então, nesse desenvolvimento, todo esse modelo 

de pensar o que é atividade meio que não agrega valor ou que não é o negócio de cada secretaria, de cada órgão, 

foi o que permitiu, paulatinamente, a terceirização do serviço de vigilância, de limpeza – que era tudo próprio” 
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Categoria inicial Breve explicação 

parte da atividade-fim desta por levarem benefícios diretamente à população, 

como a realização de obras públicas de infraestrutura e zeladoria urbana.  

No âmbito do município de São Paulo, tais contratações são regidas pela Lei n. 

13.278/2002. 

Terceirizados 

São trabalhadores que possuem vínculo direto com empresas prestadoras de 

serviços para a Administração Pública, isto é, empresas que, em virtude de 

contrato de prestação de serviços, realizam as chamadas atividades-meio ou 

atividades instrumentais específicas (vigilância patrimonial, limpeza e 

manutenção predial, motorista, dentre outros)68. 

Esse arranjo entre Municipalidade e empresa pode ser chamado de terceirização 

em sentido estrito69. 

No âmbito da Administração Pública Federal, essas contratações são reguladas 

pelo Decreto n. 9.507/2018, em conformidade com o Decreto-Lei n. 200/1967 

e a Lei n. 8.666/1993. 

Freelancer intermediado 

por terceiros70 

Trabalhador contratado por terceiro como prestador de serviços (profissional 

autônomo), sem vínculo empregatício, emitindo nota fiscal própria pela 

prestação dos seus serviços à empresa que detém vínculo jurídico com a 

Administração. 

 

 

Quadro 8: Pessoal a serviço de entidade do setor privado que executa atividade pública por 

delegação   
Categoria inicial Breve explicação 

Pessoal de entidades 

parceiras 

O pessoal de entidades parceiras abrange profissionais cujos vínculos diretos são, 

não com o poder público, mas com entidades sem fins lucrativos do setor privado 

que, em funções de fórmulas variadas de contratação, fazem a execução de 

 
(Entrevistado 12). Mais à frente procura-se conceituar essa diferenciação a partir da ideia de burocracia de rua 

(LIPSKY, 2019).  
68 Esses conceitos, quando aplicados na prática podem suscitar dúvidas, existindo uma zona cinzenta no que tange 

a sua aplicação concreta. Conforme Garcia (2010, p. 324 apud REIS, 2014, p. 118): “em algumas situações, o 

limite entre atividade-meio e atividade-fim é muito tênue, não sendo, na maior parte das vezes, solucionado por 

critérios jurídicos, mas por critérios empresariais inerentes à própria atividade.”. 
69 “[...] em sentido estrito, terceirização teria uma abrangência limitada, restrita aos mecanismos por meio dos 

quais a Administração Pública contrata um particular para a realização de certa atividade, que não se configura a 

principal da Administração Pública (atividades-meio). Assim, em sentido estrito, a terceirização corresponde ao 

instituto do Direito do Trabalho transplantado para a Administração Pública” (SCHIRATO, 2013, p. 3). 
70 No caso detectado nas entrevistas, o freelancer não detém vínculo direto com a Administração, prestando 

serviços para um terceiro. Por isso, esta categoria foi alocada como parte de “pessoal à disposição da 

Administração”.  
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Categoria inicial Breve explicação 

serviços sociais ou outras políticas públicas. Essas entidades podem ser OSC, OS, 

OSCIP e entidades beneficentes.71 

A organização social (OS) é uma qualificação, que a Administração concede a 

uma entidade privada, sem fins lucrativos, que a habilita a celebrar contrato de 

gestão com o Estado. No município de São Paulo, a qualificação de instituição 

como OS foi disciplinada pela Lei n. 14.132/2006 e regulamentada pelo Decreto 

n. 52.858/2011. As normativas estabelecem que o Poder Executivo poderá 

qualificar como OS as entidades que desempenham atividades sociais dirigidas 

às áreas da saúde, da cultura e de esportes, lazer e recreação. 

É considerada Organização da Sociedade Civil (OSC) toda e qualquer instituição 

que desenvolva projetos sociais com finalidade pública. Tais organizações 

também são classificadas como instituições do Terceiro Setor72, uma vez que não 

têm fins econômicos. A Lei n. 13.019/2014 (e alterações posteriores) regula as 

parcerias das OSC com o Poder Público. No âmbito do município de São Paulo, 

o Decreto n. 57.575/2016 também disciplina a matéria. 

Por fim, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) são 

uma espécie de OSC com uma qualificação jurídica especial concedida pelo 

Ministério da Justiça, podendo celebrar com o Poder Público termo de parceria, 

nos termos das Leis n. 9.790/1999 e n. 13.019/2014 (e alterações posteriores). 

Também fazem parte dessa categoria73 os convênios com associações civis para 

atendimentos de assistência social, disciplinados pela Lei Federal n. 12.101/2009, 

pela Lei municipal n. 13.153/2001 e pelo Decreto municipal n. 43.698/2003 (e 

alterações posteriores). 

Pessoal de concessionárias  

As concessões são contratos administrativos entre o Poder Público e uma empresa 

privada para a prestação de um serviço público por um tempo pré-determinado. 

Os contratos envolvem a execução de uma obra de infraestrutura ou o 

fornecimento de um bem e sua posterior exploração pelo parceiro privado. 

Nas concessões comuns, reguladas pela Lei n. 8.987/1995, não há contrapartida 

do governo. O particular faz os investimentos necessários e assume os riscos da 

 
71 Tal qual ocorreu no caso dos estagiários e aprendizes, embora OSC, OS e OSCIP suscitem fórmulas jurídicas 

diferentes entre si, em um primeiro momento, foram categorizados em conjunto, pois os próprios entrevistados 

fizeram alusão aos modelos de uma única vez, p. ex.: “Professores a gente tem, no caso da Prefeitura, os 

professores de educação da pré-escola, as creches, acho que 70 a 75% delas são Organizações da Sociedade Civil, 

que prestam os serviços. [...] Existem muitas OS’s e OSC’s que são super sérias, que trabalham direitinho e tem 

outras que não são exatamente isso” (Entrevistado 06). 
72 “O Terceiro Setor é uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo conjunto 

de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, 

sendo privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou 

coletivos” (SANTOS, 1999, p. 250-251). 
73 A categoria foi inicialmente criada usando os termos de OSC, OS, OSCIP, que foram empregados pelos próprios 

entrevistados. Em etapa posterior, a categoria passou a ser denominada parcerias com o Terceiro Setor, de forma 

a englobar todas as nuances dos diferentes instrumentos jurídicos identificados. 
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Categoria inicial Breve explicação 

exploração da atividade, remunerando-se exclusivamente por meio da cobrança 

de tarifas dos usuários e/ou da exploração de eventuais receitas acessórias (não 

tarifárias). No final do contrato, os ativos concedidos retornam para o Estado, que 

poderá administrá-los ou concedê-los novamente.  

Nas Parcerias Público-Privadas (PPPs), que constituem uma classe de concessão, 

existe contrapartida do Poder Público. São arranjos regulados pela Lei n. 

11.079/2004. Nesse caso, o particular não se remunera apenas pelas tarifas dos 

usuários. Ou o Poder Público complementa a receita do parceiro privado em 

adição à tarifa cobrada dos usuários (concessão patrocinada), ou o Poder Público 

remunera integralmente a concessionária, em função de critérios estabelecidos no 

contrato (concessão administrativa). 

O município de São Paulo apresenta uma série de normativas próprias que 

regulam o tema das concessões, com destaque para a Lei n. 14.517/2007, que 

institui o Programa Municipal de PPPs74. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Todas as categorias iniciais (ou conceitos) foram usadas para fins de operacionalizar a 

saturação, tendo sido formadas diretamente das falas dos entrevistados, que citaram 

expressamente os respectivos instrumentos jurídicos em suas respostas. No Quadro  estão 

alguns exemplos de como as categorias apareceram nas falas dos entrevistados 1 e 4. Verifica-

se que as palavras-chave que formam cada categoria são facilmente identificáveis, cumprindo 

o propósito da codificação aberta. 

 

Quadro 9: Categoriais iniciais nas respostas dos entrevistados (parte 1) 

 Entrevistado 01 Entrevistado 04 

Servidores 

em postos de 

confiança 

“Quando a gente fala dos vulgos cargos de 

confiança, a gente... ele tem um lado muito 

bom. É uma forma de contratação mais 

rápida e as pessoas que vem dessa forma elas 

trazem um novo olhar sob a Administração, 

porque é uma experiência na minha equipe. 

Eu tenho pessoas de cargos em comissão, que 

a gente chama internamente de cargos de 

livre provimento, são nomeados, mas eles 

não têm aquele olhar da burocracia. Então, 

traz, inclusive, inovação. Eu gosto. A gente 

abre.” 

“Modelos mais antigos: por cargo em 

comissão, você colocar profissionais que 

poderiam ser concursados, através de cargo 

em comissão – eu acho que eu, de alguma 

maneira, sou um exemplo disso; eu exerci, por 

boa parte da minha trajetória, uma função de 

servidora efetiva.” 

 
74 A relação completa das normas está disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/legislacao/legislacao_de_desestatizacao/index.php?

p=170843. > Acesso em 05 abr. 2022. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/legislacao/legislacao_de_desestatizacao/index.php?p=170843
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/legislacao/legislacao_de_desestatizacao/index.php?p=170843
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 Entrevistado 01 Entrevistado 04 

Temporário N/A 

“Além disso, contratação por tempo 

determinado, mas aí é uma hipótese que 

também está prevista em lei, mas a educação 

de São Paulo fazia muito [...].” 

Terceirizado 

 “A gente está usando cada vez mais a 

terceirização. E aí a gente contrata empresas 

e essas empresas fazem o serviço que um 

funcionário fazia. O que a gente percebe 

hoje... eu vou dar um exemplo bem simples. 

Meu pai era funcionário público efetivo. Meu 

pai era eletricista. Hoje, você não tem mais 

eletricista. Você contrata uma empresa de 

manutenção e ela faz o serviço elétrico.” 

“Além disso, a própria terceirização, mas aí eu 

acho que, hoje em dia, ela está muito mais 

vinculada a terceirização do serviço mesmo 

[...].” 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Esse mesmo procedimento de codificação aberta foi feito, posteriormente, para a 

sistematização das informações que possibilitassem responder às sub perguntas desta pesquisa, 

ou seja, (i) da matriz de desafios relacionados à obtenção de pessoal, (ii) das razões práticas 

que levam os gestores a recorrerem aos arranjos jurídicos mapeados, (iii) das 

fragilidades/dificuldades desses arranjos. As informações foram obtidas com base nas respostas 

dos participantes às demais perguntas do roteiro de entrevistas, i.e., perguntas 2, 3, 5 e 6. 

As entrevistas possibilitaram, ainda, colher informações sobre características do arranjo 

estatutário efetivo, que, de igual forma, foram codificadas, segundo o procedimento de 

codificação aberta. Posteriormente, as outras etapas do processo de codificação permitiram 

relacionar as características do arranjo estatutário aos desafios para a obtenção de pessoal e aos 

motivos para a adoção das diferentes fórmulas. 

Os quadros a seguir ilustram as categorias iniciais criadas para cada tema de análise, 

bem como exemplificam a composição das categorias iniciais com base em palavras-chave e 

unidades de sentido usados pelos próprios entrevistados.  

 

Quadro 10: Categorias iniciais dos motivos para a adoção das fórmulas mapeadas 
Conceito Breve explicação 

Costume 

Prática reiterada de agentes públicos ao longo de um período razoavelmente longo 

(MARRARA, 2014), a qual, por ser comportamento compartilhado dentro da 

Administração, é componente visível da cultura organizacional (MARKER, 2009). 
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Conceito Breve explicação 

Eficiência 

Relaciona-se aos arranjos que conferem aumento na performance dos serviços 

públicos, aumento da qualidade com maior agilidade nas decisões e redução 

orçamentária em custeio para aplicação em investimentos – características presentes 

quando da “contratualização” e “externalização” dos serviços públicos (ESPÍRITO 

SANTO, 2010; ELKOMY; COOKSON; JONES, 2019). 

Fatores políticos 

Aspectos relacionados ao nosso sistema político, fundado em uma democracia, a 

qual é moldada pelo presidencialismo de coalizão – em que não só alternâncias (i) 

de governantes e (ii) de agendas de governo são esperadas, mas também a formação 

de alianças partidárias para se garantir governabilidade (SANTOS, 2009; LOPEZ; 

BUGARIN; BUGARIN, 2015). 

Necessidade 
Quando a Administração precisa atender a uma demanda da sociedade (existe 

cobrança social) e carece de pessoal e/ou estrutura e/ou recursos para fazê-lo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 11: Categorias iniciais nas respostas dos entrevistados (parte 2) 

 Entrevistado 5 Entrevistado 22 

Necessidade 

“Necessidade de gestão é um elemento, 

sem dúvida. [...] De fato, a necessidade de 

você ter alguém recolhendo material de 

ambulante que fere as leis de propriedade 

intelectual, ter servidores tocando frentes 

que a Prefeitura não tem concurso para 

isso.” 

“Ué... necessidade, né? Necessidade. Ainda 

mais nesses serviços muito intensivos em 

capital humano. [...] As Secretarias cada uma 

acaba desenvolvendo, ou tenta desenvolver, 

principalmente, as Secretarias que 

desempenham serviços mais de burocracia de 

nível de rua acabam tentando criar os seus 

mecanismos. Já que não tem concurso, porque 

não são elas que autorizam concurso e já que 

elas têm poucos cargos comissionados, elas vão 

desenvolvendo modelos um pouco 

heterodoxos.” 

Fatores 

políticos 

“Acomodação política é outro elemento. 

Muitas vezes, você, de fato, não precisaria 

ter uma pessoa levando aquele serviço na 

subprefeitura, mas é importante, do ponto 

de vista político, que você tenha aquele 

quadro indicado por uma força, 

representado por um vereador, compondo 

a máquina, trabalhando e participando das 

deliberações.” 

“Tem um outro problema dos concursos que é 

os concursados poderem representar para o 

político... para o político é ruim, o concursado é 

ruim, porque o ganho com a eleição é de curto 

prazo. O político, em tese, não tem o tempo 

institucional, ele precisa de resultados no curto 

prazo. O concurso dá sempre um resultado de 

médio a longo prazo, porque você vai ter que 

abrir o concurso, fazer o concurso, deixar um 

tempo essas pessoas se apropriarem e 

entenderem a máquina. Então, quando elas 

começam a trazer benefícios para a máquina, 

geralmente, esse político já não está mais no 

Executivo. Então, para ele realmente não 

compensa.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Quadro 12: Categorias iniciais dos desafios para a obtenção de pessoal 
Conceito Breve explicação 

Mudanças contextuais 
Transformações sociais e macroeconômicas que afetam a organização do trabalho, 

refletindo na forma como as pessoas e empresas percebem o trabalho. 

Questões fiscais e 

orçamentários 

A categoria engloba os dilemas na gestão do dinheiro e dos recursos públicos, 

relacionados às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei 

Complementar n. 101/2000), à elaboração e à destinação do orçamento público. 

Atração de pessoas 

Refere-se à capacidade de a Administração conseguir trazer bons profissionais para 

trabalharem em seu escopo, bem como retê-los dentro de sua organização no longo 

prazo.  

Processo de 

contratação 

Todos os entraves que se impõem à Administração no que concerne as etapas e fases 

percorridas para a contratação de pessoas, desde os procedimentos internos de 

planejamento e organização, o cumprimento de exigências legais, até a chegada do 

trabalhador. Muitos desses entraves relacionam-se à realização do concurso público 

para a contratação de efetivos (p. ex.  rigidez normativa), mas não só; existem pontos 

que são aplicáveis a qualquer processo seletivo (p. ex. como saber se o perfil da 

pessoa é compatível com as atribuições públicas que irá assumir). 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 13: Categorias iniciais nas respostas dos entrevistados (parte 3) 
 Entrevistado 09 Entrevistado 15 

Questões 

fiscais e 

orçamentárias 

“Mais uma questão: a gente tem uma 

pressão muito grande pela abertura de 

novos serviços, pela expansão dos nossos 

serviços e aí, primeiro que a gente tem 

limitações orçamentárias para isso. E, 

depois, quando vem o orçamento a gente 

tem limitações de pessoal.” 

“A questão orçamentária é o seguinte: tudo o 

que tem a ver com questões materiais para que 

as coisas aconteçam precisa ser considerado. 

Então, o que tem... acho que o debate de fundo 

disso tem mais a ver com o para o quê deve 

servir o orçamento, porque o governo arrecada, 

mas o quê ele faz com o recurso é que é a 

questão. Nesse momento no país, a gente está 

com uma visão assim: “ah, estamos com uma 

questão fiscal importante etc. etc.”. Só que tem 

uma visão diferente dessa, que é: “não, a gente 

arrecada para caramba e está pagando dívida; 

será que é para isso que a gente deveria estar 

usando o orçamento?” Então, eu acho que tem 

menos consenso do que parece, porque o que 

mais aparece na mídia, nos jornais, nos meios 

impressos, é um discurso de que falta dinheiro, 

mas, se as pessoas param para olhar o que é o 

orçamento público e como ele está dividido, 

não tem nada óbvio ali. Você pode ler para um 

lado, você pode ler para outro lado. O que tem 

a ver aqui é o que você vai priorizar. É sempre 

isto: a escolha do quê vai priorizar. É, claro... 

como é que você faz o arranjo entre o que você 

precisa e o que tem de recurso disponível. Isso 

é óbvio. Tem uma questão de fundo aí que é: 

quanto do orçamento, de fato, está disponível e 
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 Entrevistado 09 Entrevistado 15 

por que é este o orçamento que está disponível 

e não outro.” 

Atração de 

pessoas 

“Ah, então, sem contar do salário, né? Eu 

estava falando da atualização da carreira e 

tem uma atualização que é de 

remuneração. E aí extrapola: é o método 

convencional estatutário, que inclui tanto 

efetivos como comissionados. Esses 

processos todos eu acho que cabe para 

todo mundo, mas principalmente a questão 

da remuneração. Eu acho que as carreiras 

estão desatualizadas, mas sobretudo os 

cargos em comissão. É ridículo o quanto 

eles estão desatualizados frente ao 

mercado privado. A gestão fez um estudo 

recente, fazendo uma comparação com 

outros municípios, e algo vexatório a quão 

desatualizada está a remuneração dos 

cargos em comissão na Prefeitura. E aí 

não tem como: você vai ter rotatividade 

mesmo, você vai ter pessoas que não tem 

a experiência que você espera que 

tenha, você vai ter pessoas respondendo 

por áreas sem ter a experiência e a 

trajetória para isso, você vai ter 

problemas dessa natureza.” (g.n.) 

“Tem uma coisa que eu não falei, relativa à 

atração, que o desafio da atratividade dos 

salários. No âmbito do município isso é uma 

tragédia. Quem você consegue chamar? Gente 

recém-formada, quem está em início de 

carreira e vê ali uma oportunidade. Tem gente 

muito boa que a gente contrata assim, mas, às 

vezes, a necessidade é de senioridade que você 

só consegue atrair para os cargos de altíssimo 

escalão. A disparidade é grande entre o salário 

do secretário e o salário do próximo nível 

hierárquico. Tirando secretário, secretário-

adjunto, chefe de gabinete, o próximo nível é 

muito abaixo.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 14: Categorias iniciais das fragilidades das fórmulas mapeadas 
Conceito Breve explicação 

Capacidade 

institucional 

Refere-se às reais condições que a Administração Pública tem para tomar decisões 

de gestão de pessoas e de contratos. Nesse contexto, a capacidade institucional pode 

ser aproximada da capacidade de gestão, a qual consiste “na habilidade das 

administrações de cumprir suas responsabilidades em um governo democrático: i) 

utilizar sabiamente os recursos públicos e direcioná-los para os objetivos desejados; 

ii) gerir programas e pessoas de forma eficiente; iii) avaliar se os objetivos estão 

sendo alcançados” (VELOSO; MONASTERIO; VIEIRA et al., 2011, p. 19 apud 

FERNANDES, 2016, p. 699). 

Descontinuidade 

Desafio de: (i) manter a longo prazo projetos e políticas públicas diante da mudança 

governamental (continuidade administrativa)75, (ii) fazer a gestão da informação e 

(iii) construir memória organizacional – i.e., “conjunto de meios, através dos quais 

 
75 “A expressão ‘continuidade e descontinuidade administrativa’ refere-se aos dilemas, práticas e contradições que 

surgem na Administração Pública, Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca de dirigentes. Como 

fenômeno, manifesta-se pelas consequências organizacionais de preencher um sem-número de cargos de 

confiança, explícita ou implicitamente disponíveis para distribuição no interior das organizações públicas” 

(SPINK, 1987, p. 57 apud NOGUEIRA, 2006, p. 15). 
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Conceito Breve explicação 

o conhecimento do passado é recuperado em atividades do presente” (COSTA, 

1997, p. 51 apud RUENDA; FREITAS; VALLS, 2011, p. 83). 

Insegurança jurídica 

A insegurança jurídica advém da falta de estabilidade das relações jurídicas, tanto 

do ponto de vista de assegurar aos cidadãos a “não-surpresa”, nos atos da 

Administração Pública, quanto para preservar situações já constituídas e permitir ao 

gestor público o melhor exercício das ações atreladas ao desenvolvimento de 

políticas públicas.  

Pensar em segurança jurídica é considerar não só o lado do administrado, mas 

também o papel do gestor/agente público. Ao tomar decisões, o gestor público 

precisa ter a segurança de que os órgãos de controle encarregados de sua supervisão 

irão atuar com alguma previsibilidade, a partir de entendimentos já estabelecidos 

ou, ainda, informando previamente sobre mudanças de interpretações76.  

Sob esse aspecto do gestor, tem-se as alterações implementadas pela Lei n. 

13.655/2018 na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n. 

4.657/42, “LINDB”), que visavam ao aumento da segurança jurídica na aplicação 

do direito público no Brasil – não só pela Administração, mas também pelo 

Judiciário e demais controladores77.  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 15: Categorias iniciais nas respostas dos entrevistados (parte 4) 
 Entrevistado 07 Entrevistado 03 

Descontinuidade 

“O lado negativo é a perda da 

institucionalização do conhecimento, 

que tem um sério risco ao se depender 

de comissionados. Onde não tem uma 

entrada de efetivo, a área é 

basicamente tocada por 

comissionados. Quando a pessoa 

resolver sair ou for retirada do cargo, 

a gente não vai ter como 

institucionalizar o conhecimento 

daquela área, que pode tender a morrer 

ou ter perda de eficiência. E isso é um 

risco muito grande que a Prefeitura 

está enfrentando em diversas áreas, 

porque se tem pouco efetivo.” 

“[...] qual é a desvantagem que a gente tem? Eu 

acho que é exatamente nessa questão da 

estabilidade. Tem algumas áreas que esse 

conhecimento é importante. Então, ter um 

regime mais estável, que tem estímulos para que 

a pessoa continue naquele cargo, enfim, é 

importante para que ela fique naquele serviço, 

ela gere um vínculo com aquela comunidade, ou 

mesmo que ela vá exercendo algumas 

habilidades ao longo do tempo e que ela vá ali 

fazendo esse processo de gestão do 

conhecimento. Então assim, aquela pessoa que 

vai... inclusive, esse trabalho que eu te disse: às 

vezes, um trabalho de longo prazo, que você tem 

em muitas áreas. Então, todos esses trabalhos 

 
76 “[...] inseguros diante do risco de se tornarem alvo de ações de improbidade com resultados imprevisíveis e 

dispondo de estruturas públicas frágeis, os agentes administrativos se intimidam, passam a priorizar sua segurança 

pessoal e, com frequência, cruzam os braços (o famoso “apagão das canetas”). Os números são fortes: entre 2010 

e 2015, impressionantes 27% do orçamento dos municípios do Estado de São Paulo ficaram sem execução. Ao 

longo do tempo, os prefeitos municipais se tornaram os principais alvos, de modo que as ações de improbidade 

podem ter a ver com a paralisia administrativa” (SUNDFELD; KANAYAMA, 2020, p. 412). 
77 Vide: Revista de Direito Administrativo, Edição Especial – Direito Público na Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), publicado em 11 de novembro de 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255 
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 Entrevistado 07 Entrevistado 03 

que requerem mais continuidade, mais 

estabilidade, uma visão de planejamento maior 

são trabalhos que a gente perde nesses outros 

modelos [...].” 

 Entrevistado 19 Entrevistado 21 

Insegurança 

jurídica 

“E tem o outro alternativo que pode 

ser esses casos para tentar aumentar o 

salário, em que se tem duas funções. 

Daí é ao contrário. O cara tem uma 

situação um pouco melhor, mas ela é 

momentânea, pontual e está bem 

associada ao ciclo de gestão – mas aí 

ele já sabe disso. E dependendo do 

nível da função, do trabalho, tem a 

insegurança jurídica contínua disso – 

que é a dúvida de qual é a função que 

você exercia, qual é o seu papel na 

responsabilidade, quem vai 

questionar. Aí vai responder para o 

TCM durante dez anos e isso afasta a 

pessoa. Tem gente que não está afim 

de ir lá fazer um papel público, 

ganhando menos do que paga o 

mercado, e ainda pagar advogado para 

defender no tribunal de contas, na 

controladoria e tal.” 

“Como eu falei, a contratação temporária acaba 

sendo um recurso, às vezes, com uma 

interpretação esticada do que a lei permite. E aí, 

aqui repito: muitas vezes, o gestor até se 

colocando em risco de fazer uma contratação, 

que pode ser questionada pelo Ministério 

Público ou no Tribunal de Contas, enfim...” 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 16: Categorias iniciais das características do vínculo estatutário efetivo 
Conceito Breve explicação 

Estabilidade 

É a garantia constitucional de permanência no serviço público conferida ao servidor 

que tenha cumprido o estágio probatório de forma satisfatória, após aprovação em 

concurso público e nomeação para cargo de provimento efetivo (MEIRELLES, 

2011). 

