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1 – Introdução
O Direito da Função Pública, ramo do Direito Público que se
RFXSDGRVHVWXGRVDFHUFDGDVGLYHUVDVUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUH
o agente e o Estado quanto ao exercício da função pública,
YHPVRIUHQGRXPJUDQGHDSRUWHGHGLVFXVV}HVDFDGrPLFDVQR
sentido de se buscar uma revisão dos conceitos relativos a esse
ramo jurídico, rompendo-se com a visão tradicional por meio
GH XPD DERUGDJHP UHFRQVWUXWLYLVWD TXH EXVFD VH EDOL]DU QR
paradigma do Estado Democrático de Direito.
Tradicionalmente, a relação entre o Estado e o servidor estatal ocupante de cargo efetivo é tida pela doutrina domiQDQWHFRPRGHQDWXUH]DHVWDWXWiULD 1. Tal regime se caracte1
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UL]DSRUVHUXPDUHODomRGHGLUHLWRS~EOLFRQmRFRQWUDWXDO
unilateral, a qual é instituída por lei e pode ser alterada pelo
Estado sempre que este julgar necessário à consecução do
interesse público. A referida concepção de regime jurídico
funda-se no modelo do Estado Liberal, tendo por fundamento os dogmas jurídico-administrativos tradicionais do
ato administrativo, o qual é determinado do mesmo modo
pela unilateralidade. Assim, o regime estatutário é tido como
o que mais se coaduna com a proteção e obtenção do interesse coletivo.
2SUHVHQWHWUDEDOKREXVFDUiSUREOHPDWL]DUDTXHVWmRGDPXtabilidade do regime jurídico do servidor com base nas deciV}HV GR PDQGDGR GH VHJXUDQoD Qo. 20.691-ES impetrado no
6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDHQRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRQR
mandado de segurança 24.381-3 – DF interposto no Supremo
Tribunal Federal.
Far-se-á, inicialmente, uma breve exposição das teorias que
VHH[SOLFDPDQDWXUH]DGRYtQFXORHQWUHRVHUYLGRUHR(VWDdo, tendo-se por fundamento a evolução da teoria contratual.
3RVWHULRUPHQWHGLVFRUUHUVHiDFHUFDGDTXHVWmRGDÀ[DomRH
alteração unilateral do regime jurídico dos servidores, visando
D FRQVHFXomR GR LQWHUHVVH FROHWLYR 3RU ÀP EXVFDUVHi GHbater sobre a mutabilidade do regime jurídico dos servidores,
buscando-se demonstrar os modos de incidência da legislação
QRYDVREUHDVUHODo}HVMXUtGLFDVHPFXUVRDSOLFDQGRWDOGLVFXVsão a casos concretos.

UL]RQWH 'HO 5H\  '$//$5, $GtOVRQ $EUHX Regime constitucional dos
servidores públicos. 6mR 3DXOR 5HYLVWD GRV 7ULEXQDLV  %$1'(5,$ '(
MELLO, Celso Antônio. Regime constitucional dos servidores da Administração Direta e Indireta. HG6mR3DXOR5HYLVWDGRV7ULEXQDLV
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2 – Natureza jurídica do vínculo Servidor-Estado
2.1 – Teorias relativas ao vínculo servidor-estado
A doutrina divide as teorias relativas à função pública, de acorGRFRPDQDWXUH]DMXUtGLFDGRYtQFXORH[LVWHQWHHQWUHVHUYLGRU
e Estado, em três classes: Teorias de Direito Público, Teorias
de Direito Privado e Teorias Mistas 2. As Teorias de Direito
3~EOLFR EDVHLDPVH VHJXQGR -XOLDQD %ULQD &RUUrD /LPD GH
Carvalho, na idéia a qual o exercício de prerrogativas não se
coaduna com o desempenho do poder público, considerando
de Direito Público o vínculo servidor-Estado 3.
-iDV7HRULDVGH'LUHLWR3ULYDGRFRQVLGHUDPHVVDYLQFXODomRGH
FDUiWHUFRQWUDWXDOFRPIHLomRGH'LUHLWR&LYLOXPDYH]TXHVH
reputam presentes os requisitos necessários para a perfeição
da relação contratual, quais sejam: capacidade das partes para
contratar, consentimento mútuo, objeto lícito e forma prescrita em mandamento legal. Dentre tais teorias encontra-se a
do direito real que considera a função pública como res publica
(coisa pública) que é apropriada pelo agente público.
Finalmente, as teorias mistas consideram haver na função pública uma mescla de ingerências de Direito Privado, como no
caso de direitos pecuniários, e de Direito Público, quanto às
REULJDo}HVSURÀVVLRQDLVGRDJHQWH4.
2

3

4

$5$Ó-2 )ORULYDOGR 'XWUD GH &RQÁLWRV FROHWLYRV H QHJRFLDomR QD IXQomR S~EOLFD
contribuição ao tema da participação em direito administrativo, 1998. Tese
(DOUTORADO em Direito Administrativo) – Faculdade de Direito, UniYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV%HOR+RUL]RQWHI
&$59$/+2 -XOLDQD %ULQD &RUUrD /LPD GH A natureza contratual do vínculo
entre o servidor público e o Estado. 2005. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=6859!$FHVVRHPQRY
&$59$/+2 RS FLW 'LVSRQtYHO HP http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=6859!$FHVVRHPQRY
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3RUVXDYH]DVWHRULDVFRQWHPSRUkQHDVFDUDFWHUL]DPWDOYtQFXlo como de Direito Público, divergindo, todavia, quanto a sua
origem, ou seja, se o regime jurídico da função pública advém
de ato unilateral ou de uma relação contratual.