Estrutura das carreiras 
Engloba a organização das carreiras em si, seu desenho institucional, pensando o 

futuro da Administração: quais são elas e para que servem? 

Demissão, exoneração, 

e estágio probatório78 

A demissão é uma forma de vacância ou desocupação do cargo público, que se trata 

de uma penalidade diante do cometimento, pelo servidor, de faltas graves, conforme 

 
78  Embora demissão, exoneração e estágio probatório representem conceitos jurídicos distintos, eles foram 

agrupados desde o início, pois os entrevistados mencionaram esses conceitos ao articularem ideias relacionadas à 

dificuldade de desligamento do servidor público e à efetividade da avaliação de desempenho. Por exemplo: 

“Especialmente, quando a gente pensa no regime único, no regime que nós temos hoje no serviço público, de uma 

estabilidade, que eu até brinco que não é estabilidade, é imunidade – porque uma coisa é você ter estabilidade 

outra coisa é você ter a certeza de que independente do que aconteça, a não ser que você mesmo cometa algum 

crime ou alguma infração disciplinar grave, nada vai acontecer e você vai permanecer fazendo a mesma atividade 

e ganhando a mesma remuneração até você morrer.”(Entrevistado 21); e “Por outro lado, você tem a limitação e a 

tendência a não demissão de pessoas que não desempenham bem. Isso a gente precisa repensar, porque o modelo 
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Conceito Breve explicação 

expressamente previsto em lei. Já a exoneração refere-se ao desligamento do servidor 

público a seu pedido ou de ofício pela Administração Pública. Neste último caso, o 

desligamento só pode ocorrer de forma motivada: (i) quando não satisfeitas as 

condições da avaliação de desempenho durante o estágio probatório (art. 41, par. 4º, 

CF); (ii) quando o servidor já estável apresentar insuficiência de desempenho (art. 

41, par. 1º, III, CF); (iii) para se adequar aos limites impostos pela legislação de 

responsabilidade fiscal (art. 169, par. 3º, II, c/c art. 169, par. 4º, ambos da CF) 

(MEIRELLES, 2011). 

O estágio probatório em si pode ser compreendido como “o período de avaliação, 

adaptação e treinamento em efetivo exercício a que estão submetidos os que 

ingressam em cargos públicos em virtude de aprovação em concurso público” 

(MODESTO, 2019, p. 1) (art. 37, II, CF). Os agentes aprovados ao final do período 

de estágio probatório adquirem a estabilidade. 

Função e alocação 

engessadas 

Pouca margem para a mobilidade dos servidores públicos dentro da máquina pública, 

de acordo com as suas preferências de trabalho. Uma vez admitidos para o exercício 

de um dado cargo e função em uma dada área da Administração, lá eles devem 

permanecer, para que não seja configurado desvio de função ilegal. 

Promoção e progressão 

A progressão funcional consiste na passagem do servidor público para a categoria 

imediatamente superior àquela que ele ocupa no quadro de sua carreira, dentro do 

mesmo nível79, em razão do resultado da avaliação de desempenho, associado ao 

tempo na categoria, capacitação e atividades, mediante requerimento (ou não), a 

depender da carreira80. 

A promoção é a elevação do servidor na carreira, da última categoria do nível em 

que se encontra para a primeira categoria do nível imediatamente superior, em razão 

do resultado da avaliação de desempenho associado ao tempo de efetivo exercício na 

categoria, capacitação e atividades, mediante requerimento (ou não), a depender da 

carreira81. 

 
em si não impede, mas a forma como a gente usa o modelo tem sido impeditiva dessas exonerações. Isso 

atrapalha.” (Entrevistado 20). 
79 As carreiras do município de São Paulo estão organizadas em níveis e categorias. Cada nível tem suas respectivas 

categorias, de sorte que estas são o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo nível, segundo a sua 

progressão na carreira. Níveis e categorias são o que conforma a hierarquia dentro de uma carreira. A nomenclatura 

nível neste caso não se confunde com a indicação do nível da carreira em si – se de nível básico, médio ou superior. 

Assim, carreiras de nível básico têm seus níveis, que, por sua vez, têm suas categorias – e assim por diante. 
80 Vide, p.ex.: Decretos municipais (e respectivas alterações posteriores) n. nº 51.564/2010, n. 51.565/2010, n. 

51.567/2010, n. 51.566/2010 e n. 51.567/2010. 
81  Vide, p.ex.: Decretos municipais (e respectivas alterações posteriores) n. 51.568/2010, n. 51.569/2010, n. 

51.570/2010, n. 51.571/2010 e n. 51.572/2010. 
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Conceito Breve explicação 

No município de São Paulo cada carreira tem uma legislação própria que detalha os 

seus respectivos níveis e categorias, bem como os critérios de promoção e 

progressão82. 

Corporativismo 

Mobilização dos servidores em defesa de seus interesses. Ou seja, pressões exercidas 

pelos servidores e suas agremiações, visando à extensão ou à manutenção de 

benefícios (ou privilégios) ao conjunto de pessoas ligadas à máquina pública, em 

especial, àquele integrante de seus próprios quadros funcionais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 17: Categorias iniciais nas respostas dos entrevistados (parte 5) 

 
82 Vide: Manual do PCCS, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/manual_progresso_e_promoo_pccs_15937

91889.pdf e Planos de Cargos, Carreiras e Salários, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/portal_do_servidor/pccs/index.php?p=13836  

 Entrevistado 14 Entrevistado 23 

Estabilidade 

“Mas a grande vantagem é a estabilidade do 

servidor que honra o nome do servidor 

público. Eu, como servidora pública efetiva, 

sei das vantagens e do quão melhor eu trabalho 

pelo fato de eu ter estabilidade, e do quanto 

isso garante que eu entregue o melhor serviço 

público para o cidadão e a cidadã de São 
Paulo. Acho que a gente vive em uma época 

que se critica muito a estabilidade de 

servidores, mas ninguém olha para as barras 

que o servidor segura. Essa troca política, que 

é natural e desejável, traz dificuldades de 

gestão, porque a gente está a todo momento 

mudando – e isso é normal. É natural da 

democracia que continue sendo assim, mas o 

fato é que você tem que toda hora explicar as 

mesmas coisas para novas pessoas, que vão 

lidar com o problema e ter as mesmas velhas-

novas ideias acerca dos problemas e que o 

servidor precisa falar: olha, assim não 

funciona; dessa forma eu não vou fazer, 

porque a gente já testou e já deu errado. Não é 

porque o servidor está com má vontade, mas é 

porque ele tem mais experiência do que a 

pessoa que acabou de chegar. E, nesse 

momento, se o servidor não tivesse 

estabilidade, eu já teria sido demitida umas 

vinte vezes. Então, eu acho que é uma 

vantagem.” 

“Olha, o lado positivo da estabilidade é você 

garantir que o servidor público ele, de fato, 

desempenhe as suas atribuições sem viés 

político. Blinda um pouco essa questão de o 

servidor desempenhar as suas atribuições 

sem estar sujeito à pressão política [...].” 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Após a codificação aberta, realizou-se a chamada codificação axial, em que “os diversos 

conceitos elaborados [ou categorias iniciais, como aqui colocadas] podem ser reunidos em 

categorias e subcategorias mais abrangentes, quando remetem a um mesmo universo de 

sentido” (CAPPI, 2017, p. 407). Ou seja, procurou-se agrupar as palavras-chave iniciais de 

acordo com o seu significado, relacionando-as. Assim, quando pertinente 83 , as categorias 

iniciais foram refinadas e agrupadas como subcategorias dos “códigos-mãe” ou foram 

“quebradas” em subcategorias próprias, conforme apresentado na Figura 1 e na Figura 2.  

Esse exercício de agrupamento das categoriais iniciais foi feito pensando-se em 

organizar os achados de pesquisa de forma a possibilitar a discussão acerca do relacionamento 

entre a Administração e o pessoal a seu serviço, bem como os diversos graus de vinculação 

entre a pessoa física e o Poder Público, de acordo com a fórmula de flexibilidade adotada. 

 

 

 

 

 

 

 
83  No caso das fragilidades e das características do regime estatutário efetivo, as categorias iniciais foram 

suficientes para organizar os dados colhidos nas entrevistas. 

 Entrevistado 14 Entrevistado 23 

Exoneração e 

estágio 

probatório 

“Eu acho que isso deveria ser mais disputado 

e deveria se pensar em formas melhores de 

fazer os concursos, porque, uma vez que a 

pessoa bota o pé para dentro, ela vai ficar para 

sempre. É muito difícil... eu nunca vi, em todo 

esse meu tempo de Prefeitura, algum servidor 

não ser efetivado depois do probatório. E aí 

entra lá, o corporativismo opera, ninguém vai 

dar parecer contrário na avaliação de colega e 

blablabla. Então, assim, botou o pé lá, vai ficar 

para sempre – para o bem e para o mal. [...]A 

desvantagem é que você vai ter muita 

dificuldade para demitir o servidor público, 

que não honra o nome de servidor, embora não 

seja a maioria – tem que ser justo com isso. 

Não é que é um bando de vagabundo 

encostado. Tem um ou outro xarope, como 

tem em todo lugar. Só que, no setor privado, 

você demite e, na Prefeitura, você lida com ele 

para sempre.” 

“Mas, se você faz um concurso e contrata 

pelo regime jurídico único, você fica com ele 

e não pode demitir, exceto se ele tiver ali um 

problema muito grave de falta funcional. O 

índice de exoneração de servidores efetivos 

é muito baixo em todas as esferas, incluindo 

municípios.” 



 

 

66 

Figura 1: Códigos-mãe das fórmulas jurídicas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021).  
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Figura 2: Códigos-mãe dos desafios e dos motivos84 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

O processo de abstração foi repetido até que fosse possível chegar a uma narrativa 

central que respondesse às perguntas de pesquisa, explicando as conexões entre os conceitos 

(CAPPI, 2017; SANTOS et al., 2017) – codificação seletiva85 –, apresentada na discussão dos 

resultados.  

  

 
84 Desafios e motivos aqui foram unidos, pois entendeu-se que os desafios são parte dos motivos que levam a 

Administração a buscar por fórmulas de flexibilidade. Isso pode ser depreendido da própria fala dos entrevistados. 

Por exemplo, o entrevistado 11 articula sobre a rigidez do processo de admissão como um fator da busca por 

alterativas: “No que eu vejo, nesse sentido, uma coisa que acaba sendo utilizada como uma facilitadora para fazer 

contratações, porque os servidores de carreiras têm regras muito rígidas para a contratação. Você tem que aprovar 

no legislativo a contratação dos servidores, uma discussão de orçamento e uma discussão salarial – todas muito 

difíceis de serem travadas e que têm uma opinião pública muito contrária por preconizar o pressuposto de que a 

máquina pública é inchada. Então, é difícil fazer contratações de servidores de carreira.” Outro exemplo é a fala 

do entrevistado 06, que indica a falta de planejamento interno para a contratação via concurso público como um 

fator que dificulta a contratação de pessoas, ensejando a necessidade de fórmulas de flexibilidade: “discurso de: 

‘ah, concurso dá trabalho tem que fazer, pelo menos, cinco meses antes, tem que planejar’. Mas é claro que tem 

que planejar. ‘Ah, mas demora 5 meses’, então, começa antes – qual é o problema? Não sabe quantos médicos e 

professores serão necessários no exercício seguinte, não sabe quantos assistentes sociais, quantos engenheiros? 

Caramba, cadê o planejamento de necessidade de pessoal? Nós estamos em abril de 2021, eu tenho que saber 

quantos profissionais eu vou precisar em 2022, 2023 e 2024, fazer o meu dimensionamento de pessoal e começar 

a fazer o concurso. Eu quero ter um cara trabalhando em janeiro do ano que vem? Começa o concurso agora. Qual 

é o problema? Daí o cara não faz nada e chega em dezembro e fala: ‘ah, meu Deus, eu preciso de um cara em 

janeiro’. Mas por que não começou a planejar um ano antes? Aí tem um pouco de preguiça ou incompetência.” 
85  “Na codificação seletiva, último momento do processo analítico, ocorre o refinamento das categorias e 

subcategorias encontradas anteriormente, sendo comparadas e analisadas continuamente, integrando-se os dados 

e possibilitando ao pesquisador a identificação de uma categoria central ou fenômeno” (SANTOS et al., 2018, p. 

5). 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme desenvolvido abaixo, foram delineados cinco tipos de categorias ou códigos-

mãe, que dão conta do universo de fórmulas mapeadas – cada qual com as suas próprias 

subcategorias. Antes de adentrar cada uma delas, destaca-se que, conforme as entrevistas, para 

boa parte dessas categorias, em especial aquelas utilizadas em órgãos com alta demanda 

prestacional, a sua aplicação ocorre por motivos de necessidade prática. Ou seja, a situação 

fática que se coloca diante do gestor faz com que este recorra a fórmulas jurídicas diversas do 

modelo tradicional, as quais são vistas como alternativas viáveis para solucionar questões de 

pessoal86.  

Embora a pesquisa tenha investigado fórmulas jurídicas diferentes dos modelos de cargo 

efetivo estatutário e de emprego público, os entrevistados apontaram que, no âmbito da 

Prefeitura de São Paulo, o regime celetista é precipuamente usado pela Administração 

Indireta87, fazendo-se presente na Administração Direta apenas em alguns casos específicos88. 

Assim, as fórmulas mapeadas são arranjos jurídicos que divergem em relação ao modelo 

estatutário efetivo, mais especificamente.  

Nesse sentido, o cenário de necessidade que se impõe diante do gestor, por vezes, 

relaciona-se às demandas por entrega de serviços vis-à-vis às dificuldades que as características 

do regime estatutário efetivo trazem na prática – as quais incluem: 

a. Falta de planejamento prévio por parte da Administração para a realização de 

concursos públicos, que são processos demorados, de sorte que certas demandas de 

 
86 Vide p. ex.: “A necessidade do gestor. Eu estou aqui e preciso entregar, então, eu vou empregar (contratar 

pessoal) do jeito que dá.” (Entrevistado 18). No mesmo sentido: “Eu acho que é a necessidade de sobrevivência, 

de tocar a máquina, de fazer a Administração girar. É isso, assim. Vai fazendo uns puxadinhos, umas gambiarras.” 

(Entrevistado 02). 
87 Vide p. ex.: “Contratação celetista a gente tem ali algumas questões que fogem um pouco ao controle da 

Administração Pública. Eles são muito pensados e voltados para empresas públicas, para um outro foco e uma 

outra forma de trabalhar.” (Entrevistado 23). No mesmo sentido: “Olha, o regime de contratação celetista, eu tive, 

em um dos órgãos públicos, eu tive contato nos últimos anos, na Prefeitura de São Paulo, quando eu estava 

trabalhando na reestruturação da Administração Indireta, que era, em São Paulo, o único local que a gente tinha 

celetista (...)” (Entrevistado 04). 
88 Vide p. ex.: “No Poder Público municipal, salvo engano, não tem nenhuma contratação celetista de... emprego 

público só tinha sobrado um caso, porque a gente fez um processo de <estatutarização> dos antigos empregados 

públicos. Teve uma lei na saúde das autarquias e, se não me engano, sobrou só um caso, para poder uniformizar 

os modelos.” (Entrevistado 17). 
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pessoal poderiam ser antecipadas a tempo de fazer um concurso89. Em alguns casos, 

há falta de pessoal para fazer esse planejamento, causando um efeito bola de neve. 

Isto é, por falta de quadro de pessoal, a Administração não consegue se planejar e 

identificar sua demanda futura a fim de organizar concursos, o que gera falta de 

pessoal também no futuro e uma necessidade de recorrer a alternativas. 

b. Em outros casos, a morosidade do processo de contratação via concursos públicos é 

tanta, que mesmo o planejamento se torna obsoleto90. 

c. Falta de interesse do chefe do Executivo em contratar efetivos. A decisão de abrir 

um concurso público, comprometendo parte dos gastos públicos com pessoal, é 

custosa do ponto de vista político, pois não traz resultados no tempo da eleição, de 

sorte que falta interesse político em abrir concursos para efetivos – o que, por sua 

vez, gera falta de pessoal em certas áreas91.  

d. Interrupção de um dado concurso pelos controladores, atrasando o processo de 

ingresso de novo quadro de pessoal; não raro os editais ou a prova do concurso em 

si são impugnados judicialmente92. Essa é uma dificuldade que se relaciona com o 

ponto (b) supracitado, podendo ser um fator para a morosidade relatada.  

e. Carreiras que se mostram pouco atraentes para os seus integrantes, em razão da 

baixa remuneração, engessada legalmente, e das condições de trabalho – o que as 

 
89 Vide p. ex.: “Eu acho que é um ponto, mas eu acho que é mais superável com o mínimo de planejamento, você 

tendo nas organizações públicas um mínimo de planejamento e um mínimo de articulação. Eu vejo que, talvez, 

esse tempo algumas vezes se atravanca mais, porque os atores não estão alinhados.” (Entrevistado 04). No mesmo 

sentido: “Porque assim, tirando áreas muito específicas, em que talvez você tenha uma demanda imprevisível de 

pessoal, quase todas as áreas, quase todas as políticas, quase toda a necessidade que você tem de pessoal é uma 

necessidade que é, perfeitamente, <planejável>. Aquela UBS, ela não vai ficar pronta amanhã, do nada. Não vai 

cair uma UBS e você vai ter que colocar médico lá.” (Entrevistado 03). 
90 Vide p.ex.: “Tirando esses casos, o dia a dia da contratação é um processo extremamente lento. Se houver algum 

nível de racionalidade nesse processo de contratação e for um ente que leve a sério a questão da gestão pública 

(seja União, estado ou município), vai ter que ter, primeiro, um levantamento da necessidade dessa mão de obra, 

tem que ver quantas pessoas são necessárias, pensando em um mundo completamente ideal, que, em geral, não é 

assim que acontece. E aí, lança o Edital, e tem todas as fases do Edital, tem a realização das provas, apresentação 

de título, todas as ações judiciais que existem, até que isso lá na frente vire uma contratação, a demanda daquele 

momento vai ser diferente de quando essa necessidade foi identificada lá atrás. Acho que tem aí um gap de timing 

mesmo, que é naturalmente muito moroso.” (Entrevistado 02). 
91 “Tem um outro problema dos concursos que é os concursados poderem representar para o político... para o 

político é ruim, o concursado é ruim, porque o ganho com a eleição é de curto prazo. O político, em tese, não tem 

o tempo institucional, ele precisa de resultados no curto prazo. O concurso dá sempre um resultado de médio a 

longo prazo, porque você vai ter que abrir o concurso, fazer o concurso, deixar um tempo essas pessoas se 

apropriarem e entenderem a máquina. Então, quando elas começam a trazer benefícios para a máquina, geralmente, 

esse político já não está mais no Executivo. Então, para ele realmente não compensa.” (Entrevistado 22). 
92 Vide p. ex.: “O concurso é demorado, é muito sujeito a questionamentos, seja pelos tribunais de contas, seja 

pelo Judiciário, seja pelo Ministério Público.” (Entrevistado 05). No mesmo sentido: “a prova do concurso com 

regras objetivas, capazes de serem sustentadas juridicamente, porque o concurso é um processo altamente 

judicializado.” (Entrevistado 17). 
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tornam desinteressantes para os profissionais, havendo poucos candidatos que 

assumem as vagas abertas em concursos e altos índices de desistência. As entrevistas 

indicam ser esse o caso da saúde e da segurança urbana93. 

f. Carreiras que são engessadas, com funções muito específicas, por vezes 

circunscritas a determinadas Secretarias, as quais não só se tornam obsoletas com o 

tempo, mas também dificultam a transposição de pessoal entre órgãos e funções94. 

g. A rigidez do processo de ingresso de novos efetivos, tanto em função da prévia 

aprovação legislativa e orçamentária95, quanto em razão da interpretação normativa 

consolidada sobre o tema, que tem grande apreço pela impessoalidade em 

detrimento de uma maior discricionariedade na seleção de pessoas96. Nesse sentido, 

 
93 Vide p. ex.: “É aquilo que eu te falava: é a lei. Então, você vai lá, passa uma lei e estrutura uma carreira. Aí cria 

uma estrutura de cargos, de salários bacana, interessante, atrativa e tal. Está lá. As pessoas se motivam e você 

consegue atrair. Passa um ano, dois, três, quatro, cinco ela fica defasada com aquele valor você já não consegue 

mais atrair ninguém. Você precisa atualizar. Só que para fazer isso você precisa de uma nova lei, enfim.... E 

também não há.... O problema não é a lei, porque também você poderia mudar todo ano, criar um mecanismo de 

reajuste e tal. Mas isso acaba que não acontecendo. Então, por exemplo, isso é uma prática comum na Prefeitura. 

Praticamente todas as carreiras, com exceção da educação, elas ficam muitos anos com a mesma tabela salarial 

congelada no valor nominal. E aí, com o tempo, elas vão ficando defasadas. Por exemplo, hoje a carreira da saúde, 

nós a reestruturamos em 2015. Lá em 2015, quando ela foi reestruturada, o valor de entrada era um valor legal. Só 

que hoje, em 2021, seis anos depois, é o mesmo valor. Aí já num... hoje, com toda a inflação que nós tivemos no 

período, você já não consegue mais trazer médico com aquele valor que se paga.” (Entrevistado 03). 
94 Vide p. ex.: “E aí eu acho que tem um problema de capacidade institucional do Estado pouco desenvolvido, que 

é assim: como eu sei quantas pessoas eu preciso? Para o que eu preciso dessas pessoas? Quais são as principais 

responsabilidades? Quais são as competências necessárias? Quais as atribuições que elas vão ter? E as carreiras, 

da forma como elas são desenhadas, em primeiro lugar, às vezes, dificultam isso. Então, na Prefeitura de São Paulo 

isso era um problema grave. Tinha a carreira de... sei lá... era muito a formação que a pessoa tem no conselho 

regional da profissão. E as necessidades da gestão não são exclusivas de uma determinada formação a depender 

do caso. Claro, tem casos que sim – como quando você pensa educação, saúde, você tem que ter uma formação 

profissional específica. Mas como muito do governo foi virando gestão e aí eu contrato serviços externamente, 

essas carreiras muito fechadas acabam sendo um problema. Então, um dos trabalhos que os governos deveriam 

estar muito preocupados em fazer é definir carreiras com mais amplitude de responsabilidades, para que não fique 

aquela coisa de que a pessoa está em desvio de função.” (Entrevistado 15). Nesse mesmo sentido: “Então, antes 

disso, é pensar na carreira, porque você pode mexer na carreira. A gente tem, hoje em dia, uma tendência de criar 

carreiras abertas, sem formação especificada e aí você pode discutir dentro do concurso a seleção por área – não 

significa que a pessoa precisa ter um diploma naquela área, ela precisa ter conhecimento naquela área. A área de 

TI é um exemplo acho que até meio batido...” (Entrevistado 17). 
95 Vide p. ex.: “E boa parte dos desafios na gestão de pessoas no setor publico se dá mais assim por dificuldades 

mesmo de estar a todo momento atualizando esses instrumentos, diferentemente do setor privado, que você 

consegue gerir cada pessoa ali na empresa, você consegue gerir artesanalmente a carreira daquela pessoa na 

empresa, aqui [no setor público] não. Aqui tem regras que precisam ser seguidas. Você não pode pagar o que você 

quiser para qualquer pessoa, você não pode falar para ela fazer qualquer função. Então, aqui, no setor público, 

exige muito mais um rigor de planejamento, uma capacidade de você planejar e a todo momento estar atualizando, 

porque a vida muda, enfim, as coisas todas mudam. Então, assim, acho que boa parte da rigidez associada a esse 

modelo está muito mais na incapacidade que nós temos em alguns governos de estar a todo momento 

diagnosticando o que precisa ser transformado e fazer essas devidas atualizações.” (Entrevistado 03). 
96 Vide p. ex.: “Então, eu estou precisando de gente, porque abri certos serviços, ou preciso fazer a gestão de 

determinados contratos... o processo de construir um concurso, nos moldes como ele deve ser feito, tem uma série 

de regras que, de um lado, tentam salvaguardar essa isonomia, essa parte boa do concurso, mas que, por outro 

lado, torna esse processo bastante rigoroso.” (Entrevistado 15). 
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os entrevistados apontam que a interpretação dos controladores que trata o concurso 

público como meio ideal de ingresso, determinando a sua máxima objetividade, é 

elemento que restringe a seleção de pessoas97 – constituindo um fator que impõe a 

referida busca pela flexibilidade. 

h. A rigidez do processo de desligamento quando se trata de servidores estatutários 

efetivos, a qual se coloca como um obstáculo à gestão de pessoas que, por vezes, faz 

com que a Administração recorra a fórmulas de flexibilidade, pois a permanência 

do servidor – independentemente do seu desempenho – não se mostra adequada aos 

objetivos que se quer alcançar98, onerando os cofres públicos a longo prazo. 