2.2 – Teoria estatutária
Conforme a teoria estatutária, ou unilateralista, a formação do
vínculo servidor-Estado prescinde da vontade do particular,
ou seja, a vinculação se dá meio de uma imposição unilateral,
não contratual, na qual o servidor se submete a uma situação
legal, geral, objetiva e impessoal, contida numa norma, que
reuni os institutos do regime, seus direitos e deveres 5. A situaomRGRVDJHQWHVpJHUDOHLPSHVVRDOXPDYH]TXHVHXFRQWH~GR
estabelecido antecipadamente em lei. Inferi-se, assim, que o
regime estatutário decorre de diploma legal, o qual seja a lei.
Todavia, o regime estatutário deverá observar, como leciona
Adilson Abreu Dallari:
(...) o regime constitucional dos servidores
públicos, consistente no conjunto de preceitos
VREUH VHUYLGRUHV S~EOLFRV À[DGRV GLUHWDPHQte pela Constituição, visando estabelecer um
equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e
as prerrogativas da administração 6.
2UHJLPHHVWDWXWiULRSRVVXLXPDIHLomRGHQDWXUH]DLQVWLWXFLRnal, pois o servidor se encontra resguardado por uma situação
OHJDOHVWDWXWiULDTXHQmRVHSURGX]SRUPHLRGHXPDFRQYHUgência de vontades, mas imposta pelo Estado unilateralmente,
sendo suscetível de ser alterada, a qualquer tempo, por manda5
6
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mento estatal sem que o servidor possa se opor a tais mudanças do regime jurídico, sejam elas relativas ao sistema de retriEXLomRGLUHLWRVYDQWDJHQVGHYHUHVFRQGLo}HVGHSUHVWDomRGD
atividade, dentre outras.
Não é o contrato nem o ato administrativo que formam e regem o vínculo, mas o ato legislativo, em sentido formal, conforme os ensinamentos de Diogo de Figueiredo Moreira Neto
7
. É por meio do ato legislativo que se cria o conjunto de preceitos legais que disciplinam a função pública, estatuto, sendo
por meio dele que se sujeitam os servidores, numa situação
abstrata e geral. As regras estatutárias básicas devem estar contidas em lei, porém, outras regras, com essência de caráter orJDQL]DFLRQDO SRGHP HVWDU SUHYLVWDV HP DWRV DGPLQLVWUDWLYRV
WRGDYLDDVUHIHULGDVUHJUDVEiVLFDVGHYHPSRVVXLUQDWXUH]DOHJDOVHJXQGR-RVpGRV6DQWRV&DUYDOKR)LOKR8.
Característica importante concernente à relação estatutária, segundo a doutrina tradicional, é a feição unilateral de sua natuUH]DRXVHMDWDOUHODomRQmRSRVVXLQDWXUH]DFRQWUDWXDOLQH[LVtindo contrato entre o servidor público e o Poder Público. Sustenta-se não haver negócio jurídico bilateral de direito privado,
pois se trata de relação própria de direito público. O conteúdo
do vínculo jurídico que surge entre o servidor e o Estado não
é determinado consensualmente, não sendo resultado de uma
produção conjunta de vontades.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato
da nomeação é unilateral e proporciona a inserção de alguém
7

8

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parWHLQWURGXWyULDSDUWHJHUDOHSDUWHHVSHFLDOHG5LRGH-DQHLUR)RUHQVH
2006, p.229.
&$59$/+2),/+2-RVpGRV6DQWRVManual de Direito Administrativo. 
(G5LRGH-DQHLUR/~PHQ-XULVS
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GHEDL[RGHXPUHJLPHMXUtGLFRSUHÀ[DGRVREUHRTXDODYRQtade do funcionário não tem força jurídica para interferir 9.
1mRREVWDQWHQmREDVWDRDWRGHSURYLPHQWRSDUDVHSHUID]HU
a relação funcional, sendo necessária a posse, através da qual
RLQGLYtGXRQRPHDGRDFHLWDRFDUJRDÀPGHTXHVHDSHUIHLçoe o vínculo entre o nomeado e o Estado. Conclui-se que
há um acordo de vontades, todavia, este se cinge à formação
do vínculo, expressando a concordância do nomeado de se
inserir em uma situação abstrata e geral. Tal acordo resume-se
apenas à formação do vínculo, não atingindo a determinação
do conteúdo da relação.
$ FRQFHLWXDOL]DomR GD UHODomR HVWDWXWiULD HP DQiOLVH SDUWH GD
concepção de contrato nos moldes do Estado Liberal para explicar a gênese do vínculo servidor-Estado. Segundo tal corUHQWH SDUD TXH GHWHUPLQDGD UHODomR MXUtGLFD DVVXPD IHLo}HV
FRQWUDWXDLVpQHFHVViULRRDÁX[RGDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVOLEHUGDGHGHFRQWUDWDURXGHVHDEVWHUGHWDODWRIDFXOGDGHGH
HOHJHUDSDUWHFRQWUiULDFRPDTXDOVHFHOHEUDUiRFRQWUDWRH
autonomia de se estabelecer as avenças contratuais, ou seja, o
conteúdo e a forma do contrato expressos nas cláusulas contratuais. Assim, consoante a concepção liberal, a relação contratual seria produto de dois sujeitos ou mais em posição de
paridade de direitos, os quais debateriam as cláusulas do ajuste,
conforme a vontade autônoma individual de cada um. Esta é
a lição de Gustavo Alexandre Magalhães 10. Acrescente-se a tal
FRQFHSomR TXH DV HVWLSXODo}HV FRQWUDWXDLV FULDP OHL HQWUH DV
SDUWHV DVVLP DV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV SRVVXHP FDUiWHU YLQculativo por ser resultado da autonomia da vontade dos con9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 1991. p. 19.
10 0$*$/+®(6*XVWDYR$OH[DQGUHContratação temporária expecional interesse público. ',66(57$d®2 0(675$'2HP'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR ²)DFXOGDGHGH'LUHLWR8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV%HOR+RUL]RQWHI
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tratantes, segundo o paradigma liberal individualista no qual as
avenças devem ser cumpridas (pacta sunt servanda).
Por conseguinte, a partir dessa concepção de contrato, concluise que nem todo acordo de vontades possui caráter contratual,
pois este só existirá quando o conteúdo de uma determinada
relação jurídica for resultado de uma expressão conjunta de
vontades. Assim, quando o acordo somente é necessário para a
IRUPDomRGRYtQFXORDÀJXUDMXUtGLFDH[LVWHQWHGHVLJQDVHQRV
GL]HUHVGH%DQGHLUDGH0HOOR´DWRXQLmRµ11. Este instituto é o
que encerra a formação do vínculo jurídico na função pública,
pois o regime jurídico não advém de um acordo de vontades
com poderes criadores em relação a tal regime, mas resulta de
uma imposição unilateral do Estado a qual o servidor consente
apenas à submissão a essa situação legal, não podendo contestá-lo, muito menos alterá-lo.
Assim, não haveria contrato na relação entre o Estado e o servidor, pois não há liberdade de discussão das cláusulas conWUDWXDLVGHYLGRjLPSRVLomRXQLODWHUDOGD$GPLQLVWUDomRHVWD
também pode alterar unilateralmente, quando julgar necessário, a situação do servidor, sendo tal fato defeso na relação
FRQWUDWXDOHSRUÀPDVSDUWHVQDUHODomRVHUYLGRU(VWDGRQmR
HVWmRHPFRQGLo}HVGHLJXDOGDGHFRPVHVXS}HHPXPDUHODção contratual 12.
O Estado cria o regime jurídico da função pública, pois exerce
XP GLUHLWR TXH OKH p SUySULR XPD YH] TXH D HOH FDEH D GHIHVD
GDFRLVDS~EOLFDSRGHQGRGLVSRUVREUHDVFRQGLo}HVWLGDVFRPR
FRQYHQLHQWHVSDUDDFRUUHWDHHÀFD]UHDOL]DomRGRVHUYLoRS~EOLFR