 
97 Vide p.ex.: “Tem uma outra coisa que é o processo seletivo. Aí essa é assim... também acho que o concurso 

público da forma como foi instituído foi muito importante, porque a nossa tradição era de ocupação patrimonialista, 

clientelista e os cargos comissionados ainda têm bastante isso. Mas, no caso dos estatutários, existir o concurso 

público, ele ser teoricamente universal, isonômico e aferir competências objetivas foi um ganho para o Estado 

brasileiro. Porém da forma como ele foi... como isso se desenvolveu na nossa trajetória histórica, acaba que você 

cria um mercado de preparação para concursos, quem pode se preparar bem para um concurso, geralmente, são as 

pessoas que estão buscando a estabilidade do serviço público – algumas têm sim o espírito público, não acho que 

só tenha gente a fim do salário, mas você acaba tendo esse incentivo ruim. E aí a forma como o concurso é feito, 

que é simplesmente uma prova de conhecimentos, mesmo que os conhecimentos possam tentar explorar 

competências mais amplas, é difícil você aferir outras competências em uma prova escrita. E as competências mais 

relevantes para o trabalho no mundo contemporâneo têm a ver também com capacidade de articulação, de trabalho 

em equipe, de gestão compartilhada das coisas, de cocriação, e habilidades socioemocionais também – o que é 

impossível de aferir em concurso [hoje]. A pessoa pode escrever lá bem bonitinho o que são as competências, mas 

na prática ali, no cotidiano...” (Entrevistado 15). 
98 Vide p.ex.: “Agora tem o avesso, né? Assim como você, com base em uma convicção honesta e ética, se recusa 

a fazer uma malandragem, pode acontecer de você receber uma determinação para fazer uma coisa que é correta, 

é importante, que está comprometida com o serviço público e a pessoa dizer: ‘ah, não, não quero, não faço’. E aí 

a gente cai no problema da estabilidade que é o avesso da história. Até porque eu sou uma pessoa conservadora 

em relação a isso, eu acho que a estabilidade é indispensável, mas a estabilidade entendida não como impunidade, 

que, de uma certa maneira, é o que ela acaba ficando no mais das vezes. Se a estabilidade vira a imensa dificuldade 

de desligar, ela é um problema. Se ela é o desligamento condicionado a razões de ordem pública e previstas na 

norma, para mim, está perfeito. Você desliga quem reiteradamente não trabalha direito e não se dedica e não 

colabora, quem reiteradamente trata mal o usuário, quem falta indiscriminadamente. Tudo bem. Aí está certo.” 

(Entrevistado 06). Nesse  mesmo sentido: “O que de fato existe é uma dificuldade muito grande em se fazer gestão 

por resultado no Poder Público por uma série de razões e aí eu acho, que, claro, a estabilidade é um... ela tem das 

suas razões de ser, enquanto garantia a não persecução política, mas era possível fazer, na minha visão, uma gestão 

de pessoas, o que vale para todas as esferas de poder, com base em resultado, isto é, que você tenha um 

planejamento de gestão de pessoas, você estabeleça resultados e, na medida em que as pessoas atinjam ou não 

aqueles resultados, você promove, aumenta de classe, abre espaço para assumir um cargo de chefia, etc.” 

(Entrevistado 05). E ainda: “Eu acho que isso deveria ser mais disputado e deveria se pensar em formas melhores 

de fazer os concursos, porque, uma vez que a pessoa bota o pé para dentro, ela vai ficar para sempre. É muito 

difícil... eu nunca vi, em todo esse meu tempo de Prefeitura, algum servidor não ser efetivado depois do probatório. 

E aí entra lá, o corporativismo opera, ninguém vai dar parecer contrário na avaliação de colega e blá blá blá. Então, 

assim, botou o pé lá, vai ficar para sempre – para o bem e para o mal. E eu sou uma grande defensora da estabilidade 

no setor público, mas, para isso, a gente precisa contratar melhor. Então, eu acho que teria muita melhoria para 

fazer, mesmo pensando no âmbito de contratação do servidor estatutário, ainda que não mudasse a lei e ficasse a 

lei que a gente tem agora, eu acho que daria fazer muita coisa melhor no âmbito de gestão, na hora de organizar o 

concurso e disputar essas coisas que eu falei de fazer uma entrevista e um processo seletivo mais moderno, que 

outros países usam, por exemplo.” (Entrevistado 14). 
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As dificuldades apontadas corroboram o entendimento de que a leitura segundo a qual 

vê esse modelo como ideal, em certos casos, não dialoga com a realidade fática, que requer da 

Administração capacidade de adaptação constante – a qual o modelo não consegue suprir. 

Nesse ponto, nota-se que o concurso público (seja pela sua demora, sejam pelos obstáculos de 

planejamento prévio, ou, ainda, pela interpretação acerca da forma correta de realizá-lo) é um 

fator relevante para adoção das fórmulas mapeadas, as quais não demandam a sua realização 

quando geram vínculos jurídicos diretos entre a Administração e a pessoa física. 

Segundo os entrevistados, essas dificuldades são intensificadas ao se considerar que 

existem vários funcionários da Prefeitura que se aposentaram nos últimos anos ou que irão se 

aposentar nos próximos, de sorte que o quadro de servidores efetivos em exercício tende a 

diminuir, sem que haja reposição de pessoal99.  

Por fim, outros fatores que também influenciam a adoção dessas fórmulas jurídicas, não 

só relacionados à necessidade do gestor em ter pessoal imediatamente disponível para atender 

à população e entregar serviços, são:  

(i) preocupações mais gerais com a eficiência dos serviços e redução do aparato 

estatal, sob as quais norteiam o pensamento do New Public Managment (NPM), 

principalmente no caso em que o pessoal a executar o serviço vincula-se a 

terceiros que assumem contratualmente a prestação do serviço (outsourcing)100. 

Nesse caso, o modelo estatutário, organizado a partir de servidores efetivos de 

carreira delimitadas, seria insuficiente, ou até mesmo inadequado ou 

desnecessário, tendo em vista os objetivos que a Administração busca, os quais 

vão além da obtenção de pessoas para atender necessidade de pessoal no dia a 

dia da gestão.  

 
99 Vide p. ex.: “As distorções fizeram com que não haja uma estrutura desenhada para o futuro. Você tem um perfil 

da Prefeitura, grande parte dela, em vias de aposentadoria e não há uma reposição que possa suprir as demandas 

que esse corpo de funcionários faz – vide a questão dos cargos em comissão ocupados por aposentados e cargos 

em comissão ocupados por pessoas para fazerem atividades-meio.” (Entrevistado 13). 
100 Vide p. ex.: “Olhando para as grandes concessões, aí você, talvez, deva lançar o olhar para uma coisa a mais 

não só de necessidade, mas de desenvolvimento futuro. Grande parte quando você pensa... a iluminação de São 

Paulo foi trocada por LED, então, isso foi feito dentro de uma dessas concessões grandes, mas existem 

trabalhadores dentro dessas empresas trocando iluminação. É uma iluminação que ilumina mais. Pode parecer um 

tema simples, mas na periferia faz muita diferença você ter uma luz com amplitude maior, que deixa mais claro, 

as pessoas se sentem mais seguras, a luz não queima tanto, então, é preciso menos manutenção. Então, essa coisa 

do desenvolvimento atrai muito nesses contratos maiores: a necessidade de levar o serviço para outro patamar, de 

melhorar a qualidade do serviço e não só manter o serviço, fazer girar a roda.” (Entrevistado 05). 
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(ii) a prática reiterada da Administração em agir de uma determinada forma, quando 

certas situações se impõem 101 . Nesse caso, o arranjo jurídico a propiciar 

flexibilidade seria adotado pela Administração corriqueiramente, tendo sido já 

incorporado ao seu modus operandi, de sorte que se torna muito difícil mudá-lo. 

Ou seja, a decisão do gestor pela fórmula jurídica ocorreu no passado e um novo 

gestor tem dificuldade para fazer diferente. 

No todo, seja pela necessidade de ter pessoal disponível para o cumprimento das 

atividades administrativas, de gestão e de atendimento ao cidadão, ou de atividades materiais 

comuns (p. ex. limpeza), seja pela necessidade de atingir objetivos que não são alcançados pelo 

regime estatutário efetivo, ou ainda, por outras constrições da realidade (como a prática 

consolidada da Administração ou a compatibilização de interesses políticos), o que se constata 

é que, na prática, existe uma demanda por flexibilidade na Administração.  

Flexibilidade como capacidade de adaptação às circunstâncias fáticas que se impõem na 

realidade, a qual não é compatível com a leitura doutrinária que entende como o regime ideal o 

modelo estatutário efetivo. Por esse motivo dá-se a aplicação das diversas fórmulas mapeadas 

– as quais podem ser entendidas como fórmulas para flexibilidade em comparação ao 

entendimento doutrinário estanque que privilegia cargos efetivos estatuários. Flexibilidade em 

suas mais variadas facetas: quanto ao desenho jurídico da fórmula, quanto as suas demandas 

financeiras e políticas, quanto a sua finalidade. 

Quando se diz que as fórmulas jurídicas mapeadas são arranjos que visam maior 

flexibilidade quanto ao modelo doutrinário tido como típico para a obtenção de pessoal na 

Administração Direta, não se emprega o termo “flexibilidade” em sentido pejorativo102. A 

palavra flexibilidade, no dicionário online Houaiss, não apresenta conotação negativa 

intrínseca. Trata-se de substantivo cujo significado indica (i) uma possibilidade de escolha, (ii) 

uma capacidade de funcionar como outra resposta, remédio, (iii) uma habilidade de contornar 

 
101 Vide p. ex.: “A outra coisa é o Direito Administrativo de costumes, é o <sempre foi assim>. Então, você chega 

no lugar, está tudo errado, e você tem que fazer. E você fala assim: ‘eu vou arrumar o que está errado há 500 anos, 

ou vou fazer?’ Eu vou fazer, então, vamos aqui e eu vou arrumando devagarinho, despacito, o que dá para arrumar 

– não tem muita mágica. Dentro da boa-fé, o que leva o gestor a tomar essa decisão é isso: [...] a lógica incremental 

da Administração é muito pesada, então, é muito difícil você mudar uma situação que existe a muito tempo, então, 

não tem como fazer mudanças radicais.” (Entrevistado 18). 
102 Não se desconhece que, em algumas ocasiões, a palavra flexibilidade, quando usada para caracterizar arranjos 

jurídicos relacionados às formas de trabalho, seja na administração pública ou no setor privado, é associada à 

flexibilização dos direitos dos trabalhadores e uma possível precarização desse vínculo (FAGUNGES, 2018; 

KOSTER, 2008). Contudo, nesta pesquisa, a palavra não é usada com essa conotação.  
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ou solucionar problemas ou situações difíceis, (iv) capacidade de não se ater a modelos ou 

padrões rígidos de pensamento ou de comportamento103. 

Desse modo, quando se analisa os motivos elencados pelos entrevistados para a adoção 

de fórmulas jurídicas que se diferenciam do ingresso de efetivos estatutários, verifica-se que, 

por vezes, se está buscando características e resultados não propiciados por esse regime, que 

naquela circunstância, portanto, não se mostra o mais apropriado. Outras vezes, ainda que se 

considere pertinente o ingresso de efetivos estatutários, este não se faz possível – de sorte que 

exigi-lo como se fosse o único cabível não é compatível com a realidade. Em ambas as 

situações, a solução é lançar mão de diferentes fórmulas jurídicas – decisão que varia de acordo 

com o contexto enfrentado, como se verá adiante. 

 

4.1 Uso de servidores em postos de confiança  

  

Conforme a Constituição (art. 37), os cargos comissionados são transitórios e só podem 

ser criados: (i) quando existe, para o exercício do cargo, uma relação de confiança necessária 

entre o nomeado e a autoridade competente; e (ii) para o exercício de posições de liderança, 

que exercem atribuições de chefia, assessoramento e direção. São, assim, cargos que conferem 

a hierarquia dentro da Administração Pública, no que diz respeito às atividades-meio de cada 

órgão, voltadas à gestão do serviço, e foram referidos por entrevistados de todas as Secretarias 

que compuseram o universo de análise. 

Em relação ao primeiro requisito dos cargos comissionados, os entrevistados 

reconhecem a sua importância para a governabilidade e estabilidade política, apontando que a 

relação de confiança – possibilitada pela discricionariedade da nomeação – permite que o 

candidato eleito coloque em prática o seu plano político104.  

No entanto, a nomeação política, quando feita sem critérios adicionais, pode trazer 

riscos à dinâmica do aparato burocrático. Riscos esses associados ao uso dos cargos em 

 
103 Vide: https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-0/html/index.php#1. Acesso em 21 mar. 2022.  
104 Vide p. ex.: “O cargo em comissão é fundamental para a vida da Prefeitura. Para o arranjo político, por exemplo, 

você tem o assessor de um vereador, que conhece como funciona a subprefeitura de Parelheiros, que é uma 

subprefeitura do extremo Sul da cidade de São Paulo. Se você tem um vereador que foi eleito em Parelheiros, 

nessa região sul, e tem um assessor, um braço direito que conheça a região e que o vereador diga: ‘olha, se você 

precisar de um gestor para olhar para Parelheiros, quais são as necessidades, quais são os líderes do bairro, etc., tá 

aqui um nome’. Como que a Prefeitura emprega, absorve essa pessoa? Com um cargo em comissão. Via de regra, 

nesses casos, são arranjos muito comuns na Prefeitura. Você nomeia em um cargo em comissão, para uma 

subprefeitura.” (Entrevistado 05). 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-0/html/index.php#1
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comissão como moeda de troca política, apadrinhando-se pessoas que não têm a disposição e 

as competências necessárias para o desempenho do cargo105. Uma vez dentro do aparato estatal, 

as pessoas apadrinhadas que têm baixo desempenho são vistas e denominadas como “café com 

leite” dentro das equipes, uma vez que não podem contar com ela para a realização de suas 

tarefas – o que prejudica o dia a dia da gestão106.  

Do ponto de vista jurídico, na ausência de normas que limitem a discricionariedade da 

autoridade competente para a nomeação, o apadrinhamento político não é per se ilegal, de sorte 

que pode ser compreendido como parte do jogo democrático em que se enquadra o sistema 

brasileiro do partidarismo de coalizão (LOPEZ; BUGARIN; BUGARIN, 2015). Afinal, esses 

cargos não necessariamente serão usados para praticar apropriação fraudulenta de recursos 

públicos, ou abuso de poder investido, visando benefícios próprios – de modo a levar ao crime 

de corrupção passiva, tal qual tipificado no Código Penal (art. 333), ou à improbidade 

administrativa, prevista na Lei 8.429/1992.  

Sobre o tema em análise, o STF, interpretando o alcance da discricionariedade 

administrativa prevista no art. 37, II, CF, entende ser inconstitucional a indicação, pela 

autoridade competente, de cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes (diretos ou indiretos) 

até terceiro grau107. Também são inconstitucionais, quando inexistente a relação de parentesco 

entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo, indicações feitas mediante designações 

recíprocas108 – situação em que dois agentes públicos empregam familiares, um do outro, como 

troca de favores. 

A jurisprudência da Corte, manifesta na Súmula Vinculante n. 13 (SV 13), indica que 

nomeações que se caracterizam como nepotismo ou nepotismo cruzado violam a 

 
105 Vide p.ex.: “Porque, onde tem a abertura para a gente poder fazer contratações menos rígidas, que são os cargos 

comissionados, isso é usado como moeda de troca política. E, eu não conheço ninguém que tenha atuado dentro 

do setor público, que não tenha tido que lidar com a situação que é: fulano é intocável, apesar de estar em um 

cargo comissionado necessário, que eu precisava trocar essa pessoa para ter ali alguém gerenciando uma equipe 

ou fazendo uma assessoria mais decente. Eu não posso tirar essa pessoa, porque está na cota de fulano ou de 

ciclano. Então, é isso: a gente segue tendo um Estado que é cabide de emprego de gente que está nos cargos 

políticos.” (Entrevistado 15). 
106 Vide p.ex.: “Então, eu não estou tirando o aspecto político como uma competência importante. O problema é 

quando o critério é só político e a pessoa não tem nenhuma competência técnica para desempenhar aquela função 

e ela vira aquela pessoa, digamos, <café com leite>. Você fala: ‘eu não posso contar com fulano para fazer o que 

eu preciso aqui’. Quando é isso, é ainda menos ruim do que a outra possibilidade que é: essa pessoa atrapalha, ela 

tem uma agenda própria, ela rouba os meus recursos, que eu queria direcionar para uma coisa e ela direciona para 

outra.” (Entrevistado 15). 
107  BRASIL. STF. Súmula Vinculante 13. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1227. Acesso em:  29 nov. 2020. 
108 STF, Segunda Turma, ARE 896.762 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 04/06/2018. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1227


 

 

76 

impessoalidade e a moralidade administrativas (art. 37, caput, CF), as quais limitam o escopo 

da discricionariedade.  

Essa limitação referente às nomeações consideradas como nepotismo alinha-se aos 

anseios sociais sobre o “mau uso” das indicações para preenchimento de cargos comissionados 

em favor de práticas clientelistas e patrimonialistas 109 . Afinal, quando associados 

exclusivamente à discricionariedade para o seu preenchimento, os cargos comissionados 

costumam ser vistos como instrumentos de politização da burocracia pública, pautada em 

motivações relacionadas à recompensa de correligionários (LOPEZ; BUGARIN; BUGARIN, 

2015). 

Inobstante, existe controvérsia no próprio STF sobre a aplicabilidade desta limitação às 

indicações para os cargos ditos políticos, como ministros de Estado e secretários municipais e 

estaduais. Algumas decisões afirmam que a restrição não é aplicável neste caso, porque os 

ocupantes desses cargos têm atribuições governamentais, não sendo enquadrados como agentes 

administrativos.  

De acordo com essa corrente, os impedimentos da SV 13 só seriam aplicáveis aos cargos 

políticos se constatada fraude ou indicação de pessoa desqualificada para o exercício do 

cargo110. Nesse ponto, o campo da discricionariedade é ampliado, entendendo-se que a livre 

nomeação deve ser interpretada da forma menos restritiva possível, quando interferir nas 

escolhas governamentais.  

Quanto ao segundo requisito para o cabimento dos comissionados, voltado às posições 

de liderança, os entrevistados reconhecem que a previsão pode ser benéfica para a oxigenação 

da burocracia, para o ingresso de pessoas com um olhar diferente, que pode agregar e melhorar 

a gestão do serviço público111. Dessa maneira, os cargos em comissão, por serem uma forma 

mais flexível de composição de pessoal, são uma fórmula à disposição dos gestores quando se 

precisa trazer uma determinada expertise para dentro da equipe e, ao mesmo tempo,  não faz 

sentido, do ponto de vista da gestão, abrir um concurso público. A especificidade do 

 
109 Conforme dados da Escola Nacional de Administração Pública, “estudos apontam uma percepção negativa da 

sociedade sobre o Estado no que diz respeito à forma de escolha dos ocupantes dos cargos de direção” (ENAP, 

2019). Quando associados exclusivamente à discricionariedade para o seu preenchimento, os cargos 

comissionados costumam ser vistos como instrumentos de politização da burocracia pública, pautada em 

motivações relacionadas à recompensa de correligionários (LOPEZ; BUGARIN; BUGARIN, 2015).  
110 STF, Segunda Turma, Rcl. 2239, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 29.05/2018; STF, Decisão Monocrática, Rcl. 

29099, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 04/04/2018; STF, Segunda Turma, RE 825.628 AgR, Reel. Min. Teori 

Zavascki, j. em 10/02/2015; STF, Primeira Turma, Rcl. 7590, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 30/09/2014; STF, 

Plenário, Rcl. 6650 MC-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 16/10/2008. 
111 Vide p. ex.: “Do comissionado, eles trazem uma oxigenação para a máquina pública, um empenho, uma 

mudança do fluxo do trabalho e de pensar um pouco diferente, ver no que pode ajudar.” (Entrevistado 07). 
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conhecimento que se busca e/ou do seu caráter de inovação motivam esse pensamento, 

tratando-se de características ainda não disponíveis em abundância no mercado para justificar 

um concurso público112. 

No caso do município de São Paulo, ponto central do presente estudo, as entrevistas 

alertam sobre o fato de os cargos comissionados serem mal remunerados, com salários abaixo 

do mercado para posições de liderança. Isso faz com que, muitas vezes, os cargos sejam 

preenchidos por pessoas jovens, recém-formadas, que procuram ter alguma experiência no setor 

público antes de voltarem-se ao mercado de trabalho privado113. Ou seja, são cargos não só 

pouco atrativos para profissionais com maior bagagem, mas também com maior potencial de 

rotatividade do que o esperado, pois os jovens que os ocupam deixam o cargo antes de serem 

exonerados, em busca de avanços na carreira. 

Esse cenário é prejudicial não só quando existe uma necessidade de gestão em trazer 

pessoas mais experientes (uma potencialidade do cargo em comissão), mas também devido à 

perda de conhecimento que resulta da saída dos jovens comissionados da Administração, 

gerando descontinuidade. Essa dificuldade de construir memória institucional é uma fragilidade 

da fórmula dos comissionados, em especial, quando estes são usados para suprir a falta de 

efetivos – que, em tese, seriam responsáveis pela execução de atividades que demandam 

continuidade114.  

Tendo em vista o significativo número de cargos em comissão já criados por lei, uma 

estratégia usada pelos gestores públicos é o preenchimento desses cargos para o desempenho 

de funções que não são de chefia, assessoramento e direção, mas, sim, voltadas às tarefas do 

dia a dia do órgão. Trata-se de uma forma de usar os comissionados que, de acordo com a 

 
112 Vide p. ex.: “Pensa em um especialista em tecnologia para aeronave para cuidar do Dronepol. Imagina, não 

existe um concurso ainda que tenha esse tipo de pauta para saber se a gente tem qualificados para isso; é tudo 

muito novo. Então, aí vinha um comissionado, que cuidava desse assunto específico. Eu como recursos humanos, 

né? Eu fui contratada por quê? Porque (...) queriam um profissional que, justamente, fosse diversificado para trazer 

inovações e fazer o clima organizacional girar diferente, para ter inovações, situações novas para fazer com que 

aquele efetivo fosse mais bem sucedido. (...) E foi por isso que eu fui contratada. É importante haver uma outra 

forma além de concursados, principalmente, para cargos muito específicos e técnicos.” (Entrevistado 08). 
113 Vide p. ex.: “A Prefeitura se vale muito do uso do cargo comissionado de um jeito distorcido e acaba <dando 

bom> – para usar uma expressão. Porque a gente pega esses cargos que pagam super mal, o salário é horrível, mas 

dá para fazer processos seletivos mais modernos, mais dinâmicos e trazer gente jovem, bem formada, bem-

intencionada – a EACH é um celeiro de talentos para a Prefeitura. Então, essa é uma forma que a Prefeitura usa 

bastante: cargo comissionado de um jeito que não é cargo comissionado.” (Entrevistado 14). 
114 Vide p. ex.: “O lado negativo é a perda da institucionalização do conhecimento, que tem um sério risco ao se 

depender de comissionados. Onde não tem uma entrada de efetivo, a área é basicamente tocada por comissionados. 

Quando a pessoa resolver sair ou for retirada do cargo, a gente não vai ter como institucionalizar o conhecimento 

daquela área, que pode tender a morrer ou ter perda de eficiência. E isso é um risco muito grande que a Prefeitura 

está enfrentando em diversas áreas, porque se tem pouco efetivo.” (Entrevistado 07). 
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interpretação doutrinária predominante, desvia dos seus propósitos constitucionais, de cargos 

transitórios para finalidades delimitadas – sujeitando-os à atuação sancionatória dos 

controladores 115 - 116 . Nas entrevistas, esses cargos foram descritos como “comissionados 

permanentes” ou “comissionados de carreira”117.  

Em vista disso, existem casos em que os comissionados sequer são substituídos com o 

tempo, quebrando o caráter da transitoriedade do cargo – afinal, eles são os únicos que 

conhecem um determinado processo institucional. Então, para evitar a perda do conhecimento, 

o comissionado não é exonerado. São situações que se referem a comissionados mais velhos, 

que têm mais tempo dentro do setor público, tendo atuado sempre nessa condição.  

O uso de comissionados como servidores permanentes – que pode estar relacionado ao 

costume da Administração e ao corporativismo118 – indica a dificuldade de se valer do regime 

estatutário efetivo até mesmo em situações em que se requer o caráter de continuidade da 

atividade – ainda que essa dificuldade não diga respeito ao modelo jurídico em si. Contudo, a 

fórmula parece ser comum119, chamando atenção para a insuficiência da leitura que privilegia 

o regime estatutário efetivo como modelo ideal – a qual não considera questões relacionadas à 

cultura organizacional da Administração Pública. 

Em outros casos, servidores efetivos já aposentados são trazidos de volta para a 

Administração na condição de comissionados, para realizarem as mesmas atribuições. Embora 

a prática não seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 37, par. 10, CF), ela mostra que a 

abertura de novos concursos públicos, para renovação do quadro efetivo, não é medida sempre 

seguida pela Administração. Esse modo de usar os cargos em comissão como fórmula de 

 
115  Vide: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/01/auditoria-do-tcm-ve-excesso-de-cargos-

comissionados-na-prefeitura-de-sp-e-desvio-de-finalidade-em-contratacoes.ghtml > Acesso em 28/09/2021. 
116 Vide p. ex.: “Trata-se de uma forma errada de usar o cargo comissionado. A gente sofre até auditorias do 

Tribunal de Contas, porque a regra é: quando a atividade for típica de um funcionário efetivo não há que se falar 

em cargo comissionado nem em contrato de gestão. Só que não dá para seguir isso ao pé da letra. Está bem 

complicado.” (Entrevistado 25). 
117  Vide p. ex.: “E, a partir daí a gente vai observando as formas alternativas que se dá para isso e o 

comissionamento acabou virando uma alternativa a isso. Você tem secretárias que são comissionadas, assessores 

técnicos comissionados, que estão fazendo um trabalho do dia a dia, que não são modificados, não saem de uma 

gestão a outra. Eles, ao cabo, não estão exercendo um cargo de confiança, talvez, no sentido original da carreira e, 

sim, cargos que acabam virando permanentes. Eu acabei conhecendo pessoas que eu vi que eram, na verdade, 

comissionados de carreira, digamos assim – porque são pessoas que estão lá há trinta anos trabalhando para o 

Poder Público sempre como comissionadas.” (Entrevistado 11). 
118Conforme Regina Silva Pacheco (2007, p. 9): “Esse é um aspecto pouco considerado nas análises. A maioria 

dos autores deixa de enfatizar as pressões corporativistas, exercidas pelos servidores e suas agremiações, visando 

à extensão de benefícios (ou privilégios) ao conjunto de pessoas ligadas à máquina pública, ainda que tenham 

acessado aos cargos por mecanismos distintos do clássico concurso público.” 
119 Por exemplo, na continuação de sua fala (vide nota 117 supra), o Entrevistado 11 afirma: “E isso eu vi 

bastante na Administração Direta”.  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/01/auditoria-do-tcm-ve-excesso-de-cargos-comissionados-na-prefeitura-de-sp-e-desvio-de-finalidade-em-contratacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/01/auditoria-do-tcm-ve-excesso-de-cargos-comissionados-na-prefeitura-de-sp-e-desvio-de-finalidade-em-contratacoes.ghtml
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flexibilidade indica, a grosso modo, estar a leitura que privilegia a realização de concurso 

público para ingresso de efetivo desprendida da realidade administrativa. 

 No todo, portanto, os comissionados, ao ingressarem nos quadros públicos por 

nomeação discricionária, são uma fórmula de flexibilidade constitucionalmente reconhecida e 

admitida, que tem o potencial de ajudar na implementação das políticas públicas eleitas (ao se 

olhar para os cargos de mais alto escalão, próximos da dinâmica política) e de arejar os quadros 

de pessoal ou trazer pessoas experientes (ao se olhar para os cargos mais técnicos).  

Contudo, no caso do município de São Pulo, verifica-se que a fórmula nem sempre é 

usada em conformidade com a interpretação jurídica que a enxerga como excepcional – como 

é o caso dos “comissionados permanentes” e dos apadrinhamentos políticos que geram 

benefícios impróprios – situações que atraem a atenção dos controladores de igual forma. 

 

4.2 Atuação alternativa de servidores permanentes 

  

As fórmulas desta categoria envolvem a realocação de servidores públicos efetivos já 

integrantes da Administração Pública – seja ela Direta ou Indireta. Ainda que se trate de 

categoria-mãe envolvendo o regime jurídico estatutário efetivo, refere-se à fórmula de 

flexibilidade, pois os efetivos são “(re)utilizados” de forma distinta daquela para a qual foram 

inicialmente admitidos – inclusive, como um modo de ter pessoal sem fazer novos concursos 

públicos120. 

São fórmulas que denotam uma certa possibilidade de mobilidade dentro do setor 

público e que são usadas para atender à necessidade do gestor de ter mais pessoas (i) em sua 

equipe, quando se trata de atividades-meio, ou (ii) em seu quadro de pessoal geral, quando se 

trata de atividades-fim, em que o servidor irá desempenhar o papel de burocrata de rua. 

 

4.2.1 Servidores em desvio de função 

 

 
120 No ordenamento jurídico brasileiro, existe a figura do aproveitamento de pessoal, implicando o retorno de 

servidor que foi colocado em disponibilidade ao exercício de cargo público de atribuições e vencimentos 

compatíveis com o que ocupava anteriormente, ou seja, antes de o cargo que ocupava ser extinto ou declarado 

desnecessário. Na CF, esse tipo de provimento derivado é permitido pelo art. 41, par. 3º. No âmbito do 

município de São Paulo, a figura está prevista nos artigos 36-38 da Lei 8989/1979 (Estatuto dos Servidores 

Municipais). O aproveitamento pode ser compreendido como forma de atuação alternativa de servidores 

permanentes, mas não foi abordado pelos entrevistados, que suscitaram apenas o retorno de servidor já 

aposentado em cargos comissionados, especificamente. 
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 Os servidores em desvio de função são aqueles que desempenham atividades que não 

fazem parte da descrição do cargo para o qual foram nomeados – o que, como indicam as 

entrevistas, ocorre com mais frequência nas áreas encarregadas de atividades-meio. Um 

exemplo emblemático relatado, trata-se dos professores admitidos para lecionar em escolas 

públicas, mas que, ao invés de darem aulas e seguirem atividades docentes, fazem trabalhos 

internos à Secretaria de Educação, como elaborar editais de licitação. O caso é problemático do 

ponto de vista de gestão, pois resulta em pessoal que tem qualificação diversa, realizando 

tarefas sobre as quais detém conhecimento insuficiente. 

No geral, o desvio de função está atrelado a outras fórmulas de flexibilidade, levando 

ao desvio de função do servidor – em uma espécie de consequência da fórmula, que nasce como 

prática desviante, tendo em vista, nesse caso, a rigidez do modelo estatutário efetivo. É o que 

ocorre nos casos dos “comissionados permanentes” (acima detalhado) e dos servidores cedidos 

pela Administração Indireta (descrito abaixo). A consciência que os gestores têm do uso dessas 

fórmulas, reconhecendo a sua ilegalidade diante do quadro normativo que disciplina o modelo 

tradicional, é fator no qual mostra que o modelo tido por ideal é, por vezes, incompatível com 

a prática. No caso, a incompatibilidade estaria na rigidez das atribuições e funções de cada 

cargo. 

 

4.2.2 Servidores em bico público 

 

O bico público, como um vínculo adicional com a Administração que fornece uma 

complementação de renda, apareceu nas entrevistas como sendo típico da área de segurança 

pública para a existência de pessoas na prestação final do serviço (burocratas de rua). Conforme 

os entrevistados, existem questões de organização das polícias, estruturação das carreiras de 

segurança, competência dos entes federativos, baixa remuneração dos policiais e guardas e 
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proibição de admissão desses funcionários por outras vias que não o modelo estatutário efetivo, 

as quais favorecem esse tipo de fórmula na área121-122.  

A adoção dessa fórmula, portanto, está intimamente ligada a questões jurídicas, do 

desenho normativo que constitui as carreiras de segurança pública e das regras sobre o ingresso 

dos profissionais da área, as quais restringem as possibilidades da Administração em obter 

quadro de pessoal. 

A Operação Delegada é uma espécie de bico dos policiais militares 123 , que são 

contratados em suas horas vagas pela Prefeitura para ajudarem nas atividades de prevenção e 

zeladoria urbana realizadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM)124. Instituída em setembro 

de 2009, pelo então prefeito Gilberto Kassab, a Operação consiste em um convênio entre a 

Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo para que agentes da Polícia Militar reforcem o 

policiamento na cidade durante suas folgas125. A adesão dos policiais militares à Operação é 

voluntária e, em contrapartida, eles ganham da Prefeitura um complemento salarial 

(gratificação por hora adicional) 126 . Embora o modelo da Operação Delegada não ocorra 

 
121 Vide p.ex.: “E não é só São Paulo, tem vários municípios que fazem isso, porque também, na análise...primeiro, 

o município não pode ter polícia armada, repressiva – não é papel do município, é papel do estado e, de certa 

forma, da União, se pensar na polícia rodoviária. Mas, o município em si, na área de segurança, não há uma clareza 

de qual é o seu papel na Constituição, e a guarda civil deveria ser para proteger os próprios e não para fazer 

policiamento ostensivo. Então, esse arranjo serve para contornar limitações constitucionais e, de certa forma, para 

garantir a segurança em locais em que você precisa do município usando as forças de repressão que são do estado 

– o que é um arranjo bem curioso, porque essa força policial já existe e já é da sua competência fazer aquilo. O 

fato é que também o estado, por limitações de incentivos de carreira, paga um salário que não é dos mais atrativos, 

então, o acordo com o município é uma forma de complementar o salário para o cara trabalhar mais.” (Entrevistado 

20). 
122 Vide p. ex.: “Todos, porque durante a minha gestão não houve concurso público e, como nós só poderíamos 

contratar através de concurso público, então, o efetivo diminuiu ao invés de aumentar. Eu não tive oportunidade 

de aumentar a produtividade do meu efetivo, porque o efetivo diminuiu por diversas razões. A primeira delas, 

aposentadorias. O segundo motivo de diminuição é o próprio pedido de exoneração do profissional, as pessoas 

desistem eventualmente da carreira pública e migram para outros setores – aí por diversas razões, como: problema 

salarial, problemas pessoais, mudança de cidade. (...) Sim, a lei hoje limita as contratações da área fim de segurança 

a ser concurso e efetivo.” (Entrevistado 08). 
123 “Por se tratar de uma operação em que os policiais participam durante suas folgas, a Operação Delegada ficou 

popularmente conhecida como “bico oficial”, uma referência àquelas atividades remuneradas praticadas por 

policiais quando não estão a serviço da corporação, os bicos (pequenos empregos; tarefas passageiras).” (ZAMBO, 

2014, p. 12). 
124  Vide: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/10_atividade_complementar_1412343397.

pdf > Acesso em 30 set. 2021. 
125 Vide p. ex.: “Ainda dentro dessa segunda caixinha, tem uma figura na Prefeitura de São Paulo – não sei se 

existe em outros lugares – que é a “Operação Delegada”. Nela, você tem um acordo com a polícia militar dos 

estados, com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura acaba pagando 

uma espécie de adicional para policiais militares que voluntariamente aderem a esse programa da “Operação 

Delegada”. Eles podem prestar um serviço a mais na Prefeitura.” (Entrevistado 05). 
126  Vide: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/operacao_delegada/index.php?p=179851 

> Acesso em 28/09/2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/10_atividade_complementar_1412343397.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/10_atividade_complementar_1412343397.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/seguranca_urbana/operacao_delegada/index.php?p=179851
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somente no município de São Paulo, existindo outros municípios do estado que também 

apresentam convênio deste tipo 127 , a fórmula é criticada por sobrecarregar os policiais, 

regularizando a prática dos bicos, sem endereçar o problema da estrutura das carreiras de 

segurança pública e o seu regime de horas de trabalho128. 

Para além da Operação Delegada, outro exemplo de bico público é a Diária Especial por 

Atividade Complementar (DEAC). De modo similar, trata-se de arranjo no qual os guardas da 

GCM trabalham horas extras em seus dias de folga e, por isso, ganham uma gratificação que 

serve de complementação salarial – tendo em vista os baixos salários que recebem129.  

Aqui, tal qual ocorre com a Operação Delegada, também se aplica a crítica relacionada 

à sobrecarga de trabalho dos funcionários, o que pode ser tido como uma fragilidade da fórmula 

não só ponto de vista da pessoa (que fica privada de descanso apropriado), mas também da 

Administração – que passa a depender de guardas extremamente atarefados para executarem 

uma atividade que é altamente demandante e requer atenção e respostas rápidas. 

 

4.2.3 Servidores cedidos 

 

Foram detectadas duas formas de transferência de funcionários dentro da estrutura 

estatal: (i) entre diferentes unidades federativas – por exemplo, quando a União cede parte de 

seu quadro efetivo para atuar no município; e (ii) entre órgãos da própria Administração 

 
127  Vide: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/atividade-delegada-e-implantada-em-braganca-paulista/; 

https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/protecao-ao-cidadao/atividade-delegada-da-pm/; 

https://jales.sp.gov.br/atividade-delegada-prefeito-luis-henrique-e-presidente-da-alesp-anunciam-beneficios-

para-policiais-militares-e-bombeiros/; saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2652021174527; 

https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-e-pm-comecam-a-definir-acoes-para-implementar-operacao-

delegada/  > Acesso em 28/09/2021.    
128 Vide p. ex.: “com relação a esses arranjos, como Operação Delegada, é obvio que você tem um efeito imediato 

de um tapa buraco, no fundo, é um remendo. Então, a Prefeitura se utiliza da força dos policiais em folga. Mas eu 

acho que são mecanismos que funcionam como um remendo, porque a gente deveria ver dos dois lados. Olhando 

do ponto de vista do Estado esse regime de 12 por 36 horas deveria ser revisto. No mundo inteiro, um policial 

trabalha diariamente 8 horas. Eu não sei o quanto isso... aí tem a reforma das polícias – de fazer uma polícia única 

com formação única, uma preventiva e uma investigativa, e você teria um regime diferenciado, um regime próprio 

de trabalho. Um policial nos EUA, em Nova Iorque, trabalha 8 horas por dia. Esse 12 por 36 gera essa distorção 

de que o profissional tem uma folga de 36 horas, então, ele vai para o bico. Você tem o problema lá [do lado dos 

policiais militares] de fazer a reestruturação da carreira, que é uma coisa quase impossível de mexer hoje, mas 

precisaria de uma reforma constitucional. E, do ponto de vista daqui [da Prefeitura], você não cria uma estrutura 

própria do município – o município não se estrutura.” (Entrevistado 13). 
129 Vide p. ex.: “Acontece. E esse bico público se chama DEAC. (...) é uma sigla que fala, em termos mais 

bonitinhos, que é um bico. Mas, então, no horário de folga deles, por exemplo, eles podem fazer uma DEAC de 3 

a 4 horas, que não pode ser o horário normal de 12 horas. Porque eles trabalham em turnos de 12 por 36. Então, 

eles trabalham em um dia e folgam no outro. E aí, no dia em que eles estão de folga, tem um percentual que eles 

podem cumprir de DEAC. Por exemplo, a pessoa quer fazer 4 horas de trabalho, então, ela vai para algum lugar – 

que eles têm um super planejamento de quais lugares eles podem fazer essas DEACs.” (Entrevistado 08). 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/atividade-delegada-e-implantada-em-braganca-paulista/
https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/protecao-ao-cidadao/atividade-delegada-da-pm/
https://jales.sp.gov.br/atividade-delegada-prefeito-luis-henrique-e-presidente-da-alesp-anunciam-beneficios-para-policiais-militares-e-bombeiros/
https://jales.sp.gov.br/atividade-delegada-prefeito-luis-henrique-e-presidente-da-alesp-anunciam-beneficios-para-policiais-militares-e-bombeiros/
http://saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N2652021174527
https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-e-pm-comecam-a-definir-acoes-para-implementar-operacao-delegada/
https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/prefeitura-e-pm-comecam-a-definir-acoes-para-implementar-operacao-delegada/
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municipal – por exemplo, de uma Secretaria para outra. De modo geral, em ambos os cenários, 

a cessão apareceu nas entrevistas como uma fórmula utilizada nas várias áreas e atividades-

meio da municipalidade de São Paulo, ou seja, bastante empregada como forma de ter pessoas 

atuando na gestão e não na prestação final do serviço público, com contato direto com a 

população.  

Quando usada no dia a dia da gestão, a cessão é tida como uma boa forma de trazer para 

a Administração Direta municipal pessoas específicas, que detém um determinado 

conhecimento para o desenvolvimento de um projeto ou uma política pública, por exemplo. 

Nesse sentido, trata-se de fórmula com um uso, geralmente, pessoal, em que se busca contar 

com um determinado indivíduo ou uma certa expertise na estrutura administrativa – o que, 

contudo, não exclui a sua aplicação para suprir demanda de pessoal130.  Nesse caso, a cessão é 

também vista como uma outra maneira, para além dos comissionados, de arejar a Administração 

a partir da experiência de gestores de outros órgãos e até de outras unidades federativas, que 

podem ajudar a pensar novos horizontes131. 

No caso da cessão interfederativa, os entrevistados apontam que a mobilidade dos 

servidores efetivos depende: (i) da vontade da autoridade competente em ceder o funcionário, 

quando requisitado pelo município de São Paulo – o que costuma ser mais comum de ocorrer 

no Governo Federal132; e (ii) da compatibilização entre as regras sobre o tema dos dois entes 

federativos envolvidos133. Esses fatores fazem com que a cessão seja uma fórmula que requer 

 
130 Vide p. ex.: “E da cessão de servidor, realmente. Até para a criação da carreira do APPGG, para ela tomar 

força, na época, muitos especialistas de políticas públicas do governo federal vieram para o município e criou-se 

essa força para a carreira do APPGG. Eu sei que, no governo passado, a gente teve bastante gente vindo do governo 

federal para cá – muitos cedidos. Acho que a gente recebe mais pessoas do governo federal, mas isso depende de 

quem está na política e dos acordos políticos. Mas, sim, temos pessoas do governo federal na assistência social e, 

no governo passado, tinham muitas pessoas na área meio, de gestão.” (Entrevistado 07). 
131 Vide p. ex.: “E com relação aos cedidos, eu acho que é bem interessante. E aí eu trago um pouco da minha 

experiência pessoal mesmo. Eu acho riquíssimo essa troca de experiências decorrente de pessoas que viveram a 

realidade de outra política pública ou a realidade de outro ente federado. Isso traz muitas respostas para o dia a 

dia. Então, vir alguém do governo federal para o governo municipal e falar, por exemplo, sobre qual é o olhar do 

governo federal sobre um convênio que se firma com o município, ou quais são os procedimentos para acessar um 

determinado recurso. As pessoas vêm efetivamente com experiências que contribuem para respostas. Então, eu 

acho bem interessante.” (Entrevistado 09).   
132 Vide p.ex.: “E aí acaba sendo necessário trazer para o município gente que é servidor de outros governos – e aí 

tem todo um processo de cessão, de fazer o pedido da cedência daquele servidor, e o governo pode sempre recusar. 

Tem governo que recusa por padrão, o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, não libera ninguém – é 

muito raro conseguir a liberação; tem que falar com o vice-governador e dizer que precisa muito daquela pessoa. 

Tem uma coisa que os servidores federais acabam tendo um pouco mais de mobilidade, desde que seja para ocupar 

cargo. Então, você acaba conseguindo encaixar pessoas nas suas necessidades, dentro do arcabouço jurídico 

vigente, indo caçar em outro ente – em um ente que paga melhor, então, a pessoa vai ter um salário base maior e 

vai acrescentar à remuneração dela aquele cargo.” (Entrevistado 15). 
133 Vide p. ex.: “A segunda caixinha que eu chamaria é uma caixinha de utilizar servidores de outros entes e de 

alguma forma tomar emprestado para a Prefeitura de São Paulo, com contratos e tudo mais, é tudo regularizado e 
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determinada articulação política, de sorte que a sua incidência varia conforme os objetivos e a 

capacidade de cada gestão eleita. Logo, esta é uma fórmula da qual, segundo o pensamento 

doutrinário predominante, a Administração municipal não deveria depender para dar 

continuidade as suas atividades. Ainda assim, ela é citada pelos gestores como uma opção 

considerada em caso de falta de pessoal. Posto isto, se a realidade da Administração aponta ser 

a cessão uma solução para certas demandas, não podem ser deixadas de lado no debate normas 

jurídicas que facilitem a sua ocorrência e diminuam o ônus de compatibilização entre regras e 

interesses políticos.  

Já no caso da cessão entre órgãos da própria Administração, ocorre o chamado desvio 

de função. Pessoas formalmente vinculadas à Administração Indireta são alocadas no dia a dia 

da Administração Direta, seja para suprir uma determinada demanda de pessoal134, seja para 

atrair um profissional experiente em razão da melhor remuneração provida pela Administração 

Indireta 135. Nesse caso, a cessão é uma fórmula ilegal, tendendo a atrair a atenção dos órgãos 

controladores 136 . A sua ocorrência, como solução de problemas relacionados à gestão de 

pessoas. No entanto, mostra, mais uma vez, a inadequação do modelo teórico que privilegia o 

ingresso de novos quadros de efetivos. 

 

4.3 Vínculos jurídicos alternativos diretos com a Administração 

 

Essa categoria-mãe incorpora fórmulas de flexibilidade em que a pessoa física apresenta 

vínculo jurídico direto com a Administração Pública, mas diverso dos regimes estatutário 

 
legítimo. (...) . Então, existe a figura da cessão. Aí, claro, a figura da cessão ela me lembra sempre um pouco 

aquela coisa do Direito Internacional Privado de “envio e reenvio”, não sei se você lembra disso da faculdade, mas 

é uma coisa complexa, porque a cessão ela depende de você conseguir encaixar as regras dos dois entes envolvidos. 

Então, por exemplo, a União fala ‘eu empresto o fulano para a Prefeitura de São Paulo, desde que a Prefeitura 

pague o salário dele”. Por sua vez, a Prefeitura de São Paulo tem uma regra: “eu aceito cessão de servidores, posso 

pedir/requisitar servidores emprestados desde que, quando ele venha, eu pague o teto do município, não pague o 

teto do Governo Federal, por exemplo’. Então, existem regras que precisam ser casadas e elas funcionam.” 

(Entrevistado 05). 
134 Vide p. ex.: E aí tem esses arranjos criativos. Por exemplo, eu sei de relatos no município de gente que era 

funcionário da Prodam, ou seja, que paga salários melhores, trabalhando internamente [na Administração Direta] 

em alguma Secretaria. (Entrevistado 15).  
135 Vide p. ex.: “Às vezes, acontece uma certa confusão com a Administração Indireta. Então, como você consegue 

diferenciar salário em empresa pública, às vezes, eu já vi acontecer, de você contratar a pessoa da empresa para 

prestar serviço na Direta.” (Entrevistado 17). 
136  Vide p. ex.: “Com relação aos dois regimes de contratação, com certeza, no celetista, as empresas da 

administração indireta pagam mais do que a administração direta. Então, você tem uma vantagem para contratar 

um servidor com maior qualidade devido ao salário mais atrativo. O problema é o desvio de função, que o 

Ministério Público questiona. Então, você contrata alguém na Prodam ou na Sp Turis e você não pode alocar essa 

pessoa na administração direta.” (Entrevistado 13). 
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efetivo e celetista. Assim, a figura da Administração ainda é central para a natureza jurídica do 

vínculo, de sorte que a pessoa à serviço do Poder Público é internalizada na estrutura 

administrativa, tendo grande contato com os quadros permanentes da Administração. 

 

4.3.1 Temporários 

 

Nas entrevistas, os temporários (art. 37, IX, CF) apareceram como uma fórmula que é 

usada pela Administração Direta de São Paulo tanto para suprir necessidade de pessoal nas 

áreas e atividades-meio, de caráter administrativo e de gestão, quanto nas áreas e atividades-

fim, de caráter prestacional finalístico (i.e., que está na ponta do serviço público, em contato 

direto com o cidadão137), variando os motivos para adotá-la. 

No primeiro caso, a necessidade de pessoal nem sempre é excepcional, como sendo 

extraordinária. Por vezes, ela serve para preencher atividades permanentes, que fazem parte da 

rotina do órgão, mas que, em um dado momento, não tem quem as execute138. Nessas situações, 

a contratação de efetivos seria o esperado pela leitura doutrinária tradicional, mas não acontece 

– devido aos motivos já apresentados, como falta de planejamento interno, falta de interesse 

político e falta de recursos. 

A contratação temporária é, portanto, adotada. Trata-se de recurso à disposição da 

Administração a partir de “interpretações esticadas da lei” (Entrevistado 21), que tem hipóteses 

de cabimento da contratação temporária restritas. Os gestores responsáveis pela contratação 

assumem o risco de serem responsabilizados por órgãos de controle como o Tribunal de Contas 

e o Judiciário, em ações impetradas pelo Ministério Público139. Exceto nos casos de má-fé, as 

contratações são feitas mesmo sem segurança jurídica devido à cobrança que o gestor enfrenta 

 
137 Como já apontado anteriormente, sabe-se que existe zona de penumbra entre atividades-fim e atividades-meio 

da Administração Pública, em especial para fins de terceirização. No presente trabalho, no entanto, os termos são 

usados para diferenciar atividades finalísticas, relacionadas à execução de um serviço público percebido pelos 

cidadãos e as atividades-meio de gestão. Portanto, quando se refere que uma dada fórmula é usada para uma 

atividade-meio não necessariamente isso significa que se trata de atividade instrumental daquele órgão – quer-se 

dizer: atividade de caráter administrativo, organizativo, planejador. Nesse sentido, os termos articulam-se com a 

ideia de áreas-meio e áreas-fim da Administração. 
138 Vide p.ex.: “E é muito comum o processo seletivo para temporário ser feito porque é algo mais rápido, já que 

não se consegue colocar no longo prazo uma vaga permanente, mas, na verdade, a necessidade que aquele 

temporário está ocupando é permanente. É que conseguiram achar um jeito de dizer que era temporário [...]” 

(Entrevistado 15). 
139 Vide: MONTEIRO, 2020. 
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para entregar algo; e ele vai fazer isso do modo que for possível140. Esse cenário denota que 

normas que restringem as hipóteses de contratação temporária, aliadas à interpretação que 

diminui a discricionariedade da Administração na adoção deste instrumento, são prejudiciais 

para o dia a dia da gestão. Na ponta, há prejuízo também para a entrega final das atividades e 

serviços públicos aos cidadãos – o que requer reformas legislativas. 

Mesmo quando o caráter da atividade é passageiro, atendendo ao requisito do 

excepcional interesse público na leitura doutrinária rígida, as entrevistas indicam que, ainda 

assim, existe risco de questionamento por parte dos controladores, apontando ser a 

jurisprudência sobre o tema bastante restritiva141-142. Aqui, a contratação temporária é uma 

alternativa a situações nas quais a realização de concurso público para a contratação de efetivos 

é incongruente, dada a natureza da atividade – que é executada em um lapso temporal 

determinado e caracterizada por ter começo, meio e fim certos143.  

Apesar disso, os entrevistados indicaram que sucede de o Judiciário interpretar a 

contratação de forma diversa e exigir a abertura de concurso público para o preenchimento das 

vagas por efetivos – de sorte que, muitas vezes, o concurso público é aberto concomitantemente 

à contratação temporária, para mitigar o risco de responsabilização. A exigência é um entrave 

ao uso dessa flexibilidade jurídica, em especial quando a Administração entende que a atividade 

a ser executada é, de fato, transitória. 