11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 1991. p. 20.
12 &5(7(//$-Ó1,25-RVp7UDWDGRde direito administrativo. HG5LRGH-Dneiro: Forense, 2002, p. 133.
241

Revista do CAAP - 2008

3RUÀPDGRXWULQDWUDGLFLRQDO13 reconhece que o regime estatutário é o cabível para o desempenho de atividades que impliquem na produção de atos jurídicos e no desenvolvimento de
DWLYLGDGHV WpFQLFRFLHQWtÀFDV UHVWDQGR DR UHJLPH WUDEDOKLVWD
em caráter excepcional, as atividades subalternas. Tem-se que
o regime estatutário, de cargos públicos efetivos, é o que possibilita a segurança necessária para a execução da atividade pública isento do risco de que os transitórios ocupantes de cargos
SROtWLFRVORJUHPPDQLSXOiORVHPSUHMXt]RGDLPSHVVRDOLGDGH
no trato da coisa pública.

2.3 – Teoria contratual
Divergindo da teoria estatutária/unilateralista, a teoria contratual defende que a relação funcional entre o Estado e o servidor
SRVVXLFDUiWHUFRQWUDWXDOXPDYH]TXHDGYpPGDYRQWDGHGDV
partes. O Estado angaria o indivíduo por necessitar da prestação de determinada atribuição e o servidor, voluntariamente,
ingressa na função pública.
Com advento da Constituição da República de 1988, tornouse necessário uma revisão do tradicional regime unilateral e
autoritário, em face do princípio democrático que guiou o poder constituinte. A garantia de direitos sociais aos servidores
S~EOLFRVFRPRDVLQGLFDOL]DomRHRGHJUHYHDUW9,H9,,
demonstrou-se incompatível com concepção estatutário, eviGHQFLDQGRXPDDSUR[LPDomRGDQDWXUH]DFRQWUDWXDOjIXQomR
S~EOLFD7DOIDWRVHFRQVXEVWDQFLDQDVOLo}HVGH)ORULYDOGR'Xtra Araújo ao lecionar que:
A defesa de interesses e negociação constituem
realidades necessariamente interligados em
13 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Regime jurídico único e os “celetistas”. Revista de Direito Público, nº 99, jul-set 1991, p. 6-7.
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contexto de autonomia organizacional e liberdade democrática. É da sua própria natureza
a conveniência destes elementos, cuja negociaomRRÀFLDOVySRGHOHYDUjFULDomRGHHVWUXWXUDV
paralelas, originárias da reação social contra a
(ir)realidade autoritária 14.
+iXPDQHFHVVLGDGHGHVHDPSOLDUDSDUWLFLSDomRGRVFLGDGmRV
na Administração Pública, fato este que fortalece a teoria de
TXHDQDWXUH]DFRQWUDWXDOGRUHJLPHMXUtGLFRGDIXQomRS~EOLFD
mostra-se mais adequada para se efetivar o princípio democrático
, pois os conceitos de unilateralidade e função púEOLFD QmR HVWDP QHFHVVDULDPHQWH DVVRFLDGRV &RPR DÀUPD
$5$Ó-2 Ki D QHFHVVLGDGH GH VH HVWDEHOHFHU RV SDUkPHWURV
de uma nova dogmática jurídico-administrativa que incorpore
os valores da participação, bilateralidade e transigência, não se
SDXWDQGRR'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHPUHODo}HVGHVXERUGLQDção dos cidadãos perante a Administração 15.
A concepção contratual da relação servidor-Estado também se
IRUWDOHFHXGHYLGRjVDOWHUDo}HVGRFRQFHLWRGHFRQWUDWRDEDQdonando-se a concepção liberal que primava pela autonomia
da vontade das partes no sentido de poderem transigir quanto
ao conteúdo do avençado. Com a crise do Estado Liberal e o
advento do Estado Social de Direito, o contrato deixou de ser
XPDPHUDH[SUHVVmRGDDXWRQRPLDGDYRQWDGHXPDYH]TXH
em paralelo com as cláusulas decorrentes da voluntariedade
GDVSDUWHVSDVVDUDPDÀJXUDUFOiXVXODVREULJDWyULDVQDVTXDLV
DFRPSRVLomRGRVLQWHUHVVHVUHÁHWHRDQWDJRQLVPRVRFLDOHQWUH
as categorias a que pertencem os contratantes, conforme os
GL]HUHVGH2UODQGR*RPHV16. Tais cláusulas compulsórias de14 $5$Ó-2)ORULYDOGR'XWUDGHI
15 $5$Ó-2)ORULYDOGR'XWUDGHI
16 GOMES, Orlando. ContratosHG5LRGH-DQHLUR)RUHQVHS
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correm da imposição estatal de normas de ordem pública, por
meio das quais se estabeleceram preceitos normativos obrigatórios que não podem ser rejeitadas pela vontade das partes
contratantes.
Essa redução da autonomia da vontade das partes contratantes
visa tutelar outros bens jurídicos necessários e de relevo para
a obtenção do interesse coletivo, assim a vontade individual
é deslocada do núcleo do conceito de contrato, dando lugar
DHOHPHQWRVTXHSHUID]HPRLQWHUHVVHVRFLDOHUHODWLYL]DQGRD
autonomia da vontade devido aos receios de ordem social.
Dessa forma, com a evolução da teoria contratual que culminou na redução da importância da autonomia da vontade para
o conceito de contrato, conclui-se que não mais é imprescindível a existência de liberdade das partes na elaboração quanto
à forma e ao conteúdo do contrato, mas sim a autonomia de
FRQWUDWDU RX VH DEVWHU H TXDQGR UHDOL]DU R DWR GH FRQWUDWDU
Logo, mesmo com a redução da autonomia da vontade das
SDUWHVFRQWUDWDQWHVQmRVHSRGHQHJDUDQDWXUH]DFRQWUDWXDOGR
HVWLSXODGR3RUWDQWRFRPRDÀUPD0$*$/+®(6
(...) considerando a evolução da teoria do
contrato cai por terra a distinção contratual
elaborada pela doutrina tradicional entre o
regime estatutário e o regime contratual, cujo
argumento principal era a restrição da autonomia da vontade do funcionário no momento do
vínculo com o Estado 17.
Ao se considerar a ótica contratual do Estado Liberal, certo é
que não poderá ser considerado contrato a relação entre o servidor e o Estado, pois o regime jurídico seria instituído por lei
17 0$*$/+®(6*XVWDYR$OH[DQGUHI
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que tolhe substancialmente a autonomia da vontade das partes
que não poderão, em conjunto, estipular o conteúdo de tal relaomRTXDQWRDGLUHLWRVHREULJDo}HV(QWUHWDQWRFRQVLGHUDQGR
VHDHYROXomRGDWHRULDFRQWUDWXDOTXHUHGX]RSDSHOGDDXWRnomia da vontade dos contratantes, a aceitação da nomeação
SHORFLGDGmRpFDSD]GHLQVWLWXLUXPDUHODomRFRQWUDWXDOQmR
GLIHULQGRGDVFRQGLo}HVGRFRQWUDWRGHDGHVmRFDUDFWHUtVWLFR
da álea privada.
O contrato de adesão é marcado pela supressão da fase prénegocial na qual as partes transigem quanto às cláusulas da
avença. Logo, a autonomia de uma das partes contratantes é
UHGX]LGDjDGHVmRRXQmRGRFRQWUDWRSRLVDHODHVWDULDYHGDGR
DOWHUDUDVHVWLSXODo}HVGRFRQWUDWR'HVVDIRUPDDRVHDWULEXLU
QDWXUH]DFRQWUDWXDODRVFRQWUDWRVGHDGHVmRQHJyFLRMXUtGLFR
bilateral, também se estenderá tal atributo à relação jurídica
existente entre o servidor e o Estado, pois, em ambos os casos,
DDFHLWDomRGDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVDQWHULRUPHQWHFRQVLVWH
em exercício da liberdade de contratar.
Outro ponto importante se refere à imprescindibilidade do
(VWDGR GH DOpP GH À[DU DOWHUDU XQLODWHUDOPHQWH R FRQWH~GR
do estatuto da função pública. A teoria contratual não inviaELOL]D HVVH DWULEXWR HVWDWDO SRLV FRQVRDQWH HQVLQDPHQWR GH
Luísa Cristina Pinto e Netto, na relação contratual trabalhista
incidem, impositivamente, as normas previstas no ordenamenWRUHGX]LQGRRFDPSRGHOLYUHGLVSRVLomRGRVFRQWUDWDQWHV18.
Quanto à questão da mutabilidade do regime trataremos em
WySLFRHVSHFtÀFRjIUHQWH
18 NETTO, Luisa Cristina Pinto e. A contratualização da função pública: GDLQVXÀciência da teoria estatutária no Estado Democrático de Direito, 2003. DIS6(57$d®2 0HVWUDGRHP'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR ²)DFXOGDGHGH'LUHLWR
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV%HOR+RUL]RQWHI
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Portanto, diante do exposto e pela necessidade de se adotar
uma teoria que possibilite uma maior participação dos cidadãos na Administração Pública, de forma bilateral e consensual, conforme os preceitos democráticos do Estado de Direito,
defenderemos como necessária a teoria contratual na relação
servidor-Estado na função pública. No sentido de se intitular
esse servidor como detentor de direitos e garantias e de capacidade para participar na formulação de seu vínculo com o EsWDGRDVVLPFRPRFRQWULEXLUGHPDQHLUDGLUHWDQDFRQÀJXUDomR
do conteúdo do interesse público.

3 – Regime Jurídico e interesse público
$SyVVHGLPHQWDUPRVQRVVDSRVLomRTXDQWRjQDWXUH]DGRYtQFXORHQWUHVHUYLGRUS~EOLFRH(VWDGRQDWXUH]DDTXDODVVXPH
feição contratual conforme a concepção do conceito de contrato desvencilhada do paradigma do Estado Liberal e segundo os aportes evolutivos que sofreu tal conceito, passemos à
TXHVWmRGDÀ[DomRHDOWHUDomRXQLODWHUDOGRUHJLPHMXUtGLFRGRV
servidores, visando a consecução do interesse coletivo.
$ÀUPRXVHTXHQRUHJLPHHVWDWXWiULRFDEHDR(VWDGRRSRGHU
de criar e alterar unilateralmente, por intermédio de lei, o regime
MXUtGLFRGRVHUYLGRUEXVFDQGRVHDWHQGHUjVUD]}HVGHLQWHUHVVH
público. Dessa forma, o Estado atua em posição de supremacia
HPUD]mRGHLQVWLWXLURUHJLPHMXUtGLFRSRUPHLRGHPDQGDPHQWR
legal, levando a considerar o vínculo unilateral estatutário como
RPDLVDGHTXDGRSDUDDIXQomRS~EOLFD7RGDYLDDHVVDDÀUPDomRFDEHPFHUWRVUHSDURVTXHVHUHIHUHDRVXMHLWRTXHLPS}HR
UHJLPHHVXDVDOWHUDo}HVHDSULRULGDGHGDGDDRDWHQGLPHQWRGR
interesse público que enfraquece a visão do agente (servidor) na
condição de prestador de trabalho subordinado 19.
19 NETTO, Luisa Cristina Pinto e. 2003. f. 143.
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3.1 – Estado-ordem jurídica e Estado-administração
Entende-se imprescindível a proteção da prerrogativa a qual o
Poder Público resguardar para si o poder de estabelecer o regime de seus agentes, no intuito de se atender as necessidades
S~EOLFDV$QW{QLR-XQKR$QDVWDVLDDÀUPDTXHRDJHQWHVHVXEmete a uma ordem preestabelecida em lei, sendo defeso a ele
LQÁXLUFRPVXDYRQWDGHQDÀ[DomRGDVFRQGLo}HVDFHLWDQGRR
À[DGRSHOR3RGHU3~EOLFR20. Assim, ao estabelecer o regime de
VHXVVHUYLGRUHVR3RGHU3~EOLFRLQVWLWXFLRQDOL]DOHJDOPHQWH
um modelo normativo objetivo, genérico, abstrato, impessoal
e exceto de voluntariedade e subjetivismo, condensado em um
HVWDWXWRFRQIRUPHGL]HUHVGH&iUPHQ/~FLD$QWXQHV5RFKD21.
1mR REVWDQWH TXDQWR D HVVD DÀUPDomR RFRUUH XP HTXtYRFR
XPD YH] TXH VH WRPDUi R (VWDGR FRPR VXMHLWR GH GLUHLWR H
como ordem jurídica, considerando-se a ordem jurídica como
PHUDH[WHULRUL]DomRGDYRQWDGHGR(VWDGR$GPLQLVWUDomRVXMHLWRQDUHODomRGHIXQomRS~EOLFD&RQVLGHUDUDDÀUPDomRGH
52&+$VHULDFRQIXQGLUROHJLVODGRU(VWDGRRUGHPMXUtGLFD
HD$GPLQLVWUDomR(VWDGR$GPLQLVWUDomRFRPRDÀUPD0$*$/+®(622.
Na lição de NETTO:
Tomar o Estado-sujeito-de-direito em lugar do
Estado-ordem-jurídica leva a entender que o
particular está subordinado ao Estado-sujeito-de-direito, isto é, que o particular se coloca
em uma situação pessoal e não em face da or20 $1$67$6,$$QW{QLR-XQKRS
21 52&+$&iUPHQ/~FLD$QWXQHVPrincípios constitucionais dos servidores públicos.
São Paulo: Saraiva, 1999. p. 127.
22 0$*$/+®(6*XVWDYR$OH[DQGUHI
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dem jurídica. Por outro lado, entende-se que o
particular está subordinado à ordem jurídica e
persistindo a confusão, pode-se disfarçar o despotismo estatal, pois na verdade, o indivíduo
pode estar sendo ilegitimamente submetido à
imposição do estado-sujeito-de-direito sem previsão na ordem jurídica 23.
A relação de subordinação deve ser jurídica, pois o servidor
somente se subordina à força legítima e não ao Estado-Administração, sujeito de direito, sendo que este deve, necessariamente, subordinar-se ao Estado-ordem jurídica. O Estado
apenas como ordem normativa pode ser uma autoridade com
poder de obrigar os demais, inclusive os órgãos estatais.
3RUFRQVHJXLQWHRUHJLPHHVWDWXWiULRFRQWHQGRDVFRQGLo}HV
de prestação do serviço e as normas que devem reger a relação
entre o Estado e o servidor, é instituído, unilateralmente, pelo
Estado. Entretanto, é instituído pelo Estado-ordem jurídica e
não pelo Estado-Administração, enquanto parte da relação estabelecida com o servidor. Logo, o estatuto obriga tanto os
DJHQWHVTXDQWRR(VWDGRQmRVHQGRFRUUHWDDDÀUPDomRTXHp
o Estado, enquanto parte da relação com o servidor público,
TXHÀ[DDVFRQGLo}HVGHWDOUHODomRXQLODWHUDOPHQWH2(VWDGR
não se confunde com as normas que cria, é sujeito de direito e
a elas está submetido como os demais, pois quando o Estado
se encontra em uma determinada relação jurídica com parte,
sujeito de direito, deve se submeter às normas por ele criadas
como as demais pessoas, ou seja, o Estado, na qualidade de
sujeito de direito, não regula a relação de que participa.
Logo, em uma mesma norma jurídica, o Estado recebe tanto
XP DÁX[R GH FRPSHWrQFLDV GH RUGHP MXUtGLFD SDUD HODERUDU
23 NETTO, Luisa Cristina Pinto e. 2003. f. 158.
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QRUPDVJHUDLVHDEVWUDWDVTXHGLVFLSOLQHPVXDVUHODo}HVMXUtGLFDVFRPVHXVVHUYLGRUHVTXDQWRFDSDFLGDGHSDUDÀJXUDUFRP
VXMHLWRGHGLUHLWRHPWDLVUHODo}HV'HVVDIRUPDWRUQDVHQHcessário distinguir a atuação estatal no desenvolvimento da
competência legislativa da presença, enquanto parte, nas relao}HVMXUtGLFDVFRQFUHWDVSRLVVHJXQGRRSDUDGLJPDGR(VWDGR
GH'LUHLWRR(VWDGRDRÀ[DUQRUPDVLPSHVVRDLVGHYHDHODVVH
submeter. Com isso, a alegação de que o Estado, na condição
GHSDUWHFRPRVHUYLGRUÀ[DHDOWHUDXQLODWHUDOPHQWHDVFRQGLo}HVGHVXDSUHVWDomRHQIUDTXHFH