Cientes dos riscos envolvidos na realização de contratações temporárias, alguns 

entrevistados apontaram que uma mudança – seja na legislação, seja na postura do controlador, 

ou em ambos – é importante para que as contratações temporárias possam ser mais bem 

aproveitadas na municipalidade de São Paulo. Segundo os relatos, a contratação temporária tem 

o potencial de ser instrumento para viabilizar o experimentalismo na Administração Pública, 

além de: (i) evitar que se contrate permanentemente pessoas para cargos obsoletos; e (ii) dar 

 
140 Vide p.ex.: “A necessidade do gestor. Eu estou aqui e preciso entregar, então, eu vou empregar (contratar 

pessoal) do jeito que dá. [...] Mas, eu acho que é a necessidade de empregar, quando os arranjos alternativos são 

feitos na boa-fé. É óbvio que eles podem ser feitos de má-fé. Mas, eu estou falando de arranjos nos quais o gestor 

precisa entregar algo” (Entrevistado 18). 
141 Vide: PARISIO; SUNDFELD, 2021. 
142 Vide p.ex.: “A contratação temporária tem uma jurisprudência bem restritiva, então, a gente tem que tomar 

bastante cuidado.” (Entrevistado 17). 
143 Vide p.ex.: “E o que importa para mim na contratação temporária não é o excepcional interesse público, mas o 

fato de que aquela atividade tem início, meio e fim, então, ela tem um tempo determinado. Se eu sei que atividade 

que eu estou contratando vai demandar dois anos, três anos, não tem por que eu contratar uma pessoa em caráter 

permanente. Eu contrato para fazer aquela atividade que vai durar dois anos, três anos.” (Entrevistado 21). 
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tempo para que se construa capacidade interna para lidar com demandas de alta 

especialização144.  

Em relação às contratações temporárias nas áreas-fins, as entrevistas marcam o caso dos 

professores, na área da educação, em que a necessidade de pessoal é motivada por situações 

emergenciais e pela indispensabilidade de reposição de vacâncias para a continuidade da 

prestação do serviço145.  Como ressaltado por um dos entrevistados, as vacâncias de cargos de 

professor denotam um problema de estruturação da carreira, pois é difícil manter professores 

no quadro em razão das condições de trabalho, da carga horária, dos salários; além de sempre 

ser preciso contratar professores temporários para fazer substituições146.  

Embora a área da saúde enfrente questões parecidas, a contratação temporária deixou 

de ser adotada como fórmula de flexibilidade em função dos seus riscos – dada a atuação do 

 
144  Vide p.ex.: “atividades menos complexas, cada vez mais, serão automatizadas. Elas foram, inclusive, se 

automatizando ao longo do tempo, tanto é que não faz mais sentido hoje concurso de digitador, de datilógrafo. 

Essas coisas que não têm mais que existir e que vão se extinguindo por inércia: a pessoa fica mais velha, vai se 

aposentar, você, talvez, tentou colocá-la para fazer outras coisas no meio tempo, mas é isso. As pessoas que foram 

contratadas como ascensorista, garçom, cozinheiro, essas coisas, ou você foi realocando essas pessoas ou elas já 

estão em idade de se aposentar, porque não fazemos mais concurso para isso. Agora, ter esse problema de novo? 

Que daqui a X tempo eu vou ter de novo uma galera que está meio obsoleta? A gente, talvez, não precisasse fazer 

concurso para as áreas administrativas de nível médio. [...] Como é que eu contrato pessoas que possam dar conta 

de necessidades específicas, enquanto construo capacidade interna no governo? Porque, sim, eu acho que vamos 

ter que fazer concursos para cientistas de dados, mas o governo precisa, primeiro, sentir um pouco o que é isso e 

o que essa pessoa vai fazer. Como vai construir uma carreira que você nem sabe direito o que as pessoas vão fazer? 

Então, eu acho que para umas experimentações assim seria muito bacana ter formas de contratação alternativas, 

como o contrato temporário. Mas, hoje, a gente não pode fazer contrato temporário para isso.” (Entrevistado 15). 
145 Vide p. ex.: “[...] tem os contratados por tempo determinado também, que é mais educação, basicamente essas 

áreas que têm atividades que precisam ser entregues e o contratado vem para suprir a necessidade daquele servidor 

que tem concurso aberto. A gente mostra que está fazendo o concurso, mas, como não teve tempo para repor 

aquele profissional, como é a questão da sala de aula, aí a gente consegue contratar por tempo determinado. [...] 

Contratados de emergência também são uma outra forma, que acontece bastante na educação.” (Entrevistado 07). 
146 Vide p. ex.: “Na educação, você também tem, aí por uma miríade de problemas, que têm a ver com salário, 

esgotamento, com as condições de trabalho, você tem uma ausência grande de professores e precisa contratar 

substitutos. Você acaba, praticamente, com um arranjo em que há um quadro de professores, mas você está sempre 

com uma porcentagem de substitutos necessária. Então, não tem um ano em que você não tenha uma folha de 

substitutos, porque as pessoas adoecem, elas não aguentam a jornada e tudo, então, como eu te disse, a gente não 

conseguiu estruturar ainda de forma adequada essa carreira de professor no setor público, para que você consiga 

trabalhar só com os estatutários. Tem trabalhadores temporários que ficam ali por um longo tempo.” (Entrevistado 

20). 
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controlador147 –, além da exigência, neste caso, legal, de abertura de concurso público para a 

contração de efetivos148.  

No todo, o relato dos gestores corrobora achados de pesquisas prévias sobre o tema dos 

temporários (PARISIO; SUNDFELD, 2021, p. 17), em que se constatou que: 

[O Judiciário] resiste em aceitar que as contratações temporárias se transformem em 

regra geral. É corrente, no Judiciário, a visão de que agentes públicos temporários 

devem ser exceção, uma vez que são admitidos como exceção ao concurso público – 

o qual tende a ser valorizado como a forma ideal de acesso no serviço público. 

Para ir além, o trabalho citado aponta para a necessidade de construção de confiança, 

por parte do controlador, em relação à atuação do administrador a partir de normas que 

garantam maior accountability das contratações temporárias. No caso do município de São 

Paulo, as entrevistas denotam que isso também é verdade. Tendo em vista o potencial que as 

contratações temporárias têm para ajudar a Administração a se adaptar às constrições da 

realidade, mecanismos que organizem e publicizem dados sobre as contratações temporárias 

são necessários, inclusive, a fim de evitar usos ilegais do instrumento.  

 

4.3.2 Estagiários, aprendiz, residentes e beneficiados de programas sociais  

 

Essa categoria-mãe abrange fórmulas jurídicas que envolvem estudantes, jovens e 

pessoas de baixa renda na execução de atividades para o Poder Público, seja nas atividades de 

gestão ou, até mesmo, nas atividades-fim – como burocratas de ruas, que fazem o atendimento 

 
147 Vide p. ex.: “Já fizemos muito. É uma lei nossa de 1989. Mas, o contrato emergencial, por lei, requer que 

quando você abra uma contratação emergencial, ao mesmo tempo, você já tem que propor um concurso e falar 

que tem o recurso para isso, além de toda aquela rotina enorme que a gente tem que cumprir. Então, a última 

contratação temporária que a gente fez foi, mais ou menos, em 2001 e 2002, para o pessoal de agente de endemias, 

que é um nível básico. (...) Eles entraram e ficaram dez anos como temporários em contrato de emergência [risos], 

mas a gente conseguiu fazer dois concursos nesse intervalo. O temporário também não tem sido muito bem-visto 

pelos órgãos de controle, porque eles confundem o temporário com aquele vínculo precário. Assim, não sei em 

outros lugares, mas, aqui, a gente paga o salário que o efetivo ganha, claro, sem as promoções e tem o direito a 

férias – não deveria, porque é temporário. Mas, como o temporário aqui fica bastante, se ele ficar, a gente paga 

férias. Mas, sob essa lei, hoje, não temos nenhum temporário.” (Entrevistado 25). 
148 Nos termos do art. 2º, da Lei municipal n. 10.793/1989: “VI - Necessidade de pessoal, em decorrência de 

dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços essenciais, 

estando em tramitação processo para realização de concurso; [...] Parágrafo único. Nas hipóteses referidas no 

inciso VII do "caput" deste artigo, tratando-se de necessidade que apresente caráter permanente, a contratação 

somente será celebrada se estiver em trâmite processo para a realização de concurso público ou para a criação de 

cargos.”  
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direto aos cidadãos149. São eles: estagiários, beneficiários de programas sociais de trabalho, 

residentes e aprendizes150.  

Os elos em comum entre todas as fórmulas aqui retratadas são: (i) a não constituição de 

uma relação de emprego, regida pela CLT; e (ii) o seu caráter de formação, ou seja, todos elas 

foram projetadas para serem uma etapa de aprendizado ou qualificação profissional, para 

posterior inserção no mercado de trabalho. Assim, no plano normativo, tais fórmulas não seriam 

parte essencial do serviço público em si – que deveria operar plenamente na sua ausência.  

Apesar disso, há casos de desvirtuamento do propósito para o qual tais fórmulas foram 

criadas151. Os relatos obtidos mostram que, por suprirem necessidade de pessoal, essas pessoas 

são parte importante da força de trabalho da Administração Direta de São Paulo, cumprindo 

papeis de efetivos ou comissionados152. Por vezes, são tão importantes que, sem elas, haveria 

uma situação de paralisia ou grave deficiência no andamento de serviços públicos 

municipais153.  

 
149 “Os trabalhadores do serviço público que interagem diretamente com os cidadãos no decurso dos seus trabalhos 

e que têm poder substancial na execução de seu trabalho são chamados de burocratas de nível de rua neste estuo. 

Organizações do serviço público que empregam um número significativo de burocratas de nível de rua em relação 

à sua força total de trabalho são chamadas de burocracias de nível de rua. Os típicos burocratas de nível de rua são 

os professores, policiais e outros funcionários responsáveis pela aplicação da lei, os assistentes sociais, os juízes, 

os defensores públicos e outros oficiais dos tribunais, os trabalhadores da saúde e muitos outros funcionários 

públicos que concedem acesso a programas governamentais e possibilitam a prestação de serviços dentro deles.” 

(LIPSKY, 2019, p. 37-38). 
150 Uma experiência que foi relatada em pouca profundidade pelos entrevistados e que se assemelha às fórmulas 

de flexibilidade abarcadas por esta categoria, por também envolver pessoas em fase de formação, é o uso de alunos 

de universidades conveniadas. Conforme a o Entrevistado 12: “A saúde tem alguns modelos, por exemplo, 

parcerias acadêmicas com universidades, faculdade de psicologia, fonoaudiologia, em que esses profissionais 

utilizam os cadastrados pelo SUS em suas clínicas universitárias e aí, logicamente, com o acompanhamento de 

estudantes e estagiários, nos aliviando, de certa forma, a demanda interna do serviço nas unidades básicas, mas 

também levando cases e estudos acadêmicos para as universidades.”. Nesse caso, existem regras específicas para 

a celebração de Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), cujas diretrizes foram 

publicadas em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da Educação na Portaria Interministerial n.1.127/2015.  
151 “[...] a gente viu que quem estava trabalhando ali eram bolsistas do Programa Operação Trabalho (POT). Este 

é um programa que pretende ser uma política pública, da Secretaria do Trabalho, que tem um prazo, você fica ali 

só dois anos e recebe um treinamento, na perspectiva de que você tenha, naquele momento, algum retorno 

financeiro, algo que te sustente, mas que a gente chama de bolsa (não chama de salário nem de remuneração), 

para, depois daquele período, você, com aquele conhecimento, ter uma inserção mais qualificada no mercado de 

trabalho. Esse seria o arranjo do programa, mas, em razão dos problemas enfrentados pela Administração por falta 

de pessoal, a gente usa POT como modalidade alternativa de emprego. [...] Se a gente enxerga o POT como um 

modelo alternativo, eu acho que têm questões muito peculiares ali, que era aquilo que eu estava trazendo. Primeiro, 

que é o desvio, o quão desvirtuado está o trabalho da pessoa a partir do momento que ela é enxergada como mais 

um da equipe, simplesmente.” (Entrevistado 09). 
152 Vide p. ex.: “Aí, nas formas alternativas de contratação, a gente tem desde estagiário fazendo papel de efetivo 

ou comissionado. Isso apareceu muito na pandemia, quando o estagiário teve que ficar em casa, e muitas secretarias 

reclamaram, porque, às vezes, é uma mão de obra barata e aí usam o estagiário de forma errada.” (Entrevistado 

07). 
153 Vide p.ex.: “Agora, estagiário e aprendiz, com certeza. Isso é uma questão de gestão, porque, é claro, não é 

para eles exercerem funções de servidor, é para eles darem suporte, aprenderem, mas isso era uma certa realidade 
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Essa distorção é uma fragilidade. Do lado da Administração, porque nem sempre o 

beneficiário será a pessoa mais indicada para executar determinadas tarefas. Do lado dos 

beneficiários, é um ponto de atenção que tende a prejudicá-los, pois pode haver não só 

sobrecarga de trabalho, ao mesmo tempo em que a contrapartida recebida não é adequada à 

atividade realizada, mas também falta de priorização dos aspectos de formação, aprendizado e 

qualificação – que são componentes característicos das fórmulas em questão. 

Especificamente em relação aos estagiários e beneficiários de programas sociais, as 

entrevistas indicam que são mais usados nas áreas e atividades-meio, de organização e gestão 

internas da Administração – embora haja casos em que eles servem ao atendimento direto aos 

cidadãos154. Sobre os programas, dois deles foram destacados nas falas:  

(i) Programa Operação Trabalho (POT), disciplinado pela Lei municipal n. 13.178/200 

(e alterações posteriores) e pelos Decretos n. 41.207/2011 e n. 44.484/2004, tem o 

objetivo de “conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, residente no 

município de São Paulo, pertencente à família de baixa renda, visando estimulá-lo à 

busca de ocupação, bem como à sua reinserção no mercado de trabalho”155. Os vínculos 

têm duração de 12 (doze) meses, renováveis por igual período e são regidos de acordo 

com a referida Lei. Dentro do POT, são desenvolvidos projetos junto a organizações 

parceiras da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SDETT), 

como o POT Redenção156, Vivência Prática em Gestão de Documentos157 e o Agente 

Suas158 – mencionados nas experiências dos entrevistados. 

 
em São Paulo. [...] Inclusive, à título de exemplo, virou uma coisa meio estratosférica, deu um pânico, quando, 

agora na pandemia, uma das primeiras medidas foi a de dispensar os estagiários e aprendizes, considerando que a 

carga horária era menor e que as aulas estavam suspensas e tudo mais. Aí, as Secretarias já ficaram: ‘não! A minha 

Secretaria vai parar!’. E aí você vê, então, claramente, que a Secretaria contava com essas pessoas não como 

aprendizagem, mas como, de fato, mão de obra de trabalho.” (Entrevistado 04). 
154 Por exemplo o projeto Volta às Aulas, integrante do POT, em que as beneficiárias, mães em situação de 

vulnerabilidade social, “atuam no desenvolvimento de boas práticas de higienização e segurança, de aferição de 

temperaturas, higienização de equipamentos e ambientes de uso coletivo, monitoramento e na sensibilização 

quanto à Covid-19 no ambiente escolar.” Vide: Prefeitura de São Paulo (2021f).  
155 Vide: Prefeitura de São Paulo (2021g). 
156 Vide: Projeto POT Redenção, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=275

903 
157 Vide: Vivência Prática em Gestão de Documentos, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/operacao_trabalho/index.php?p=143

200 
158 Vide: Programa Agente SUAS, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/cursos/index.php?p=205074 
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(ii) Jovem Monitor Cultural, disciplinado pela Lei municipal n. 14.968/2009 e pelo 

Decreto n. 51.121/2009, é direcionado a jovens, entre 18 e 29 anos, de baixa renda, que 

tenham concluído o ensino médio. O programa, desenvolvido pela SDETT em parceria 

com a Secretaria da Cultura, tem o objetivo de “estimular, por meio de atividades 

culturais, a inserção socioeconômica e desenvolver a formação e a experimentação 

profissional, bem como facilitar a continuidade dos estudos [dos jovens que atende]” 

(art. 2º, Decreto n. 51.121/2009)159.  

Já os residentes são usados por áreas finalísticas da Administração. Ainda que não 

existam impedimentos jurídicos para que o arranjo seja usado em outras áreas, ele é utilizado 

principalmente pela Secretaria de Saúde, em que os residentes atuam sob a supervisão de 

profissionais experientes, na posição de burocratas de rua – p. ex.: médicos, enfermeiros, 

psicólogos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas. Nessa área, a residência é regulada por 

normas setoriais específicas (Lei n. 6.938/1981 e a Lei n. 11.129/2005) e já foi incorporada na 

prática administrativa, existindo de forma contínua. 

 Nas demais áreas, não existem normativas próprias para regular e disciplinar essa 

fórmula, que ocorre de forma menos sistemática, a partir de decisões internas de gestão160. 

Nesse sentido, foi mapeada uma experiência pontual da então Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano – realizada como forma de experimentação. Nela, residentes foram usados para ajudar 

na estruturação e detalhamento internos de políticas públicas de planejamento e gestão urbana. 

De acordo com os entrevistados, tratou-se de ensaio exitoso, inspirado no modelo da saúde. 

Mais precisamente, durante a gestão Haddad (2015-2016), foi feito o Programa de 

Residência em Arquitetura e Urbanismo – Planejamento e Gestão Urbana, por meio de 

convênio com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo, 

como forma de educação continuada à graduação. O Programa foi aberto a pessoas de todas as 

universidades, graduadas em arquitetura nos últimos 5 (cinco) anos, para participarem do 

desenvolvimento dos Planos Regionais das Subprefeituras da cidade de São Paulo, 

combinando-se atividades práticas com teóricas, em regime de dedicação exclusiva161.  

 
159 Vide: Programa Jovem Monitor Cultural [s/d].  
160 Após o encerramento das entrevistas, que ocorreu em setembro de 2021, foi aprovada a Lei Municipal 17.673, 

de 07 de outubro de 2021, a qual institui os Programas de Residência Jurídica e Residência em Gestão Pública na 

Administração Pública Direta do Município de São Paulo. Vide: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_residencia/index.php?p=32276

0. Acesso em 21 de mar. 2022.  
161 Vide: Prefeitura de São Paulo (2015) e Universidade de São Paulo (2015).  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_residencia/index.php?p=322760
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/gestao/programa_de_residencia/index.php?p=322760
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No todo, as fórmulas de flexibilidade relatadas nessa pesquisa possuem uma 

conformação jurídica que as distancia do modelo dos servidores efetivos, uma vez que elas 

apresentam um caráter de qualificação e formação profissional. Nesse sentido, verifica-se que 

a regulação a seu respeito, quando existente, reconhece a sua transitoriedade. De todo modo, o 

emprego dessas fórmulas sem amparo legal (caso da residência em áreas finalísticas que não a 

saúde) é mais raro.  

Tendo em vista o caráter normativo de transitoriedade dessas fórmulas, dúvida jurídica 

surge quando a Administração passa a depender delas para executar suas atividades, ou seja, 

quando não podem faltar estagiários, aprendizes, residentes, beneficiários de programas sociais. 

Se o traço jurídico distintivo dessas fórmulas é o seu aspecto de complementação do processo 

de formação profissional, parece não haver problema em a Administração contar de modo 

contínuo com esses jovens, desde que esse aspecto seja respeitado juntamente com a 

transitoriedade de cada vínculo individualmente considerado.  

Todavia, quando o propósito de melhorar a qualificação do individuo é perdido ou o 

vínculo dura mais do que previsto, há espaço para se argumentar por desvios e ilegalidades, 

pois esses são aspectos dispostos na regulação – que fazem parte do desenho jurídico do arranjo.  

Do mesmo modo, a dependência da Administração desses jovens para o seu normal 

funcionamento passa a ser problemática quando faltam jovens a ocupar os postos de estagiário, 

aprendizes, residentes, beneficiários de programas sociais, e não há quem os substitua – gerando 

um cenário de caos para a gestão. Nesse caso, ganha força a interpretação que entende ser o 

modelo estatutário efetivo o tipo ideal e que a dependência da Administração dessas fórmulas 

de flexibilidade é uma burla ao concurso público, pois implica no uso de arranjos que não o 

estatutário efetivo para o desempenho de atividades permanentes.  

Ainda que a situação seja problemática no caso de falta de planejamento e caos para a 

gestão, a opção dos gestores por recorrer a essas fórmulas jurídicas no dia a dia indica que o 

ingresso de novos efetivos via concurso público é, por vezes, impraticável e requer soluções. 

Reforça-se a importância de estruturar um quadrante jurídico que equilibre os dois cenários: de 

um lado, para ter continuidade na gestão, e, de outro, para ter capacidade de adaptação. 

 

4.3.3 Prestadores de serviço 
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 Uma outra forma pela qual a Administração angaria pessoas para atuarem a seu serviço 

é contratando prestadores de serviços, pessoas físicas ou microempreendedores individuais 

(MEI), via licitação, ou até mesmo inexigibilidade ou dispensa de certame competitivo a 

depender do caso. Lembra-se que as fórmulas que envolvem a presença de terceiros também 

estão sujeitas a processo de seleção, de sorte que a presente categoria engloba os indivíduos 

contratados como prestadores de serviços autônomos.  

Ainda que muitas das dificuldades de se realizar um concurso público também estejam 

presentes na realização de licitações, a escolha por essa via de contratação ocorre em razão de 

não ser o caso de admitir quadro efetivo, pois isso não faria sentido para os objetivos buscados. 

É o caso, por exemplo, de concursos para projetos arquitetônicos específicos, ou contratações 

diretas para serviços especializados ou artísticos.  

Nesse sentido, o gênero dos prestadores de serviços inclui os consultores, como um tipo 

de arranjo dessa categoria-mãe utilizado pelo município de São Paulo, conforme denotam as 

entrevistas. Trata-se de contratação que serve às áreas-meio da Administração162, na execução 

de projetos internos específicos e muito demandantes, por requererem conhecimentos 

especializados. Por exemplo, a elaboração de materiais técnicos e de estudos, para informar a 

tomada de decisão administrativa. Os profissionais são contratados diretamente, mediante 

inexigibilidade de licitação163, para entregar um certo produto, que é o resultado de seu trabalho 

e que será incorporado pela Administração. 

A atividade realizada pelos consultores envolve uma expertise que pode não ser 

encontrada nos quadros permanentes da Administração, mas que, por ser pontual e ter uma 

duração limitada, não faz sentido contratar um efetivo para exercê-la164.  

Uma questão que concerne esses contratos diretos com prestadores de serviços, não só 

no caso da inexigibilidade, mas também da dispensa, diz respeito à falta de segurança jurídica. 

Conforme as entrevistas denotam, os controladores não veem essas contratações com bons-

olhos, mas, sim, com desconfiança, gerando processos alongados – razão pela qual sejam 

 
162 Houve relatos do uso dessas fórmulas na área da educação, não para contratar professores e demais pessoas que 

fariam o atendimento aos cidadãos nas escolas, mas sim para realizar projetos no âmbito administrativo das 

Secretarias em si. 
163 Vide: MOTTA, 2016. 
164 Vide p. ex.: “Por exemplo, você contrata uma consultoria para um serviço especializado, que é muito difícil e 

muito pontual, vai se encerrar em um determinado período de tempo e não faz sentido você trazer isso para a 

máquina.” (Entrevistado 11).   
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preferíveis contratos com organizações internacionais que disponibilizam consultores (vide 

item 4.3.1)165. 

É possível, portanto, fazer um paralelo entre a figura jurídica da licitação e a figura do 

concurso público. Nos dois casos, fala-se na existência de um “princípio” (SUNDFELD, 2013), 

segundo o qual essas figuras são precípuas garantidoras da isonomia e da impessoalidade, 

prevenindo práticas patrimonialistas e clientelistas na Administração Pública. Por esse 

raciocínio, os processos de seleção por elas viabilizados seriam os mais idôneos, devendo ser 

privilegiados em detrimento de outras soluções jurídicas (MAZZILLI, 2010; PALMA, ISSA, 

& NASCIMENTO, 2020). Dessa maneira, a discussão acerca das fórmulas de flexibilidade aqui 

estudadas encontra semelhanças com o debate sobre a necessidade de adaptação das regras 

licitatórias, que seriam maximalistas e rígidas (ROSILHO, 2010). 

Tal qual ocorre com outras fórmulas, os consultores, por vezes, também são utilizados 

de forma desvirtuada do seu propósito normativo. Os profissionais contratados são aproveitados 

para a realização de atividades rotineiras da Administração Pública, que não fazem parte do 

produto que devem entregar – o que seria especialmente problemático pela lente doutrinária 

que entende como ideal para as funções permanentes da Administração o ingresso de efetivos 

estatutários. Também aqui esse aspecto é uma fragilidade, ao deixar a Administração suscetível 

à responsabilização pelos controladores.  

Embora esta categoria diga respeito aos consultores autônomos que são diretamente 

contratados pela Administração, também existem casos em que a Administração contrata uma 

pessoa jurídica especializada para fazer o serviço de consultoria. Nesse caso, a relação das 

pessoas físicas que, de fato, realizarão o projeto ocorre com a empresa de consultoria e, não, 

com a Administração. A contratação direta de uma empresa de consultoria, logo, é uma forma 

de pessoal de terceiros à disposição da Administração, tal qual o caso dos consultores de 

organizações internacionais (vide itens 4.4 e 4.4.1). No entanto, a contratação de empresas de 

consultorias, por também ser direta, apresenta os mesmos dilemas da contratação direta de 

consultores autônomos, no que diz respeito à insegurança jurídica e à atuação dos controladores. 

 

4.3.4 Conselheiros tutelares 

 
165 Vide p. ex.: “Eu nunca vi... é uma forma de você ter um especialista, alguém muito muito bom [sic] perto de 

você durante um tempo – de uma forma mais tranquila, do que você ir lá e contratar por inexigibilidade, que é um 

jeito que sempre dá dor de cabeça para o gestor. O processo fica no TCM para sempre. Então, esses acordos são 

um jeito de não fazer a inexigibilidade, que sempre dá problema.” (Entrevistado 14). 
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O vínculo dos conselheiros tutelares com a Administração tem como base de sua 

constituição uma relação com a comunidade, a população do território no qual eles atuarão – 

buscando aproximar o prestador de serviços dos seus beneficiários. Trata-se de fórmula usada 

para a prestação de atividades finalísticas (e não de gestão), sendo alternativa construída sob 

uma lógica legal distinta, pois integra uma política pública mais ampla do Estado brasileiro, 

delineada em nível federal166.  