3.2 – Interesse público no direito da função pública
A teoria estatutária defende que o vínculo servidor-Estado
deve ser norteado pelas normas de Direito Público, pois este
pWLGRFRPRVDOYDJXDUGRUGRLQWHUHVVHS~EOLFRÀPTXHJXLDD
atuação estatal e que deve nortear o regime jurídico dos serYLGRUHV3RUFRQVHJXLQWHDVLPSRVLo}HVHVWDWXWiULDVVmRHVWDbelecidas no intuito de ser alcançar o interesse público, sendo
LQYLiYHO UHDOL]DU FRQFHVV}HV D LQWHUHVVHV GH FXQKR LQGLYLGXDO
privado.
Dessa forma, os servidores são tidos como meros instrumenWRVSDUDDFRQVHFXomRGRVÀQVHVWDWDLVROYLGDQGRVHTXHHOHV
também possuem interesses pessoais inerentes à prestação do
trabalho. Devido à relação de imputação na qual a vontade do
VHUYLGRUpDWULEXtGDDR3RGHU3~EOLFRVXS}HVHDLGHQWLGDGHGH
vontades e de interesses entre o servidor e as Administração,
sendo essa tese a idéia norteadora da teoria orgânica do Estado.
O atendimento ao interesse público foi colocado como prioritário no vínculo servidor-Estado, limitando e restringindo os
direitos dos servidores públicos, além de enfraquecer o servidor na condição de prestador de trabalho subordinado. As249
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VLPDWXWHODFHQWUDVHSDUDRVÀQVHOHJLGRVSHOR(VWDGRVHP
se considerar o servidor público como trabalhador. Corroborando para tal argumento, NETTO professa que as vantagens
e benesses criadas para os servidores não devem ser compreendidos propriamente como direitos seus, mas como meios
necessários para prestação da função ou do cargo 24.
Cria-se a necessidade de se reinterpretar a teoria orgânica do
Estado, reconhecendo-lhe aspectos tanto de cunho objetivo
quanto subjetivo: o concebendo, objetivamente, como um centro de competências integrante da estrutura estatal, e, subjeWLYDPHQWH LGHQWLÀFDQGR R VHUYLGRU FRPR VXMHLWR GH GLUHLWRV
FRQIRUPHDÀUPD0$*$/+®(625. Com isto, apesar do serYLGRUDWXDUVHJXQGRDWULEXLo}HVTXHOKHIRUDPFRQIHULGDVSRU
lei ao ingressar na estrutura administrativa estatal, não lhe é toOKLGDDFRQGLomRGHSHVVRDGHWHQWRUDGHGLUHLWRVHREULJDo}HV
JHUDQGRDVVLPDSRVVLELOLGDGHGHH[LVWLUFRQÁLWRVGHLQWHUHVVH
entre o Estado e o servidor. Para tanto, a Constituição da República de 1988 institui o direito de livre associação sindical e
GHJUHYHDRVVHUYLGRUHVS~EOLFRVQRVWHUPRVGRDUW9,H
9,,UHVSHFWLYDPHQWH
Deve-se considerar a existência de interesses diversos entre os
VHUYLGRUHV H R (VWDGR SRUpP QmR VH SRGH LQFRPSDWLELOL]DU R
interesse privado com o público, ocasionando a anulação do
agente enquanto trabalhador e cidadão, além de se atentar contra os valores sociais do trabalho, fundamento constitucional do
(VWDGREUDVLOHLURSUHYLVWRQRDUW,9GD&5/RJRFRPR
DÀUPD1(772pPDLVFRQYHQLHQWHDGRWDUXPDFRQFHSomRELODWHUDOQDTXDODVSDUWHVSRVVDPHVWDEHOHFHUDVFRQGLo}HVGRFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVYLVDQGRVDWLVID]HUHPFHUWDPRQ24 NETTO, Luisa Cristina Pinto e. 2003. f. 143.
25 0$*$/+®(6*XVWDYR$OH[DQGUHI
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ta, tanto os interesses públicos quanto os privados atinentes à
relação da função pública 26. Na mesma esteira Antônio Álvares
6LOYDDÀUPDTXHDÀ[DomRXQLODWHUDOGDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKR
na relação emprego público decaiu em todo o mundo, cedendo
OXJDU D IRUPDV GLDORJDLV H QHJRFLDGDV SHODV TXDLV VH À[DP DV
FRQGLo}HVLQGLYLGXDLVHFROHWLYDVGDUHODomRGHHPSUHJR27.

4 – Direito intertemporal e regime jurídico dos servidores públicos
$&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDGHHPVHXDUW;;;9,
prescreve que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A seu turno, o Decreto-lei nº.
/HLGH,QWURGXomRDR&yGLJR&LYLOGLVS}HHPVHX
art. 6º que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada,
GHÀQLQGRQRGRUHIHULGRDUWLJRRGLUHLWRDGTXLULGRFRPR
aquele que seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como
DTXHOHVFXMRFRPHoRGRH[HUFtFLRWHQKDWHUPRSUHÀ[RRXFRQdição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
7DLVGLVSRVLo}HVOHJDLVGHPRQVWUDPDSUHRFXSDomRSRUSDUWH
do legislador para com os direitos dos cidadãos, visando evitar
TXH D DSOLFDomR UHWURDWLYD GD OHL QRYD SRVVD DWLQJLU VLWXDo}HV
jurídicas já consolidadas no pretérito e os efeitos decorrentes
GHWDLVVLWXDo}HV
1R HQWDQWR DSHVDU GDV GHÀQLo}HV OHJDLV H[LVWHQWHV DV TXHVW}HVVXVFLWDGDVQRFDPSRGDLQWHUWHPSRUDOLGDGHGRGLUHLWRGHPRQVWUDP D GLÀFXOGDGH GH VH HVWDEHOHFHU SDUkPHWURV SDUD R
asseguramento de efeitos na formação e perfeição dos direitos
26 NETTO, Luisa Cristina Pinto e. 2003. f. 146.
27 6,/9$$QW{QLRÉOYDUHVGDOs servidores públicos e o direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993. p. 63.
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em vista da aplicação da lei nova. Assim, a questão da aquisiomRGRVGLUHLWRVÀFDDEVROXWL]DGDHPHVTXHPDVUtJLGRVGHFRQceptualismo e de lógica jurídica formal, não reconhecendo o
caráter relativo que o direito adquirido possa possuir, além de
LQYLDELOL]DUDSRVVLELOLGDGHGDUHWURDWLYLGDGHGDOHLFRPSRUWDU
JUDXVTXDQGRVHWUDWDGHUHODo}HVMXUtGLFDVTXHVHSHUSHWXDP
no tempo, situação a qual importa distinguir a perfeição ou
preexistência da situação jurídica, os efeitos ocorridos no pretérito, no presente e no futuro.
$VVLPVHWRUQDQHFHVViULRUHODWLYL]DUHVVHSRVLFLRQDPHQWRWUDdicional, demonstrando a necessidade de se graduar a aquisiomRGRVGLUHLWRVHPIDFHGHVLWXDo}HVMXUtGLFDVFRQWtQXDV

4.1 – A aplicação da lei no tempo no Direito da Função Pública
4.1.1 – Exame das situações jurídicas
Tradicionalmente, a doutrina aponta que em face do regime estatutário há a impossibilidade de o agente opor direitos adquiULGRVHPIDFHGDVDOWHUDo}HVQRUHJLPHMXUtGLFRGLYHUVDPHQWH
do regime contratual no qual tais direitos podem ser argüidos
HPIDFHGHDOWHUDo}HVOHJDLV
De tal forma, o regime estatutário, por ser previsto em lei, é
regido pelas normas vigentes no tempo presente, assim caso a
legislação seja alterada, o estatuto, ou seja, os direitos e obrigao}HVVXUJLGRVDSDUWLUGDYLJrQFLDGDOHLQRYDVHUmRUHJLGRVSRU
WDLVGLVSRVLo}HVOHJDLVQmRH[LVWLQGRGLUHLWRDGTXLULGRDUHJLPH
MXUtGLFR XPD YH] TXH D OHL UHFHQWH SRVVXL DSOLFDomR LPHGLDWD
aos novos vínculos e aos antigos já estabelecidos. Diametralmente, sustenta-se que no regime contratual, em regra, o vínculo estabelecido é regido pela norma vigente a época de seu
252