Nos termos do art. 131, do ECA, o “Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de 

crianças e adolescentes”. No município de São Paulo, o Conselho tem a sua estrutura 

administrativa gerida pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, conforme o Decreto n. 

59.093/2019. Os seus conselheiros são responsáveis pelas deliberações do Conselho e sua 

respectiva execução – atendendo crianças, pais e adolescentes. Eles são eleitos por voto direto 

e universal, de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Direitos, além de serem 

remunerados em conformidade com a legislação municipal (art. 134, ECA). 

No âmbito do município de São Paulo, a Lei n. 11.123/1991 dispõe que compete ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente determinar essa remuneração 

(art. 22, caput), a partir de recursos provenientes do fundo gerido pelo próprio Conselho (art. 

23). Ademais, a Lei expressamente esclarece que a remuneração fixada não gera relação de 

emprego entre o individuo e a municipalidade (art. 22, par. 1º). 

 
166 Vide p.ex.: “Tem outras duas coisas que eu queria te falar. A primeira é: existe muito mandato. A Prefeitura 

usa mandatos para trazer pessoas para trabalharem para ela. Por exemplo, Conselho Tutelar. O conselheiro tutelar, 

até pela Lei, tem um regime muito parecido com a CLT. Não é a CLT, mas a Lei de Conselhos Tutelares... o 

regime encontra-se no ECA. A Prefeitura tem uma Lei própria, mas, via de regra, ela segue o que está no ECA. 

Os direitos do conselheiro tutelar estão no ECA também, como 13º salário, férias, adicional de 1/3 do salário nas 

férias, que é muito parecido com a CLT, mas não são todos os direitos trabalhistas. É um regime específico de 

conselheiro tutelar, que não é estatutário e não é celetista. E, na Prefeitura, há um número grande de conselheiros 

tutelares – existem várias diretorias de criança e adolescente. E a eleição de conselheiro tutelar que a Prefeitura 

organiza é terrível, é caótica, porque não se tem urna eletrônica, não é o TSE organizando a eleição, é Prefeitura, 

que tem muito problema, muita deficiência, muita necessidade e aí tem que organizar uma eleição com integridade 

de voto, urna fechada, enfim, é uma complicação terrível. Claro, tem um lado muito perverso nessa história que 

são as... a gente já ouviu falar... que, nas últimas eleições do Conselho tinha membros do PCC, forçando pessoas 

a eleger integrantes do PCC para serem conselheiros, porque é uma posição na qual você recebe salário, você tem 

uma força política, você participa das discussões sobre ensino. Então, se tem uma criança que está sendo maltratada 

seja na casa, seja na escola, você a leva para o Conselho Tutelar – ele tem uma entrada na política pública da 

educação, da família. É importante. O Conselheiro Tutelar é o grande exemplo dessa categoria que eu chamo de 

mandato. Ele é eleito por um determinado tempo.” (Entrevistado 05) 
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Portanto, os conselheiros atuam por mandato sob regime diverso do estatutário efetivo 

e do celetista, o qual se insere em um contexto maior relacionado às políticas de proteção aos 

menores. 

 

4.3.5 Conselheiros de Administração 

 

Tendo em vista os baixos salários para cargos comissionados na Administração Direta 

do município de São Paulo, os entrevistados apontaram que uma forma de atrair profissionais 

com mais experiência para dentro dos quadros públicos é usar as vagas dos Conselhos de 

Administração das empresas estatais municipais. Isto é, a fim de manter ou trazer para a 

Administração Direta uma pessoa mais bem qualificada, com maior bagagem ou experiência 

profissional, a ela é oferecida uma posição na Administração Indireta como uma forma de 

complementação salarial, já que a participação nas reuniões dos Conselhos de Administração é 

remunerada167. A fórmula, assim, é um modo de flexibilizar a rigidez salarial determinada por 

lei. 

Nessa lógica, a pessoa é nomeada para atuar na condição de comissionada e, ao mesmo 

tempo, também é indicada para integrar um determinado Conselho de Administração, ainda 

que não detenha os conhecimentos necessários para o desempenho da função de conselheiro168. 

De acordo com as entrevistas, essa prática ainda acontece, mesmo após a aprovação da Lei das 

Estatais (Lei n. 13.303/2016) 169 , que restringiu o grau de discricionariedade do acionista 

controlador na indicação de seus dirigentes. 

 
167 Vide p. ex.: “E tem o caso dos Conselhos de Administração das empresas. Os salários comissionados são 

baixos. Não sei como está hoje, mas, na época em que eu estava em São Paulo, você tinha o Secretário municipal 

ganhando dezoito mil reais, o secretário adjunto ganhando dezessete mil e quinhentos, o chefe de gabinete 

dezessete mil. Daí para baixo disso... ou seja, você tinha o grupo político ganhando bem e para baixo disso ganhava 

cinco mil reais – para ser diretor regional e gerenciar duzentas, quinhentas escolas. Aí, a Administração Pública 

criou o negócio dos Conselhos de Administração das empresas estatais. Então, por estar em um conselho desses, 

você ganha 3 mil, 5 mil, 7 mil a mais. E aí você tem as empresas que gerem os funcionários celetistas, mas o 

Conselho de Administração pouco faz, porque as pessoas que estão ali não têm ideia do que a empresa faz, porque 

estão ali só para ter um aumento salarial.” (Entrevistado 18). 
168 Vide p. ex.: “Esse negócio dos Conselhos como uma forma de remuneração é um outro jeito, um outro 

puxadinho, de ter pessoas. Você coloca uma pessoa em um cargo que paga 3 mil reais e fala para a pessoa ser do 

Conselho de uma empresa. E aí o Conselho tem que aprovar uma série de pautas e a pessoa não sabe o que é o 

trabalho do Conselho.” (Entrevistado 18). 
169 Vide p. ex.: “Agora, pensado na Lei das Estatais, existe uma estrutura dentro de uma empresa, que precisa ser 

respeitada, e dentro dessa estrutura existem colegiados que remuneram. O tal do Jeton. Aqui é Jeton. No Governo 

Federal se pagava muito Jeton – ainda se paga –, mas é algo que ficou famoso lá atrás. (...) Na Prefeitura tem algo 

parecido com isso. Eu fazia parte de um desses conselhos, por exemplo. Eu era conselheiro deliberativo da SP 

Urbanismo e a gente tinha uma ou duas reuniões por mês e eu ganhava um adicional como conselheiro.” 

(Entrevistado 05). 
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Esse uso das vagas para conselheiros também encontra fragilidades do ponto de vista 

da Administração. A prática é desfavorável para as empresas estatais, que contam em seus 

Conselhos com pessoas que não necessariamente entendem da pauta sobre a qual estão 

deliberando, influenciando em decisões relevantes para a governança da empresa mesmo sem 

o devido conhecimento. Afinal, fazem parte das atribuições do Conselho de Administração: (i) 

fixar a orientação geral dos negócios da empresa, incluindo o plano de negócios e a estratégia 

de longo prazo; (ii) fiscalizar a gestão dos diretores, bem como elegê-los e destituí-los; (iii) 

realizar avaliação de metas e resultados da empresa; e (iv) convocar assembleias gerais170. 

 

4.3.6 Agentes comunitários de saúde 

 

Os agentes comunitários de saúde são regidos por legislação própria e não seguem nem 

o modelo estatutário efetivo, nem o modelo celetista171. Conforme os entrevistados, eles são 

contratados com o auxílio de parcerias com organizações sociais, seguindo-se os critérios 

dispostos na Lei municipal n. 13.611/2003. Segundo essa Lei, a competência para 

operacionalizar o Programa Agentes Comunitários de Saúde é da Secretaria da Saúde (art. 1º). 

Além disso, os agentes devem ser moradores da área onde desenvolverão suas atividades (art. 

2º) – relacionadas à prevenção das doenças e promoção da saúde, por meio de visitas 

domiciliares (art. 4º). 

Essa fórmula é usada para a prestação de atividades finalísticas (e não de gestão), sendo 

construída sob uma lógica legal distinta. Nesse sentido, os agentes específicos, são uma fórmula 

de flexibilidade, tal qual ocorre com os conselheiros tutelares, que integra uma política pública 

mais ampla do Estado brasileiro, a qual se relaciona-se com a implementação de uma legislação 

federal específica, que tem objetivos traçados na Constituição. Nesse caso, o próprio regime 

jurídico – tal ocorre com os comissionados, temporários, estagiários e aprendizes –, ao impor 

 
170  Vide: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/manual-do-

conselheiro/sest_manual_conselheiro_adm.pdf > Acesso em 28/09/2021. 
171 Vide p. ex.: “Aí modalidades bem específicas, mas que já teve alguma outra regulamentação para autorizar essa 

contratação diferenciada. Por exemplo, agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é um caso 

que eu estudava desde a época da faculdade, porque, teoricamente, o agente é para ter um vínculo com aquele 

espaço em que ele vai atuar, para conhecer as pessoas e promover as campanhas de saúde, então, foi muito 

discutido, em vários municípios, como você contrata por concurso público o agente comunitário de saúde? Não 

faz sentido pela natureza da atividade ser um concurso público. E aí depois de muita <bateção> de cabeça, em 

muitos municípios do Brasil inteiro, teve uma regulamentação federal. Eles têm uma regulamentação própria; acho 

que não são nem celetistas, nem estatutários, enfim... está específico.” (Entrevistado 04). 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/manual-do-conselheiro/sest_manual_conselheiro_adm.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/manual-do-conselheiro/sest_manual_conselheiro_adm.pdf
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um modelo diferente do regime estatutário efetivo padrão, parece reconhecer a sua inadequação 

ou insuficiência para se atingir certos objetivos. 

Por vezes, quando envolvem a presença das organizações sociais, em uma espécie de 

outsourcing da contratação, o vínculo do agente comunitário de saúde deixa de ser diretamente 

com a Administração Pública e passa a ser com a entidade parceira. Assim, a gestão dos agentes 

comunitários de saúde torna-se similar aquela do pessoal terceirizado (vide item 4.3.3).  

Nesse caso, como a contratação do ACS é feita pela organização social, geralmente, 

pelo regime CLT, surgem controvérsias jurídicas sobre a legalidade do modelo à luz da Lei 

Federal n. 11.350/2006. Essa Lei não só determina que o vínculo do ACS será com a 

Administração Pública (art. 2º), mas também que ele será regido por algumas regras mais 

benéficas para o individuo do que as regras da CLT (relativas p. ex. a piso salarial e adicional 

de insalubridade). O que se questiona aqui, no caso supracitado, seria uma possível fragilização 

dos direitos do ACS (CARNEIRO & MARTINS, 2015).  

 

4.4 Pessoal de terceiros à disposição da Administração 

 

 A categoria-mãe em questão engloba as fórmulas nas quais o vínculo jurídico da pessoa 

física à serviço do Poder Público não mais ocorre diretamente com a Administração (vide itens 

5.1, 5.2 e 5.3), mas, sim, com um terceiro, o qual, por sua vez, é quem tem vínculo jurídico 

direto com a Administração. São fórmulas que se assemelham a uma intermediação, pois 

embora exista a figura de um terceiro que se interpõe entre a pessoa física e a Administração, 

ainda há um grande contato entre a pessoa física e a Administração Pública e o pessoal 

diretamente a ela vinculado (“pessoal próprio”)172.  

Nesse sentido, as pessoas contratadas pelo terceiro (“intermediário”) ficam à disposição 

da Administração, que, em certos casos, chega a ter ingerência sobre o trabalho da pessoa ou 

até mesmo a gestão, mais amplamente considerada, do pessoal de terceiro. Embora não se trate 

de “pessoal próprio” da Administração, que não está juridicamente vinculada ao indivíduo, a 

 
172 Um exemplo de arranjo que também se assemelha à intermediação, mas sobre o qual não se obteve informações 

em profundidade para justificar a criação de uma categoria à parte, é a contratação de gerenciadoras de obras, que 

assumiriam tarefas para além do delineado nos contratos, em uma espécie de terceirização de mão de obra. 

Conforme o Entrevistado 19: “Um caso também, mais no âmbito de infraestrutura, são as gerenciadoras. As 

gerenciadoras são contratadas para coisas específicas, mas elas acabam cumprindo... tem gente. Você coloca na 

equipe da gerenciadora bastante gente, que, às vezes, também apoia a parte da Secretaria, que no contrato não seria 

exatamente isso, mas acontece.” 
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proximidade entre eles no dia a dia faz surgir uma zona de penumbra quanto à responsabilidade 

do Poder Público para com essas pessoas.  

Essa zona pode ser maior ou menor, a depender do caso, mas, de todo modo, ela denota 

um estranhamento do ordenamento jurídico brasileiro para com vínculos que não sejam 

diretamente entre a Administração e a pessoa física. Estranhamento esse que mostra predominar 

a ideia de tipicidade jurídica dos vínculos de pessoas físicas com a Administração. 

 

4.4.1 Consultores de organizações internacionais 

 

Consultores de organizações internacionais são pessoas que atuam na execução de um 

projeto a ser aproveitado pela Administração, mas que possuem vínculo com uma organização 

internacional – como o próprio nome indica. O uso que a Administração faz dessa fórmula é 

similar ao uso dos contratos celebrados com consultores autônomos (vide item 4.2.3). Isto é, 

quando se necessita de expertise específica para a realização de um produto ou projeto pontual, 

para o qual não faz sentido admitir quadro de servidores efetivos173.  

Como já anteriormente apontado, alguns gestores preferem, quando possível, valer-se 

desta fórmula em detrimento de contratações diretas de pessoas, em razão da atuação dos 

controladores. De todo modo, as mesmas fragilidades identificadas no caso dos consultores 

diretamente contratados pela Administração também se aplicam no caso dos consultores de 

organizações internacionais – existindo casos em que os consultores passam a integrar uma 

determinada equipe dentro da organização da Administração Direta174. 

 
173 Vide p. ex.: “Tem mais duas outras coisas que a Prefeitura faz muito para contratar mão de obra [...]. A primeira 

são acordos de cooperação com órgãos internacionais, tipo a UNESCO – que é uma coisa que eu enxergo como 

uma grande forma de contratação de mão de obra, porque o que a Prefeitura faz é repassar um dinheiro para a 

UNESCO ou algum outro órgão internacional (tem vários que fazem isso), esse órgão fica com um percentual 

desse valor a título de taxa de administração e, a partir daí, a Prefeitura faz Editais. É a Prefeitura quem faz e a 

UNESCO só publica; a UNESCO não faz nada nisso, simplesmente eles pegam a comissão. Para a gente é super 

útil, porque é um jeito de trazer mão de obra qualificada. Quando você quer trazer um consultor especialista, 

alguém para trabalhar especificamente em um projeto durante um período, usa-se muito esses acordos de 

cooperação com órgãos internacionais.” (Entrevistado 14). 
174 Vide p. ex.: “[uma outra coisa] era a contratação por órgãos do sistema ONU (PNUD, qualquer um desses do 

sistema ONU), que eram contratados como consultores [...], para entregar produtos. Em tese, você está lá, para 

entregar um produto. Só que aí, em muitos órgãos, essa pessoa além de fazer e entregar esse produto, também vira 

parte da equipe e faz parte do dia a dia ali do órgão; fica full time trabalhando para aquilo. É sempre por um período 

determinado, mas, às vezes, é de um ano esse período – porque o contrato para entrega do produto tem esse 

horizonte temporal. Aí, eles faziam algumas gambiarras: os pagamentos não podiam ser todos iguais, tinham que 

ser pelo valor que cada etapa do produto tem, mas, na prática, era mais ou menos assim: trabalhar para fazer aquilo 

que o produto exigia, fazer um relatório gigante para prestar contas de que você entregou aquele produto – o que 

tomava um tempo absurdo –, e o resto do tempo ficar lidando com as demandas da Administração.” (Entrevistado 

15). 
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4.4.2 Terceirizados 

 

Os terceirizados são pessoas vinculadas a uma empresa privada que detém um contrato 

de terceirização de pessoal com a Administração para atividades tidas como de suporte à 

atividade administrativa (limpeza, vigilância, transporte, dentre outros.).  Dessa mesma forma, 

embora exista vínculo com um terceiro intermediário, o trabalhador terceirizado interage 

diretamente com o pessoal vinculado à Administração e sua atuação se dá internamente ao 

órgão público. Isso cria certas zonas de penumbra quanto ao grau de responsabilidade que a 

Administração deve ter sobre os trabalhadores, como aprofundado adiante. 

A terceirização em sentido estrito apareceu nas entrevistas como uma fórmula utilizada 

de forma transversal em todas as áreas (meio e finalísticas). Os entrevistados descreveram que 

esta é uma fórmula já consolidada na prática da Administração Direta de São Paulo, tendo as 

primeiras experiências ocorrido no final da década de 1990, início dos anos 2000 – quando 

ainda existiam na Prefeitura carreiras de motorista, eletricista, vigilante, dentre outras175-176.  

Embora a possibilidade jurídica do uso da terceirização pela Administração Pública 

esteja consolidada na jurisprudência trabalhista há bastante tempo177, o uso do instituto ainda 

traz insegurança jurídica para os gestores. Esse cenário é marcante quando a diferenciação entre 

 
175 Vide p. ex.: “A Prefeitura também passou a terceirizar um monte de coisa que antes não era terceirizada. O 

exemplo que eu contei para você foi o exemplo do transporte. Antigamente era motorista concursado, carro 

comprado e garagem para consertar da própria Prefeitura – ficava lá atrás da Pinacoteca: garagem Prates. É capaz 

de ter algum motorista que não se aposentou ainda. Digamos que o cara entrou um pouco depois de mim, ele está 

batendo nos 60, mas, talvez, não tenha se aposentado. Mas acabou. Já fazem 15 ou 20 anos que a Prefeitura contrata 

uma empresa que oferece o carro e o motorista para andar X quilômetros. Então, terceirizou atividade meio. É 

atividade meio, mas é uma prestação de serviço, de todo modo. A Prefeitura terceirizou as vans para levar as 

crianças para escola, em tese, poderia ser um carro da Prefeitura. A Prefeitura terceirizou, já faz muito tempo, a 

pavimentação da cidade e por aí vai. Aí entra todos os serviços terceirizados, que, em princípio, você está 

contratando uma pessoa jurídica para prestar um serviço, então, não se está contratando diretamente mão de obra, 

mas, sempre, se você der um, dois ou três passos você acaba chegando em pessoas trabalhando.” (Entrevistado 

06) 
176 Vide p. ex.: “Então, nesse desenvolvimento, todo esse modelo de pensar o que é atividade meio que não agrega 

valor ou que não é o negócio de cada secretaria, de cada órgão, foi o que permitiu, paulatinamente, a terceirização 

do serviço de vigilância, de limpeza – que era tudo próprio. Eu me lembro que eu fiz a reestruturação dos cargos 

em 2001 e tinha porteiro, vigilante, pintor, pedreiro, tudo o que você possa imaginar de profissão, principalmente 

essas de nível mais operacional existiam. A gente transformou em um cargo só, que existe ainda hoje como agente 

de apoio. Mas tinham todas essas funções de manutenção de veículo, manutenção de prédio etc. O entendimento 

de que a empresa especializada nisso, com contrato e com fiscalização, faria melhor com mais rapidez e eficiência 

foi algo que foi sendo construído também com regulamentos a nível federal, que deram um norte e com a Lei 

8.666/1993, que deu alguns caminhos para fazer as licitações. E isso hoje está disseminado. Atividades de apoio, 

como frota, vigilância, segurança, limpeza, copa, todas essas questões, na administração municipal, são 100% 

terceirizadas”. (Entrevistado 12). 
177 Vide: Tribunal Superior do Trabalho, Súmula n. 131. 
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atividade-meio e atividade-fim não é clara (PEREIRA, 2021; GARCIA, 2010 apud REIS, 2014) 

– o que ocorre especialmente na ausência de lei que expressamente autorize a terceirização. 

Nesse sentido, os entrevistados citaram como caso emblemático a contratação de atendentes 

dos Descomplicas da capital178. 

Para além da área de penumbra sobre o que consistem nas atividades-meio e atividades-

fim para fins de terceirização, uma outra questão levantada refere-se à fiscalização e ao 

monitoramento quanto ao cumprimento da CLT por parte da empresa contratada. Os 

entrevistados apontaram que, não raro, as empresas contratadas descumprem com deveres 

básicos do empregador, como pagamento salarial e dos respectivos encargos previdenciários, 

férias e 13º179. Houve relatos, inclusive, de que certas empresas são criadas para irem à falência, 

deixando de pagar os seus funcionários, além de possuírem sócios que já realizaram contratos 

com a Administração anteriormente, os quais apresentaram os mesmos problemas180.  

Essa situação de não cumprimento de direitos básicos traz riscos de responsabilização à 

Administração contratante. Nos termos da Súmula n. 131 do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) 181 , o Poder Público tem responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das 

 
178 Vide p. ex.: “Tem uma atividade de atendimento ao público e, recentemente, para o projeto das praças de 

atendimento dos Descomplicas, foi feita uma terceirização de atendimento. Então, podemos pensar nisso, porque 

temos agora – e é tudo agora – um precedente que são os terceirizados das praças de atendimento do Descomplica.” 

(Entrevistado 09). E: “E o que eu vejo também– pelo o que eu acompanhei nos últimos anos – é que, às vezes, não 

se tem uma diretriz muito clara do tipo: “vamos começar a terceirizar determinados serviços”. Então, as secretarias 

vão mais no desespero. Um dos exemplos disso é o Descomplica, um programa da Prefeitura similar ao Poupa 

Tempo. A gente começou o atendimento ao público com efetivo e aí depois de um dado período, como estava 

tendo também muita rotatividade, muito turn over – porque os nomeados foram os primeiros do concurso, que, no 

geral, são as pessoas mais qualificadas e a gente colocou em atendimento ao cidadão, que é, realmente, muito 

desgastante. E aí a secretaria pedia para ter mais nomeação, mas teve uma decisão de governo que não teria mais 

nomeação para esse tipo de serviço e tiveram que terceirizar. Não foi uma diretriz clara de que todos os serviços 

de atendimento, assim e assado, seriam terceirizados. A gente não tem uma diretriz clara nesse sentido, então, cada 

secretaria busca mais pela sobrevivência em alguns pontos.” (Entrevistado 07). 
179 Vide p. ex.: “(...) casos de terceirização clássicos, como limpeza e vigilância, é muito comum a empresa 

terceirizada não pagar direitos trabalhistas. Muito comum. Não paga direito trabalhista, não paga vale, não dá 

intervalo de almoço – uma série de direitos celetistas. Não paga salário. É comum a pessoa que vem fazer a faxina 

relatar para gente que não está recebendo salário e aí a gente abre um olho desse tamanho e fala como assim você 

não está recebendo salário?” (Entrevistado 17). 
180  Vide p. ex.: “Dá um mês e você tem que rescindir o contrato e a Prefeitura, naturalmente, vai ser 

responsabilizada, porque a Justiça do Trabalho não quer saber... essas empresas que têm capital de giro e só recurso 

de mão de obra, elas fecham e não têm mais capital para executar [o contrato]. Isso é um caso clássico. O que 

acontece? Tem o problema da contratação pela licitação, que daí é uma outra seara de problemas... você tem que 

contratar ao menor preço e, na hora que você vai contratar a terceirizada, você fica com outras amarras. Licitação 

de limpeza é uma loucura de fazer... E aí a empresa não paga os direitos trabalhistas – isso é comum –, porque ela 

sabe que pode extinguir e sofrer uma inidoneidade, mas ninguém está nem aí, porque isso fica vinculado ao CNPJ. 

Então, é comum que as pessoas que são sócias dessa empresa abram uma outra empresa, para participar de novas 

licitações e continuar fazendo a mesma coisa... e aí enfim...” (Entrevistado 17). 
181 Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 16 (GUERRA & D’AMATO, 2017). 
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obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, se tiver participado da lide e constar 

no título de execução judicial. No caso de contratos submetidos à Lei n. 8.666/1993 182, a 

responsabilização depende da demonstração de culpa, principalmente na fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 

Mesmo diante do ônus de responsabilização que recai sobre a Administração, ainda se 

verifica o desrespeito aos direitos trabalhistas dos funcionários contratados pelas empresas 

terceirizadas. Isso denota, tal qual ocorre em outros casos de outsourcing, a falta de capacidade 

institucional da Administração Direta para monitorar essas contratações183 – o que suscita o 

estado de ceticismo quanto ao verdadeiro custo-benefício dessa fórmula184. Também denota 

problemas nos processos de licitação, de sorte que as contratações são feitas pelo menor preço 

e as regras não são suficientes para barrar comportamentos oportunistas185. 

A dificuldade de controlar internamente as terceirizações abre, então, espaço para 

irregularidades no seu uso, que, em alguns casos sofre distorções, como a indicação política de 

um terceirizado186. 