Revista do CAAP - 2008

estabelecimento, de tal forma que caso a legislação seja alteraGDQmRPRGLÀFDDUHODomRFRQWUDWXDOSUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGD
pois a lei nova somente se aplicará aos vínculos contratuais
futuros, ou seja, a partir de sua regular edição.
Esse posicionamento doutrinário tradicional baseia-se na disWLQomR HQWUH VLWXDo}HV MXUtGLFDV REMHWLYDV H VLWXDo}HV MXUtGLFDV
subjetivas. Inicialmente, situação jurídica se refere ao conjunto
GHREULJDo}HVHGLUHLWRVTXHXPDSHVVRDpWLWXODU3RUVXDYH]
situação objetiva é aquela cujo conteúdo é o mesmo para todos os indivíduos que dela são titulares, pois tal conteúdo é
GHWHUPLQDGRSRUGLVSRVLomRJHUDOFRPRDÀUPD%$1'(,5$
DE MELLO 28-iDVLWXDomRVXEMHWLYDSRVVXLFRQWH~GRGHWHUminado individualmente que varia de titular para titular dessa
situação.
$VVLPGHYLGRDRIDWRGDVVLWXDo}HVREMHWLYDVGHFRUUHUHPGLUHWDPHQWHGDOHLQmRKiSURWHomRFRQWUDDOHLQRYDXPDYH]
TXHFRQIRUPHOHFLRQD0$*$/+®(6RFRUUHDPRGLÀFDomR
de sua fonte direta e imediata, sendo que a vigência da norma
SRVWHULRULPSOLFDDLQFLGrQFLDLPHGLDWDVREUHDVUHODo}HVFRQVtituídas sob a égide da lei anterior 29$VDOWHUDo}HVVHDSOLFDP
de plano, atingindo os que estão investidos na situação objetiYDSRUpPQmRDIHWDPDVVLWXDo}HVMiFRQVXPDGDVTXHVHFULDram no passado e cujos efeitos nele se esgotaram.
3RURXWURODGRDVVLWXDo}HVVXEMHWLYDVGHFRUUHPGHDWRVHIDWRV
jurídicos que se constituíram sob a regência de uma legislação
DQWHULRUDVVLPDDSOLFDomRGDOHLQRYDjVVLWXDo}HVVXEMHWLYDV
construídas anteriormente à sua edição, em regra, não se apli28 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Aplicação da lei no tempo em direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Q2XW'H]
p. 12.
29 0$*$/+®(6*XVWDYR$OH[DQGUHI
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ca, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito celebrado pelas parWHV$VVLPDVVLWXDo}HVVXEMHWLYDVDGYLQGDVGHDWRVVXEMHWLYRV
são em regra inalteráveis pela lei nova, sendo que tal alteração
somente se opera por pleno acordo das partes pactuantes de
tal situação jurídica, sendo vedada a alteração ou revogação da
situação senão por mútuo acordo dos pactuantes 30.
Não obstante, em determinados casos, pode ocorrer de que
FHUWDV QRUPDV SRVVXDP LQFLGrQFLD LPHGLDWD VREUH VLWXDo}HV
jurídicas subjetivas. É o caso das normas de ordem pública,
TXHUHSUHVHQWDPOLPLWDo}HVjDXWRQRPLDGDYRQWDGHGDVSDUWHV
contratantes em benefício do interesse coletivo. Tais normas
VmRGHQDWXUH]DS~EOLFDPDVFRQVLVWHPHPSULQFtSLRVGHGLreito privado que atentam para a tutela do interesse coletivo.
Assim, tratando-se normas de ordem pública, de caráter cogente que não podem ser derrogadas pelas partes contratantes,
KDYHUiDLQFLGrQFLDGDOHLQRYDVREUHDVVLWXDo}HVVXEMHWLYDV
Essa solução para o problema da incidência da lei nova sobre
o regime jurídico dos servidores públicos, quanto ao enquadramento da situação jurídica com objetiva ou subjetiva, não
UHVROYHGHPDQHLUDHÀFD]DTXHVWmRGDDSOLFDomRQRUPDWLYDLQWHUWHPSRUDOSRLVLQLFLDOPHQWHpFRPSOLFDGDDFDUDFWHUL]DomR
da situação jurídica.
8PDVLWXDomRMXUtGLFDVXEMHWLYDSXUDpLQYLiYHOXPDYH]TXH
WRGDVDVVLWXDo}HVVXEMHWLYDVUHFHEHPRDSRUWHGHGLVSRVLo}HV
de caráter geral que limitam e vinculam a autonomia da vontade das partes pactuantes à consecução do interesse coletivo.
De maneira semelhante, não se pode cogitar de uma situação
objetiva valida igualmente para todos os titulares que se encon30 PERREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 5LRGH-DQHLUR)RUHQVH9,,,S
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WUDP QXPD PHVPD VLWXDomR $SHVDU GH H[LVWLUHP GLVSRVLo}HV
legais gerais para uma situação jurídica, o indivíduo ao adentrar
HPWDOVLWXDomRDLQGLYLGXDOL]DVHJXQGRVXDVFRQGLo}HVHHVSHFLÀFDo}HVQmRVHQGRFDEtYHOVXVWHQWDUHVVDÀFomRMXUtGLFD
3RU ÀP p GLItFLO D WDUHID WDQWR GR OHJLVODGRU TXDQWR GR 3RGHU -XGLFLiULR HVFODUHFHU TXDLV QRUPDV SRVVXHP FDUiWHU GH
RUGHPS~EOLFDSRGHQGRDFDUrQFLDGHVXDGHÀQLomRLPSOLFDU
QDODUJDHLQGLVFULPLQDGDXWLOL]DomRGRFRQFHLWRIDWRHVWHTXH
SRGHHQVHMDUDOWHUDo}HVPDLVIUHTHQWHVQDVVLWXDo}HVMXUtGLFDV
subjetivas, não estabelecendo uma tutela justa aos direitos dos
VHUYLGRUHVXPDYH]TXHRUHJLPHMXUtGLFRSRGHUiVHUDOWHUDGR
sempre com o mero pretexto de a norma nova possuir caráter
de ordem pública.