 

 

4.4.3 Freelancer intermediado por terceiro 

 
182 Vide: GUERRA & D’AMATO, 2017; REIS, 2014. 
183 Vide p. ex.: “O que eu acho que é muito importante do ponto de vista da Administração e ela peca é na 

contratualização mesmo, no acompanhamento, no contrato que é firmado e na forma como é acompanhado essas 

terceirizações ou contratualizações. Eu acho que tem um campo muito importante de avanço. O controle tem que 

ser melhorado, o acompanhamento das atividades, dos resultados em especial, das relações de trabalho, se todas 

as regras estão sendo cumpridas, se os empregados estão sendo pagos de maneira adequada – eu acho que também 

precisa ser acompanhado de uma melhor forma. O grande ponto aqui é a maneira como é feito os contratos. Os 

contratos precisam ser aprimorados, precisam estar muito mais baseados em resultados e em um controle mais 

efetivo do que é feito. Aqui tem um belo campo para avançar.” (Entrevistado 21). 
184 Vide p. ex.: “mas, assim, os terceirizados costumam ser mal remunerados. E a Administração Pública... é muito 

custoso, é muito para o Governo manter os contratos terceirizados. Assim, o que chega no bolso do funcionário 

terceirizado eu chutaria que é assim um terço, no máximo a metade, do custo que tem para a Administração Pública 

o salário daquela pessoa. Então, assim, o salário é de 2 mil reais e a Administração está desembolsando 4, 5, 6 mil 

reais por ele, pagando para a empresa terceirizada. Espero que tenha alguém fazendo essa conta e chegando à 

conclusão de que vale a pena, né? Rezo para que isto esteja acontecendo, que, no final das contas vale mais a pena 

fazer isso do que aposentadoria e os outros gastos que vão acontecer.” (Entrevistado 02). 
185 Vide p. ex.: “Agora, há também uma precarização desses empregos. Isso também precisaria ser visto. A 

regulação não funciona. Não por conta do modelo, mas, sim, pela falta de atuação dos órgãos públicos que cuidam 

dessa regulação. Se há uma precarização do trabalho terceirizado, não é culpa do modelo da terceirização, mas, 

sim, da falta de fiscalização, da falta de autuação dos órgãos a quem competem essa atividade. Claro, a empresa 

para ganhar a licitação precisa de um preço baixo, mas se você põe condições mínimas e fiscaliza nenhuma 

empresa pode jogar um preço que seja irreal.” (Entrevistado 12). 
186 Vide p. ex.: “Todo o contrato de terceirização, ele é mal utilizado e, por onde eu passei, eu sempre combati 

indicação política em terceirizado, mas rola muito. E a empresa vem oferecer. Eu era ordenador de despesas, eu 

fiz um contrato, mudei o contrato e mudei a empresa. E os caras da empresa falam assim: “quem você quer que eu 

contrate?”. Eu falo: “meu amigo, eu quero que você contrate as melhores pessoas. Se pôr uma pessoa aqui [por 

indicação], eu vou brigar e não vou te pagar.” “Ah, mas você não tem ninguém para indicar?” E eu falo: “Cara, se 

eu quisesse indicar, eu usava cargo comissionado, você tem que me prestar um serviço.” (Entrevistado 10). 
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Tendo em vista a ausência de concursos públicos para a contratação de efetivos na 

Secretaria da Cultura, esta tem, conforme apontado nas entrevistas, parte importante do seu 

quadro de pessoal formado por agentes que possuem diversos vínculos com o Estado. Eles 

constituem a maioria das pessoas atuando nos departamentos administrativos da Secretaria e 

nos equipamentos culturais 187 . O freelancer é um desses arranjos – juntamente com os 

comissionados (ver item 4.1) e Jovens Monitores Culturais (ver item 4.3.2). 

Como a contratação, pela municipalidade, de profissionais autônomos para a prestação 

continuada de serviços, mediante emissão de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), pode 

configurar-se como prática ilícita, pela natureza empregatícia do vínculo188, faz-se uma espécie 

de intermediação desta mão de obra189. Uma empresa é contratada pela Administração Pública 

para fornecer-lhes pessoas, as quais, formalmente, prestam serviços para a empresa (e não para 

a Administração). No caso identificado, os profissionais autônomos, alocados na Secretaria da 

Cultura para exercerem funções administrativas, (como elaboração de processos licitatórios e 

contratos), emitem nota fiscal para uma entidade privada, a qual detém contrato de prestação 

de serviços com a Secretaria do Turismo. Esta última, por sua vez, mantém parceria com a 

Secretaria da Cultura para que haja cessão dessa mão de obra contratada.  

A contratação de freelancer nessa forma tende a ser enquadrada como ilícita pelos 

controladores – seja pela transposição de pessoas da Secretaria do Turismo para a Secretaria da 

Cultura, seja pela intermediação de mão de obra190. Trata-se, assim, de uma fórmula oculta, 

 
187 Vide p. ex.: “Desde que eu entrei na Secretaria, mesmo lá em 2018, eu lembro que já tinham freelancers no 

setor onde eu trabalho – porque é um setor que tem uma demanda de trabalho muito grande; são muito eventos: 

em torno de 200 eventos por mês; e, efetivos, hoje, aquele departamento tem apenas um funcionário. Os outros 

funcionários 10 são comissionados, ficando um total de 11 pessoas – um número que para fazer essa carga toda 

de eventos não consegue. O setor colapsa. Então, eles precisam chamar freelancers. Eu perguntei até uma vez, a 

título de curiosidade, para a minha chefe – que, inclusive, é comissionada –, e ela comentou comigo que desde que 

ela encontrou ali como chefe do setor, há cinco anos, que todos os anos ela precisa chamar a mão de obra freelancer 

por alguns meses, quando tem os eventos maiores – por exemplo, a virada cultural, que costuma ser no mês de 

maio.” (Entrevistado 16). 
188 Vide p. ex. o entendimento do Tribunal de Contas do Paraná: https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/vedado-

pagamento-por-meio-de-rpa-a-prestador-de-servicos-permanentes/5599/N > Acesso em 27 set. 2021. 
189 “A categoria de terceirizações de que ora se trata significa o contrato celebrado entre a Administração Pública 

e um particular nos termos do qual este último se compromete a fornecer para a Administração apenas e 

simplesmente mão de obra para o desenvolvimento de suas atividades. Por meio da terceirização de mão de obra. 

A Administração Pública delega a um particular a seleção de pessoal e a formação de vínculos funcionais para a 

realização de funções públicas.” (SCHIRATO, 2013, p. 5). 
190 Seguindo-se a linha do que expõe Schirato (2013, p. 5): “Ora, de acordo com as regras constitucionais de 

contratação de pessoal, fica evidente a impossibilidade de existência de contratos de terceirização simples de mão 

de obra. Como corretamente afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, esses contratos configuram clara burla ao 

dever de contratação por concursos públicos previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na medida 

em que possibilita que particulares assumam postos de trabalho na Administração Pública sem o obrigatório 

concurso público. Ainda de acordo com a autora o pessoal da Administração Pública que atua por meio de 

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/vedado-pagamento-por-meio-de-rpa-a-prestador-de-servicos-permanentes/5599/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/vedado-pagamento-por-meio-de-rpa-a-prestador-de-servicos-permanentes/5599/N
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que, provavelmente, busca-se esconder da fiscalização pública para evitar responsabilizações. 

De fato, ao fazer o procedimento de crosschecking neste caso, pesquisando por parcerias entre 

as Secretarias envolvidas e pelos contratos firmados pela Secretaria do Turismo no site da 

Prefeitura191, não foi possível obter quaisquer informações sobre o arranjo identificado. 

 

4.5 Delegação completa de atividade pública para execução por particulares 

 

 A categoria abrange as fórmulas jurídicas em que determinada atividade pública é 

inteiramente delegada para ser executada e gerenciada por particulares, envolvendo o uso de 

uma mão de obra que não está diretamente vinculada à Administração e, sim, a terceiros 

(“pessoal externo”). Diferentemente das fórmulas que propiciam pessoal à disposição da 

Administração (vide item 4.4), nos casos em que há a delegação de uma atividade, as pessoas 

físicas envolvidas na prestação do serviço têm pouco contato com o quadro de pessoal 

diretamente vinculado à Administração. Ou seja, existe, a princípio, uma separação mais clara 

das relações entre a Administração e o terceiro, e entre este último e o trabalhador. 

 As fórmulas que são parte dessa categoria-mãe são expressões conhecidas pelo 

fenômeno denominado outsourcing, em que arranjos com terceiros visam a implementação de 

serviços públicos. Conforme Ferraz (2009, p. 1), “o conceito [de outsourcing] reporta para a 

externalização de algumas operações que, até então, eram realizadas no interior da 

organização”, tendo ganhado relevância com as reformas implementadas com base no modelo 

preconizado pela NPM. 

As fórmulas, embora bastante diversas entre si, têm em comum o fato de que, nelas, a 

Prefeitura contrata uma outra entidade, que será responsável ou pela prestação completa do 

serviço, e/ou pela administração do serviço. Como discutido em maior detalhe abaixo, essas 

fórmulas são mais comuns nas áreas finalísticas, que têm de entregar serviços diretamente aos 

cidadãos. 

 
terceirizações não tem autoridade para tomar decisões ou praticar atos administrativos, eis que lhes falta vínculo 

jurídico para tanto.” 
191  Vide: páginas de acesso à informação das Secretarias da Cultura e do Turismo, disponíveis em:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/acesso_a_informacao/  e Error! Hyperlink 

reference not 

valid.https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/acesso_a_informacao/  > Acesso em 

20 set. 2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/acesso_a_informacao/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/acesso_a_informacao/
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Destaca-se que os terceirizados que ficam à disposição da Administração em razão de 

contratos de terceirização (aqui entendida como terceirização em sentido estrito) (vide item 

5.4.3) são fruto também de uma espécie de outsourcing, em que o terceiro contratado pelo Poder 

Público fica responsável pela provisão de mão de obra para o desenvolvimento de uma certa 

atividade. Contudo, diferentemente dos casos aqui retratados, os contratos de terceirização 

apresentam uma maior zona de penumbra quanto às responsabilidades da Administração no 

que tange a gestão desse pessoal e a aplicação do Direito do Trabalho. Afinal, existe maior 

interação entre o pessoal terceirizado e o quadro de pessoal diretamente vinculado à 

Administração192. 

 

4.5.1 Pessoal de entidades parceiras 

 

O pessoal vinculado a entidades parceiras do terceiro setor podem atender a população 

em razão de acordos que a Administração tem com OSs, OSC, OSCIP e entidades beneficiárias 

de assistência social193. Essas fórmulas têm em comum a contratualização com organizações 

sem fins lucrativos, que têm por objetivos a promoção de direitos sociais, para o atendimento e 

assessoramento à população. Portanto, são fórmulas mais usadas por áreas finalísticas da 

Prefeitura, que têm alta intensidade de mão de obra para cumprir com seus deveres 

prestacionais, envolvendo a contratação pelas entidades parceiras de burocratas de rua194. 

Conforme as entrevistas, essas fórmulas foram um dos fatores a viabilizar a expansão 

dos serviços públicos sociais na cidade de São Paulo, buscando-se pela sua universalização195, 

 
192 Ainda que zona de penumbra similar possa ser encontrada no caso de pessoal de entidades parceiras (vide item 

5.2.1), neste último a entidade assume a completa prestação do serviço. Já no caso dos terceirizados em sentido 

estrito, há apenas a gestão e provisão de mão de obra para uma determinada atividade que é tida como de suporte 

(e não faz parte do coração do serviço prestado). 
193 De acordo com o art. 3o, da Lei de Organização da Assistência Social (Lei n. 8742/1993 – LOAS), “consideram-

se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 

prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa 

e garantia de direitos.”. 
194 Vide p. ex.: “. Elas são uma forma de prover serviços, que, de fato, são intensivos em mão de obra e elas foram 

criadas, justamente, nas áreas onde a necessidade de mão de obra é grande.” (Entrevistado 15). 
195 Vide p. ex.: “(...) e você olha nos últimos, há bastante tempo já, nos últimos 15/20 anos, a maioria da expansão 

dos serviços que a Prefeitura tem feito (aí eu estou falando, principalmente, na educação, a área de educação 

infantil, as creches, quando eu olho saúde, assistência social), toda a expansão de serviços que a Prefeitura fez nos 

últimos 15/20 anos, ela é, sobretudo, feita através das Organizações Sociais, das parcerias. Então, assim, houve 

pouca expansão do modelo de contratação direta, através de servidores estatutários. E também pouca contratação, 

pouca expansão feita através da Administração Indireta.” (Entrevistado 03). 
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sem implicar no comprometimento da folha de pagamentos com gastos de pessoal196. Afinal, 

parcerias têm tratamento diferenciado para fins fiscais e orçamentários197, ainda que uma das 

razões para a sua adoção seja a necessidade de mão de obra198. 

As entrevistas também apontam que a saúde foi o “carro chefe” das parcerias com o 

terceiro setor, em especial, com as Organizações Sociais199. No entanto, hoje, o modelo também 

é utilizado na educação, principalmente para os serviços de creches, na cultura e na assistência 

social200. 

Verifica-se que o modelo das OSs teve como seu precursor o chamado PAS (JUNIOR, 

2003), que previa a transferência dos hospitais da Prefeitura para cooperativas formadas por 

médicos e funcionários licenciados do serviço público municipal. O programa, formalmente 

encerrado em julho de 2001, apareceu nas entrevistas como a primeira tentativa municipal em 

lidar com o diagnóstico de que a Administração Direta não seria capaz de prover serviços de 

qualidade apenas com seus recursos, inclusive, no que tange às áreas finalísticas201.  

 
196Vide p. ex.: “O que sempre se argumentou, do que eu já ouvi, enfim, quando começou o modelo de OS, era: 

“você precisa fazer uma grande expansão do sistema de saúde, da prestação de serviço público de saúde, mas a 

Prefeitura não vai ter capacidade de suportar, na folha dela, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os 

profissionais que você precisa para fazer essa expansão”. Então, a opção foi fazer a expansão por OS, por isso. E 

São Paulo, por exemplo, hoje, bem ou mal, é um dos municípios que está abaixo do seu limite de gastos com 

pessoal. Por uma série de outros fatores também, mas, eu vejo claramente que, se a opção lá atrás tivesse sido por 

contratar todos esses profissionais diretamente por concurso público, São Paulo estaria em uma situação muito 

diferente do a que está hoje.” (Entrevistado 04). 
197 Sobre o tema, ver: MÂNICA, Fernando Borges. Repasse a organizações sociais não integra limite de gastos 

com pessoal da LRF. Revista Consultor Jurídico. Publicado em 12.05.2019. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2019-mai-12/fernando-manica-repasse-oss-nao-integra-limite-gastos-lrf > Acesso em 

04 abr. 2022. PINTO, Élida Graziane. Substituição de mão de obra via parcerias com terceiro setor tem limite. 

Revista Consultor Jurídico. Publicado em 13.08.2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-

13/contas-vista-limites-substituicao-mao-obra-via-parcerias-terceiro-setor > Acesso em 04 abr. 2022. 
198 Vide p. ex.: “(...) você tem outras formas como contratos de gestão e termos de parceria. São formas de você 

prestar serviços públicos fora da Lei de Responsabilidade Fiscal. E se você pegar, hoje, as OSs de saúde, elas 

consomem facilmente 30% a 40% do recurso da Secretaria Municipal de Saúde e é contratação de gente em 90% 

do gasto. Só que isso não conta como teto de gastos.” (Entrevistado 10). No mesmo sentido: “Quando eu falo em 

limitações de pessoal, tanto em Direitos Humanos quanto na Assistência, pela ausência de pessoal a gente convenia 

– e aí é também uma outra forma de ter o RH. Você <parceiriza>. Você celebra parcerias, porque aí você tem 

como passar o recurso para a organização e a organização contrata o RH. As saídas para essas áreas, tanto para 

Direitos Humanos quanto para Assistência, mas também educação, é buscar os parceiros.” (Entrevistado 09). 
199 Vide p. ex.: “Eu consideraria que o principal deles e que, talvez, tenha o maior impacto são as contratualizações. 

São as OSs, especialmente na área de saúde, você tem um contingente grande de atendimentos que são prestados 

à população pela Prefeitura, através de terceiros.” (Entrevistado  
200 Vide p. ex.: “As conveniadas em creche é uma coisa muito grande, mas tem as conveniadas também na área de 

assistência, etc. – que são arranjos alternativos absolutamente consolidados e formalizados. Estão aí como 

parcerias.” (Entrevistado 19). 
201 Vide p. ex.: “(...) Mas eu diria que foi o primeiro ensaio de dar conta de uma realidade que já estava batendo 

na porta, ou seja, a grande pergunta: será que temos que dar conta de todo o rol de atividades e atribuições que se 

impõe à Administração Pública de uma forma direta? Com servidores concursados, com essa mão de obra que 

você vai lá, faz o concurso e estabelece um contrato de, pelo menos, 30 anos – que eu costumo dizer que é um 

casamento de longo prazo. (...) a primeira experiência mais robusta foi aquela tentativa do Maluf de criar o 

https://www.conjur.com.br/2019-mai-12/fernando-manica-repasse-oss-nao-integra-limite-gastos-lrf
https://www.conjur.com.br/2019-ago-13/contas-vista-limites-substituicao-mao-obra-via-parcerias-terceiro-setor
https://www.conjur.com.br/2019-ago-13/contas-vista-limites-substituicao-mao-obra-via-parcerias-terceiro-setor


 

 

107 

Tratou-se de fórmula que foi definida como bandeira eleitoral para que o partido do 

então prefeito Paulo Maluf emplacasse o seu sucessor à Prefeitura de São Paulo. Nesse sentido, 

o modelo sofreu críticas a respeito da sua implementação, que foi feita de forma acelerada, sem 

ser acompanhada por um sistema de controle interno ou externo, e fiscalização adequada 

(PINHEIRO, 1998).  

Embora possam existir controvérsias ideológicas sobre os pontos positivos e negativos 

das parcerias, os entrevistados afirmaram que a Prefeitura, hoje, não consegue mais atender o 

cidadão sem tais acordos. Isso reforça a constatação anterior de que o modelo ideal que 

privilegia os servidores estatutários efetivos – de sorte a enxergar problemas também na 

contratação de entidades parceiras202 – não condiz com a realidade. 

Mesmo com alterações de prefeitos e de gestão, o modelo tem se mantido e intensificado 

ao longo dos anos203. Apesar disso, os entrevistados apontam ser preciso fortalecer a capacidade 

institucional da Administração Direta para lidar com tais parcerias, para fazer arranjos 

contratuais e termos que confiram maior segurança jurídica às partes, bem como fiscalizar, 

monitorar, acompanhar e medir os resultados contratuais 204 . Hoje, as diferentes áreas da 

 
famigerado PAS com as cooperativas na saúde, fadadas ao fracasso pelo modelo e pela própria intenção política, 

mas que já foi um lampejo, um olhar – ao menos no município de São Paulo – de que a gente não conseguia dar 

conta de algumas atividades, inclusive, atividades-fim como assistência em saúde.” (Entrevistado 12). 
202 Conforme Di Pietro (2018, p. 7-8): “Outro fator que contribuiu para o desprestígio do concurso público foram 

as parcerias com o terceiro setor. Entidades como Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (Oscips), Organizações da Sociedade Civil (OSC), Fundações de Apoio, dentre outras, são 

contratadas para prestar serviço público delegado pelo Estado. Prestam as mesmas atividades que deveriam ser 

prestadas por servidores concursados, selecionados em procedimento em que seriam observados os critérios da 

igualdade e do mérito. Ao invés do Estado fomentar tais entidades, ele substitui entidades públicas por entidades 

do terceiro setor, na prestação de serviços públicos essenciais. Sendo atendido em hospital público administrado 

por OS, por exemplo, não se sabe se o médico está devidamente habilitado, se o enfermeiro é realmente formado 

em enfermagem, se os técnicos dos laboratórios estão efetivamente capacitados para exercer a função.”  
203 Vide p. ex.: “(...) a questão política... ela ajuda a entender um pouco a questão das OSs, mas ela não explica 

tudo. Na Prefeitura, nós tivemos governos de um lado, de outro, com visões ideológicas distintas e ninguém mudou 

esse modelo. Quer dizer, se você pegar a gestão Haddad, pelo contrário, só continuou avançando o modelo das 

OSs. Enfim, assim, não dá para você associar uma gestão PSDB é mais pró OS e uma gestão do PT é mais pró 

contratação de servidores estatutários, concursados. Não. E, por exemplo, se olhar para a Prefeitura de São Paulo, 

desde o Governo Kassab, que ano após ano o quantitativo de servidores estatutários da Prefeitura tem diminuído. 

Mesmo na gestão Haddad foi constante essa queda, que já vinha desde o Governo Kassab.” (Entrevistado 03). 
204 Vide p. ex.: “Falta bastante [capacidade institucional para lidar com esses contratos], porque, naquela premissa 

de atender a urgência que se pôs no momento e escolher o modelo, faltou uma estruturação interna, uma política 

de fato. Foi meio que, vamos dizer, para resolver um problema na hora e depois a gente vê como faz [risos]... 

aquela coisa do vamos resolver e depois a gente vê como faz, e o vê como faz; fica vendo como faz e não faz 

[risos]. Então, precisa ter uma área institucional forte onde faz e constrói todas as regras e políticas de 

acompanhamento das contratações alternativas. De fato, se você não faz uma blindagem de uma correta 

fiscalização dessas contratações, a chance de isso estar sendo desviado são muito grandes. Então, faltam regras, 

normativas, regulamentação e fiscalização. A hora que você constrói um modelo bem estruturado a fiscalização 

se torna menos necessária, mas você tem que fazer toda a construção de um modelo de como se contrata, como se 

estabelece metas exequíveis e mensuráveis – muitas vezes, coloca-se metas que não se consegue mensurar; é uma 

artimanha.” (Entrevistado 23). 
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Prefeitura que se valem das parcerias com o terceiro setor carecem de pessoal com essa 

expertise, os poucos que a detém são em número insuficiente, considerando o grande número 

de parcerias205. Trata-se, portanto, de uma fragilidade relacionada a essa fórmula. Fragilidade 

essa que favorece irregularidades. 

Outra fragilidade relaciona-se ao desafio de coordenação entre os indivíduos 

contratados pela entidade parceira e os servidores estatutários efetivos, que atuem em uma 

mesma unidade administrativa ou que, mesmo em unidades diferentes, exerçam o mesmo 

trabalho. 

Segundo os entrevistados, quando uma organização do terceiro setor assume a prestação 

do serviço de uma certa unidade ou de várias unidades de atendimento aos cidadãos – como 

UBSs, hospitais, creches, dentre outros. –, ela deve absorver em sua estrutura organizativa os 

servidores estatutários efetivos que optarem por continuarem a trabalhar naquele local206. Isso 

gera problemas de gestão da equipe. Primeiro, porque o estatutário efetivo não responde 

formalmente à entidade parceira, que não é a responsável pela sua admissão e saída do serviço 

público. Segundo, porque há uma disparidade de direitos e deveres entre os trabalhadores que 

desempenham as mesmas tarefas a depender de quem for o ente responsável 207. 

 
205 Vide p. ex.: “Agora, em uma rede, como a socioassistencial, não há como você ter controle se a organização 

está utilizando de fato o recurso da forma como previsto no plano de trabalho e fazendo as entregas – porque fazer 

o acompanhamento, o monitoramento da execução desse volume de parcerias é impossível para a dimensão do 

nosso RH hoje.” (Entrevistado 09). Outro exemplo: “Isso é um ponto de atenção, porque, se a gente não tem 

servidor efetivo para fazer a gestão desse contrato, da qualidade da entrega desse serviço, aí a política pública 

corre sérios riscos de ser entregue sem qualidade. Então, a gente não tem uma gestão eficaz desse contrato. É um 

ponto a se pensar, porque, às vezes, pensa-se em terceirizar como uma forma de deixar de ter efetivos, mas é 

preciso ter gente que faça a gestão dessa contratação de forma responsável.” (Entrevistado 07). 
206 Vide p. ex.: “O contrato de gestão em particular, quando eu estava lá na Secretaria em 2016 e 2016, se você 

pegar o total de funcionários trabalhando na saúde, entre todas as UBSs, UPA, hospitais municipais, metade eram 

profissionais da direta e metade eram profissionais das OSs. É claro que o contrato de gestão pressupõe a gestão 

dos equipamentos, então, você tem a gestão de um equipamento inteiro. Mas, como o funcionário estatutário tem 

a prerrogativa de escolher a sua alocação, se um funcionário foi contratado para trabalhar em uma determinada 

UBS e, depois, houver a transferência da gestão dessa UBS para uma OS por meio de contrato de gestão, esse 

funcionário pode ser convidado a sair, mas, se ele optar por ficar, ele fica. Então, na verdade, você começa a ter 

dentro daquela unidade uma equipe mista, digamos assim. Você tem alguém gerindo, mas existem alguns 

funcionários que são da Administração direta. Se aquela pessoa se aposenta, quando ocorre a aposentadoria 

daquela pessoa que estava ali, aí você fala para a OS vamos colocar uma agora contratada direta de vocês? A gente 

refaz o plano de trabalho, faz todo o tramite, mas aí vai transitando para uma unidade “cem por cento” da OS e 

“cem por cento” da direta. Isso era uma demanda tanto das OSs, quanto da Secretaria. O contrário não pode: se é 

gerida pela Administração Direta, não pode ter funcionário da OS. Isso fere a legislação, mas pode ter funcionário 

da Direta na OS. Esse eu acho que é um mecanismo, que atrapalha bastante o contrato com a OS, porque ela vai 

lá e fala “não entreguei tantas consultas, porque foi o cara da Direta que não veio”. Você tem essa lacuna; ela [a 

OS] não manda naquele médico. (Entrevistado 19). 
207  Vide. p. ex.: “Eu acho que tem a questão muito grave das OSs na saúde, em que você tem uma UBS 

administrada pela OS, onde os funcionários ganham quinze mil reais por mês e na UBS que é administrada pela 

Direta o mesmo funcionário ganha cinco mil reais. Como é que você quer que as duas UBSs entreguem a mesma 

coisa? Acho isso muito ruim. Mas aí, não é um modelo de gestão de pessoas, é um modelo de funcionamento da 
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Esse desafio denota um gargalo no processo de transição de gestão, quando são adotadas 

fórmulas que trazem consigo uma mudança na administração e organização do serviço – ponto 

que merece atenção jurídica na estruturação desse processo208.  

Por fim, pensando do ponto de vista do profissional que é contratado pela OS para, de 

fato, prestar o atendimento direto ao cidadão – o burocrata de rua –, também foram apontadas 

fragilidades quanto à quantidade de trabalho a que essas pessoas estão submetidas. Não raro, 

as entidades parceiras contratam uma mesma pessoa para prestar serviços em múltiplos lugares 

a uma remuneração não condizente com o total trabalhado – o que faz com que o profissional 

reste sobrecarregado209.  

Trata-se de um ponto delicado, pois, como a Administração Pública externalizou essa 

mão de obra, em tese, não cabe a ela interferir na relação jurídica entre a entidade parceira e o 

seu contratado. No entanto, a atuação do Ministério Público do Trabalho, conforme as 

entrevistas, pressiona a Administração a atuar no sentido da efetivação de direitos 

 
máquina, que impacta completamente na gestão de pessoas – como nesse caso, na motivação. Exige um grau de 

inspiração e automotivação que o ser humano não tem.” (Entrevistado 18). 
208 Vide p. ex.: Acho que um grande ponto negativo, além dos que eu já citei, é que, como é algo mais fácil, e é 

algo que você, aparentemente, consegue fazer sem criar capacidades aqui dentro do seu modelo próprio, você faz 

isso... Só que, ao fazer isso, você não consegue jogar fora o que já existe de modelo próprio. O que já tem de 

modelo próprio, que o servidor já está aqui e é estatutário, então, eu não mando ele embora. Então, esses mundos 

eles vão se sobrepondo, convivendo conjuntamente e, ao priorizar um modelo em detrimento de outro, alguns 

governos, algumas áreas, algumas secretarias, há um total abandono do modelo próprio. (...) Então, ao se focar o 

modelo OS, muitos governos acabam abandonando o modelo próprio. Só que o modelo próprio não tem como 

você abandonar ele, porque ele vai continuar existindo; é um modelo que você não consegue abandonar, desligar 

da noite para o dia. E falar: agora eu estou desligando aqui e estou mandando embora todos esses servidores 

estatutários. Você não faz isso. Então, você sempre vai conviver cm esses modelos. Então, isso não resolve tudo. 

Resolve uma parte dos seus problemas, mas essa outra parte aqui vai continuar <capenga>. E é um processo que 

leva muito tempo, em que pese você falar que a tendência é transformar tudo em OS (se for). Mas isso vai demorar 

muitos anos até você desligar todo esse sistema próprio que você tem. Enquanto você não faz isso, você precisa 

geri-lo da melhor forma possível.” (Entrevistado 03) 
209 Vide p. ex.: “O que eu observei em mais de uma vez? É bem comum que essas OSs coloquem os profissionais 

para atuarem em mais de um contrato – então, a pessoa dedica algumas horas em uma unidade de saúde, depois, 

ela tem outras horas em uma outra unidade e assim por diante –, ela [a OS] está sempre pagando pouco para esse 

profissional, porque é assim que ela consegue ganhar a concorrência para estar lá vendendo aquele serviço – ela 

consegue o menor preço pelas mesmas metas. Então, quem é o mais prejudicado nesse modelo? É quem está 

trabalhando. Essa pessoa, em geral, está trabalhando para a mesma OS em vários lugares e está em burnout, 

praticamente.” (Entrevistado 15). 



 

 

110 

trabalhistas210, ao mesmo tempo em que se evita criar subordinação para não configurar uma 

relação de trabalho211. 

Concomitantemente, a sobrecarga do contratado é prejudicial para a prestação do 

serviço em si, que conta com um profissional desgastado. A sobrecarga é também causa de 

burnouts e de uma alta rotatividade das equipes, prejudicando a continuidade da dinâmica 

interna do serviço212. Essa falta de continuidade, por sua vez, é ruim para o cidadão na ponta, 

pois perde-se a referência no atendimento. Por exemplo, no caso de uma pré-escola, quando o 

professor muda, perde-se a linha de aprendizado que vinha sendo construída pelo profissional 

anterior.  

Esses pontos também carecem de atenção jurídica. Eles denotam que, de fato, existem 

questões nos contratos e termos de parceria que precisam ser melhorados, para trazer maior 

segurança jurídica às partes envolvidas213. 

 

4.5.2 Pessoal de concessionárias 

 

As concessionárias, que empregam pessoas para a prestação de serviços em nome da 

Administração, compreendem tanto as empresas que celebram concessões comuns, quanto as 

PPPs. Ambas são feitas pensando-se na entrega final do serviço ao cidadão e na sua gestão, 

substituindo por completo a atuação direta da Administração por um período prolongado. Como 

 
210 Vide p. ex.: “O que a gente tem de experiência de celetista, por outro lado, são os casos de rede parceira – não 

são funcionários públicos municipais, mas são funcionários que prestam serviços públicos, por exemplo, na saúde, 

nas creches, nas OSs. A gente não faz muito a gestão desses funcionários, mas tem sido uma preocupação crescente 

dentro do Poder Público por conta da responsabilização trabalhista do Poder Público por esses funcionários. Então, 

assim, tem o movimento do Ministério Público do Trabalho para que o Poder Público se encarregue da gestão cada 

vez maior desses funcionários. Tem a súmula 331, da responsabilidade subsidiária, que, na verdade, acaba sendo 

do Poder Público.” (Entrevistado 17). 
211 “(...) os requisitos de pessoalidade (pessoa específica que deve realizar o trabalho, devido às suas próprias 

qualidades), onerosidade (retribuição pecuniária), não eventualidade (contrato de duração) e subordinação 

(situação em que empregador exerce seus poderes diretivo, hierárquico e disciplinar sobre o empregado) 

estabelecidos pelo dispositivo citado, se cumulados, culminará na caracterização de uma relação de emprego, 

trazendo para o empregador todas as responsabilidades jurídicas e trabalhistas próprias da relação.” (GUERRA & 

D’AMATO, 2017, p. 29). 
212 Vide p. ex.: “E tem assim uma dificuldade, por exemplo, de plano de carreira dentro da OS; as pessoas não se 

veem lá no longo prazo, então, tem muita rotatividade, tem muito desgaste, tem muito burnout, tem muito turn 

over. Isso gera um problema de gestão de pessoas, de gestão do conhecimento, de você estar massacrando o 

profissional ali, que, às vezes, não tem outra alternativa.” (Entrevistado 15). 
213 Vide p. ex.: “São modalidades de parceria com o setor privado, sem questionar o mérito político, que eu acho 

que, talvez, a gente tivesse que aprofundar um pouco e ter menos amarras jurídicas, porque elas fomentam a 

prestação de serviços. (...) Falta, então, uma consolidação de modelo, que dê segurança jurídica, que deixe claro 

quais atividades vão para OS, quais atividades vão para terceirização, quais atividades terão uma carreira mais 

moderna. Não cabe mais falar em categorias.” (Entrevistado 13). 
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estes contratos envolvem investimentos significativos por parte da entidade contratada – a qual 

é responsável também por melhorar e criar infraestrutura, para além da gestão do serviço –, os 

entrevistados apontam que a decisão por os adotar perpassa por uma série de outros aspectos 

para além da questão de pessoal214. De todo modo, esse tipo de fórmula alivia problemas de 

falta de pessoal – devido ao seu alto grau de externalização (PEREIRA, 2021). 

 Igualmente neste ponto são suscitadas questões de capacidade institucional da 

Administração para lidar com os contratos, embora em menor escala, pois existe área própria 

dentro da organização administrativa da Prefeitura para cuidar desses projetos: a Secretaria 

Executiva de Desestatização e Parcerias215.  

 

 

 

 

 

 

  

 
214 Vide p. ex.: “Acho que valeria adicionar também no sentido das consultorias, os projetos de desestatização e 

parcerias, que acabam auxiliando indiretamente no tema de pessoal. Afinal de contas, pelo menos no município 

de São Paulo, o foco é a concessão de equipamentos que não estão na atuação central do Estado, como educação, 

saúde. São concessões para a gestão de alguns equipamentos que requerem investimentos, mas também geram 

empregos indiretamente, porque geram uma maior atenção a esses equipamentos – o que implica em mais pessoas 

trabalhando e atuando neles. Ou seja, se você bota alguém para cuidar de um parque, como o Ibirapuera – sendo 

esse alguém uma empresa concessionária –, essa empresa tem um foco que é diferente do foco da Prefeitura, que 

tem mais de 100 parques para cuidar. São projetos, de modo geral, que vão mais para a parte orçamentária, de 

investimentos imediatos e desoneração do município, do que focado na parte do quantitativo de pessoal 

trabalhando, porque o foco metodológico, o escopo que se busca é pela melhoria de serviço e não pela quantidade 

de contratações ou mesmo pelo investimento pecuniário – a empresa é obrigada a investir oitenta milhões nesse 

determinado projeto. Embora isso seja um parâmetro, a contratação, nesses casos, é sempre voltada ao fim, ou 

seja, que seja feita as reformas, o restauro do equipamento de maneira x, y, z, que são os encargos previstos nesses 

contratos. Isso é o ponto principal da concessão e também da PPP.” (Entrevistado 11). 
215 Vide: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/ > Acesso em 02 

out. 2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivos, primeiro, mapear os diferentes arranjos jurídicos 

que a Administração Pública Direta do Município de São Paulo utiliza como fórmulas de 

obtenção de pessoas para a realização de atividades para o Poder Público (amplamente 

consideradas). Em segundo lugar, buscou-se compreender os motivos pelos quais a 

Administração adota arranjos que sejam diferentes dos modelos doutrinários tradicionais, 

principalmente, os de ingresso de efetivos estatutários. 

Tomou-se como ponto de partida o fato de que a produção jurídica de Direito 

Administrativo reconhece como regime próprio dos servidores públicos o estatutário efetivo e, 

em certos casos, o celetista, tratando as demais pessoas que se colocam a serviço do Poder 

Público como agentes públicos, genericamente considerados216. Esse glossário limitado em 

termos das relações jurídicas que permeiam a gestão dos recursos humanos públicos quanto à 

obtenção de pessoas parece ser um reflexo da leitura doutrinária constitucional. Essa leitura 

privilegia o ingresso de servidores efetivos por meio de concurso público em detrimento de 

outros arranjos, pressupondo que estes últimos seriam expressões patrimonialistas e 

clientelistas do Estado brasileiro e, portanto, excepcionais217.  

Nesse sentido, entende-se que os concursos públicos são o meio idôneo de garantia da 

isonomia e impessoalidade, tratando-os com o máximo de objetividade e rigidez normativa, e 

com pouco (ou nenhum) espaço para a discricionariedade administrativa no tema de seleção de 

pessoas218. O regime estatutário efetivo é tido, portanto, como modelo ideal, modelo padrão a 

 
216 Nesse sentido: “Agentes públicos - São todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do 

exercício de alguma função estatal. Os agentes normalmente desempenham funções do órgão, distribuídas entre 

os cargos de que são titulares, mas excepcionalmente podem exercer funções sem cargo. A regra é a atribuição de 

funções múltiplas e genéricas ao órgão, as quais são repartidas especificamente entre os cargos, ou individualmente 

entre os agentes de função sem cargo.” (MEIRELLES, 2011, p. 74) 
217 Nesse sentido: “De salientar que os princípios referidos no art. 37, da Constituição Federal, da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pelo bem que objetivam, repercutindo e moldurando os 

respectivos incisos, devem ser aplaudidos e rigorosamente observados, desde que, obviamente, não sejam 

desvirtuados seus elevados fins.  Assim, a exigência de concurso público é para moralizar o ingresso e/ou igualizar 

as oportunidades de acesso ao serviço público, e não para prejudicar o trabalhador, de modo que se impôs o exame 

de cada caso concreto, para ver se houve vontade de favorecer que aquele que trabalhou sem concurso (...). A 

exigência sub examen é para o administrador público, visando obstar o apadrinhamento (tão caro a certos, ou 

melhor, inúmeros políticos e governantes [...]) (...).” (GIORDANI, 2002, p. 115-116).  
218  Cf. PALMA, ISSA & NASCIMENTO (forthcoming, p. 13): “O concurso público é enaltecido por suas 

características potencialmente positivas e considerado no imaginário publicista como o instrumento ideal para 

escolha dos profissionais mais qualificados de modo probo. Faltam estudos empíricos e sobram desconfianças 

quanto a métodos diferentes do concurso. Os controladores encampam essa tese e corroboram a objetivação das 

provas. Na linha de frente, candidatos reforçam essa linha do raciocínio ao movimentarem o sistema de controle 

no concurso público. Ao final do dia, concursos públicos custam significativamente, selecionam mal e 

fundamentam estigma com relação a outros métodos de seleção de pessoal para a Administração Pública.”  



 

 

113 

sempre ser seguido pela Administração – independente das circunstâncias reais enfrentadas – e 

os demais arranjos existentes não só são vistos com desconfiança, como também pouco 

explorados no glossário sobre o tema. 

Ao se pesquisar pelas fórmulas jurídicas utilizadas na prática da municipalidade de São 

Paulo, constatou-se que existe uma série de arranjos para obter mais flexibilidade em relação à 

leitura doutrinária que privilegia o modelo estatutário efetivo. Trata-se de uma gama de 

soluções jurídicas para flexibilidade, que variam em termos (i) do tipo de vínculo constituído 

entre o individuo e a Administração, (ii) da duração do arranjo jurídico, e (iii) da disponibilidade 

de recursos despendidos. Cada arranjo tem a sua especificidade jurídica, podendo ser objeto de 

estudos futuros de aprofundamento, mas, ao analisá-los em conjunto, verifica-se que eles são 

adotados por motivos, experenciados pela Administração em seu cotidiano, de necessidade de 

adaptação ao contexto fático.  

Essa necessidade de adaptação, por vezes, relaciona-se às demandas por entrega de 

serviços vis-à-vis às dificuldades que as características do regime estatutário efetivo trazem na 

prática, como: falta de planejamento, morosidade, vontade política, autorização legislativa e 

orçamentária, carreiras com funções legais específicas e desatualizadas. Outras vezes, entende-

se que a adoção do regime estatutário efetivo não é adequada, pois serve a um propósito 

diferente daquele que se busca atingir na prática – por exemplo, quando são adotadas formas 

de parcerias, que têm um objetivo émais amplo do que resolver questões de pessoal, ou quando 

são usados cargos comissionados como forma de trazer uma expertise pontual para o setor 

público. 

Por mais que haja um viés crítico de alguns entrevistados à ideia de flexibilização do 

regime estatutário efetivo e do ingresso via concurso público, as falas descrevem situações nas 

quais existe uma requisição por fórmulas de flexibilidade frente a uma leitura doutrinária rígida 

que estabelece ex ante um modelo jurídico padrão. Essa demanda por flexibilidade é sentida 

principalmente em: (i) áreas altamente demandantes de pessoal para atendimento ao cidadão, 

como os casos da saúde, da educação, da segurança pública e da assistência social; e (ii) áreas 

que têm menor status orçamentário e sofrem com falta de recursos, como os casos da cultura e 

dos direitos humanos.  

Essa flexibilização não significa o fim do regime estatutário, dos cargos efetivos e do 

concurso público, apenas quer dizer que privilegiá-los em todas as situações, sem distinções 

contextuais, não tem sentido prático. Isto é, identifica-se um hiato entre a posição doutrinária 
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dominante e a realidade administrativa. Falta, assim, base empírica para que teoricamente se 

afirme apenas um tipo de regime jurídico e forma de ingresso como certos e preferíveis. 

No caso das áreas expressivamente demandantes, a realidade descrita denota que a 

rigidez imposta pela priorização em abstrato do modelo ideal é insuficiente para suprir as 

necessidades de pessoal. Trata-se de rigidez sentida na prática da gestão pública, que precisa 

ter pessoal disponível em tempo hábil para atender uma rede de serviços pulverizada e de 

tamanho significativo – como é o caso do município de São Paulo.  

Desse modo, é inviável (i) que existam cargos públicos efetivos em quantidade 

suficiente, os quais sejam preenchidos de forma célere para realizar todo o trabalho e (ii) que 

seja formado quadro efetivo de reserva para casos de desistências, emergências, afastamentos. 

Quando existe alta demanda por pessoas para que atividades para o Poder Público sejam 

desenvolvidas (tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de atendimento ao 

cidadão e atividades materiais comuns), é impossível exigir da Administração a realização de 

novos concursos públicos para todas as situações enfrentadas. Certo grau de flexibilidade é 

imprescindível. 

No segundo caso, relativo ao status orçamentário, a realidade relatada revela que o 

ingresso de novos quadros de efetivos esbarra na disponibilidade de recursos que é atribuída 

pelo orçamento a cada área, conforme priorizações políticas. Também aqui é inviável exigir a 

aplicação do que seria o modelo padrão, pois ele não é praticável por razões que fogem ao 

controle do gestor. 

O conjunto das entrevistas revela, portanto, que gerir pressupõe flexibilidade, a qual não 

é inimiga da boa gestão. Pelo contrário, a gestão é atividade que requer do seu encarregado 

poder de decidir a como agir diante das circunstâncias concretas, ou seja, inclui a capacidade 

de adaptação aos fatos – o que é reconhecido pela literatura do campo da administração pública. 

Desse modo, a leitura que enxerga aprioristicamente as fórmulas de flexibilidade com 

desconfiança, como suspeitas de desvios, não dialoga com a realidade da Administração 

Pública.  

A realidade mapeada coloca em dúvida o paradigma jurídico – que, segundo as 

entrevistas, tende a ser reforçado pelos controladores219 – de que o trabalho para o Poder 

Público dependeria exclusivamente de pessoas permanentes, estáveis, todas disciplinadas pelo 

 
219 Cf. notas 93, 117, 139, 145, 168 supra.  
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mesmo regime jurídico e aprovadas em concurso público220. Nele, não só há um descompasso 

com a vida prática do gestor, como também há um descompasso com a realidade normativa.  

O Direito da forma como está organizado hoje no Brasil já reconhece várias das 

fórmulas de flexibilidade adotadas – algumas, inclusive, com respaldo constitucional (p. ex. 

agentes comunitários de saúde, temporários, comissionados, pessoal vinculado a entidades 

parceiras e concessionárias). Ou seja, revela-se a ocorrência de reformas incrementais221, que 

vêm quebrando com a ideia segundo a qual fórmulas de flexibilidade são indevidas e devem 

ser evitadas.  

Como visto ao longo da apresentação dos resultados, ainda que casos de ilegalidades 

existam, tal qual ocorre nas indicações de terceirizados, a maioria das fórmulas de flexibilidade 

não são feitas com o propósito de burlar as regras, ou ainda como erros ou incompetências. São 

casos justificados de necessidade, os quais demonstram que a flexibilidade é um valor a ser 

reconhecido pelo Direito e seus intérpretes. Ela permite oxigenação, troca de experiências, 

renovação, agilidade, dimensionamento de gastos públicos.  

Assim, olhando o contexto de aplicação das normas, não se revela viável a adoção de 

um modelo padrão, um modelo ideal e universal a ser aplicado sem consideração ao contexto 

fático. Confirmam-se as hipóteses de que as fórmulas mapeadas são adotadas para se obter 

algum grau de flexibilidade em relação ao modelo tradicional, chocando-se com a leitura 

doutrinária da Constituição a qual privilegia o modelo estatutário efetivo em detrimento de 

outras formas de obtenção de pessoal, a partir de uma visão idealizada da realidade. 

Essa leitura é um dogma jurídico que precisa ser revisado. Isso não significa abolir o 

regime estatutário efetivo ou abandonar os concursos públicos. Ambos têm a sua utilidade. É 

de se reconhecer que servidores efetivos ajudam na construção de memória e capacidade 

 
220 A seguinte passagem ilustra este paradigma: “O concurso público é a forma mais democrática de acesso à 

Administração Pública. Foi uma conquista da sociedade a regulamentação da matéria de forma rígida na 

Constituição da República promulgada em 1988. Possibilita, a um só tempo, direitos iguais a todos os cidadãos, a 

implementação de um sistema meritório no acesso aos cargos públicos e a promoção da observância dos princípios 

da moralidade e da impessoalidade no trato com a coisa pública. Nessas condições, cumpre às instituições e aos 

agentes políticos de nosso país, bem como aos operadores do Direito de um modo geral, implementar a missão de 

fazer valer as regras formuladas pelo constituinte de 1988 e impedir a admissão de servidores temporários para o 

exercício de funções permanentes. Se assim não ocorrer, corre-se o perigo de que a contratação temporária e 

esporádica de servidores públicos torne-se a regra e o regular concurso público, a exceção.” (DA MATTA, 2005, 

p. 87). 
221 Vide: CAVALCANTE, Pedro. Transformações Contemporâneas no Estado Brasileiro: macrorreformas ou 

inovações incrementais na era da governança? In: CAVALCANTE, Pedro Luiz Costa; SILVA, Mauro Santos 

(Orgs). Reformas do Estado no Brasil Trajetórias, Inovações e Desafios, IPEA, CEPAL, Nações Unidas 2020, 

p. 555-579. 
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institucional, mas não é por isso que todo o quadro de pessoal precisa ser formado unicamente 

por esse tipo de arranjo jurídico.  

Do mesmo modo, o concurso público, nos moldes como implementado no Brasil, foi 

importante para aprimorar o processo de seleção de pessoas – que sequer existia de forma 

institucionalizada à época. No entanto, a defesa pela extrema objetivação dos concursos, como 

garantia de impessoalidade e isonomia, impede a modernização desse processo seletivo e 

corrobora para a sua morosidade – de sorte que a interpretação jurídica sobre o tema precisa ser 

revista para acompanhar o contexto da gestão pública222. 

Nesse ponto, ainda que reformas sejam feitas para tornar o ingresso de estatutários 

efetivos mais ágil e menos rígido (p. ex. revendo o desenho jurídico das carreiras que são muito 

compartimentalizadas, instituindo instrumentos de organização e planejamento etc.), elas não 

serão suficientes para sumir ou acabar com as fórmulas de flexibilidade. Essas reformas 

evitariam o uso de fórmulas de flexibilidade que são adotadas em razão dos defeitos do regime 

estatutário efetivo atual, tal qual é praticado, mas elas não modificam o cenário de que 

capacidade de adaptação é necessária. Ou seja, parece ser incompatível com o cotidiano da 

Administração Pública a ideia de que existe um único modelo que deve ser sempre priorizado. 

A multiplicidade de arranjos usados para se ter flexibilidade não só suscita revisões na 

leitura doutrinária acerca dos servidores públicos e aplicada pelos órgãos de controle, mas 

também traz um desafio de coordenação, pensando na gestão de pessoas, quando os direitos das 

pessoas físicas envolvidas nas atividades para o Poder Público são muito distintos. Nem todos 

os arranjos merecem o mesmo tratamento jurídico (o que seria incoerente pensando-se em 

flexibilidade), mas é preciso cuidar dos direitos dos trabalhadores. Em certos casos, existem 

riscos de precariedade ou de uma grande injustiça – de sorte que se faz necessário pensar sobre 

os direitos mínimos que requerem proteção legislativa223. Dessa maneira, administrativistas 

devem dialogar com o Direito do Trabalho para que sejam traçadas soluções jurídicas 

apropriadas. 

 
222  Destaca-se que, no decorrer desta pesquisa, no âmbito do município de São Paulo, foi aprovada a Lei 

17.675/2021, que modificou a disciplina dos concursos públicos no município. Caberá ao Poder Executivo, por 

meio de Decreto, delimitar as regras específicas para a abertura dos concursos, conforme a indicação do perfil 

profissional desejado, de acordo com a natureza e as atribuições do cargo ou emprego público (art. 3º). A delegação 

legislativa, que abre espaço para discricionariedade do Executivo no tema dos concursos, é um passo para que 

sejam possíveis processos de seleção de pessoas mais modernos. No entanto, ainda não é possível avaliar o 

conteúdo da normativa, que, até o momento de fechamento desta pesquisa, não foi publicada. 
223  Por exemplo, no caso dos temporários, ver: Proposta de Lei Nacional sobre Contratações por Tempo 

Determinado do Movimento Pessoas a Frente, disponível em: https://movimentopessoasafrente.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/Contratacoes-temporarias-na-administracao-publica.pdf > Acesso em 31 dez. 2021. 

https://movimentopessoasafrente.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Contratacoes-temporarias-na-administracao-publica.pdf
https://movimentopessoasafrente.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Contratacoes-temporarias-na-administracao-publica.pdf
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As fórmulas de flexibilidade não merecem serem condenadas por essa razão. Elas, tal 

qual o regime estatutário efetivo, também têm os seus problemas e fragilidades, que requerem 

atenção para o seu aprimoramento – p. ex., melhoria no monitoramento dos arranjos contratuais 

que envolvem vínculos da pessoa física com terceiros, revisão das regras de licitação que se 

aplicam à escolha de empresas terceirizadas, revisão da legislação de temporários, dentre 

outros. Rejeitar as fórmulas de flexibilidade sob a idealização de um modelo padrão perfeito é 

uma fantasia jurídica que atrapalha a gestão pública e, inclusive, tende a levar ao uso de mais 

fórmulas do que seriam necessárias, se houvesse uma leitura menos rígida do modelo estatutário 

efetivo. 

Fato é que a gestão de pessoas e a flexibilidade caminham juntas e não há nada de errado 

nisso – aspecto que os legisladores, intérpretes e aplicadores das normas jurídicas precisam 

levar em consideração para que o direito dos recursos humanos públicos não seja incongruente 

com o contexto que pretende moldar. 

Mais pesquisas são necessárias sob o olhar jurídico que aqui se propõe acerca do 

trabalho na Administração Pública. Por fim, este trabalho abre portas para aprofundar cada 

arranjo sob o olhar da relação entre Direito, gestão dos recursos humanos e realização de 

atividades para o Poder Público, propondo um novo glossário para o tema e inaugurando uma 

agenda interdisciplinar de pesquisa que ainda necessitará ser melhor endereçada.  
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