4.1.2 – Grau de expectação dos direitos
A doutrina tradicional defende que a incorporação de direitos, bens jurídicos, no patrimônio do indivíduo não comporta
JUDGDomRXPDYH]TXHRXKiH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRRXKiHP
pólo oposto, o direito adquirido. Assim, se torna árdua a caUDFWHUL]DomRGDSDWULPRQLDOLGDGHGRGLUHLWRSDUDVHUWLGRFRPR
DGTXLULGRSRLVWDOPRGHORHVWiWLFRQmRFRPSRUWDDVVLWXDo}HV
jurídicas complexas, como o caso do regime jurídico dos servidores públicos no qual os efeitos jurídicos da relação se prolongam no tempo.
7DLVVLWXDo}HVMXUtGLFDVFRPSOH[DVVmRVHJXQGR3DXOR(PtOLR
5LEHLURGH9LOKHQDRstatus, TXHVHFRPS}HHPFRQWH~GRVDXW{QRPRVHKRPRJrQHRVGHUHODo}HVMXUtGLFDVDJUXSDGDV 31. O
status importa na ocorrência de uma complexidade de deveres
31 9,/+(1$3DXOR(PLOLR5LEHLURGH$VH[SHFWDWLYDVGHGLUHLWRDWXWHODMXUt
9,/+(1$3DXOR(PLOLR5LEHLURGH$VH[SHFWDWLYDVGHGLUHLWRDWXWHODMXUtdica e o regime estatutário. Revista de informação legislativa, Q%UDVtOLD-DQ
Mar. 1971. p. 12.
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e direitos que não se anulam nem se chocam, apesar de entreFUX]DUHP
&RPRDÀUPD9,/+(1$
Entrelaçam-se relações jurídicas reveladoras
de direitos constituídos e a cada novo direito em formação se segue uma posição jurídica
sustentada, como projeção e titularidade, pelo
anterior direito de onde proveio 32.
/RJRRLQWHUHVVHWXWHODGRÀJXUDFRPRXPWRGRGHOHJLWLPDo}HVDXW{QRPDVSRUpPLQWHJUDGDVQRSDWULP{QLRMXUtGLFRGR
titular, implicando no fato de que a expectativa de direito não
pode se destacar do referido patrimônio, mesmo que a expecWDWLYDGHGLUHLWRQmRSRVVXDHVVHÁX[RMXUtGLFRRTXDORDGYHQWR
de um direito implica na existência e atualidade de outro. A
expectativa completa-se com o fato de estar no patrimônio do
expectante, sendo uma fase para a aquisição do direito, ou seja,
é um direito a adquirir direito, na lição de Pontes de Miranda 33.
A expectativa se liga a precedente direito adquirido e adquiriGDVÀFDPDVIDFXOGDGHVRULXQGDVGRPHVPRVHQGRTXHDOHL
QRYDQmRSRGHVXMHLWDUDQRYDVFRQGLo}HVQHPVXSULPLUIDFXOdade abstrata inerente a determinado direito adquirido. Assim
sendo, a implementação da parte expectada somente depende
do exercício da atividade jurídica do titular das garantias estaWXWiULDVFRPRHQVLQD9,/+(1$ 34. Logo haverá um grau de
expectação do direito que receberá a devida tutela, assim como
os direitos que lhe serviram de base a uma futura projeção. Para
32 9,/+(1$3DXOR(PLOLR5LEHLURGHS
33 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado5LRGH-DQHLUR(GLWRU%RUVRL
7RPR9S
34 9,/+(1$3DXOR(PLOLR5LEHLURGHS
256

Revista do CAAP - 2008

a gradação da tutela jurídica dos interesses deve-se considerar
RFRQMXQWRGHUHODo}HVMXUtGLFDVLQWHJUDGDVQRSDWULP{QLRGR
WLWXODUVHJXQGR0DULD&RHOL6LP}HV3LUHV35.
O referido grau de expectação será mensurado e avaliado conIRUPHRSULQFtSLRGDLQWHQVLGDGHGHDVVHJXUDPHQWRGHHÀFiFLD
ou da proporção de incorporação do bem jurídico no patrimônio do titular. Dessa forma, desde a expectativa, o titular a que
VHGHVWLQDDWXWHODMXUtGLFDWUD]HPPDLRURXPHQRULQWHQVLGDGH
assegurada perspectiva de acesso a um direito subjetivo, cabendo somente ao legitimado excluir ou impedir a perspectiva da
aquisição, pois é do arbítrio do titular a pretensão da consecução do direito pleno, não se subordinando a consecução do
direito senão ao decurso do tempo ou à permanência do titular
no regime jurídico que aderiu, dando continuidade ao status.
Assim, o direito expectado, expectativas carregadas de certo
JUDXGHVHJXUDQoDGLUHLWRDRGLUHLWRTXHYLUiFRPS}HDVUHODo}HVMXUtGLFDVLQFOXVLYHDVGHQDWXUH]DFRQWLQXDGDFRPRR
regime jurídico dos servidores públicos, no qual há um direito
do titular de defesa à consecução de direitos parcelados em
YLDVGHIRUPDomRXPDYH]TXHRLPSOHPHQWRSDUDFRQVHFXomR
do direito não depende de evento estranho à vontade do titular
do direito.
7DOIRUPDGHJUDGXDomRGHGLUHLWRVSDUHFHVHUPDLVHÀFLHQWHTXH
a maneira apresentada no item anterior de tutela dos direitos
dos titulares de um regime, no caso os servidores públicos, pois
a análise do grau de expectação do direito não se atrela a um
sistema jurídico formal, estático e rígido, reconhecendo o caráter relativo que o direito pode possuir, graduando, assim, sua
35 3,5(60DULD&RHOL6LP}HVDireito adquirido e ordem pública: segurança jurídica e
transformação democrática. %HOR+RUL]RQWH'HO5H\S
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patrimonialidade. É na análise do caso concreto que se opera
DUHODWLYL]DomRGRFRQFHLWRGHSDWULPRQLDOLGDGHSRLVQmRKiGH
entender patrimoniável o exercício de um direito quando lesivo
à segurança coletiva, conforme PIRES 36. Assim, diante do caso
FRQFUHWRMXOJDVHQHFHVViULRUHDOL]DUXPDSRQGHUDomRGHSULQFtpios para se atentar à mutabilidade das normas de um regime e
o asseguramento dos direitos dos titulares de tal regime, frente
jFRPSOH[LGDGHGDVUHODo}HVMXUtGLFDV/RJRKiQHFHVVLGDGHGH
se adotar a noção de aquisição proporcional do direito como
IRUPDGHDEULJRGDVP~OWLSODVUHODo}HVHVWDWXWiULDV

4.2 – Formas de aquisição de direito
Necessário agora traçar, sucintamente, a delimitação do campo
GRGLUHLWRDGTXLULGRDQDOLVDQGRDFDUDFWHUL]DomRGDSDWULPRnialidade na esfera do titular.
,QLFLDOPHQWHGHYHVHFODVVLÀFDUDVIRUPDVGHDTXLVLomRFRPR
simples e complexa, como ensina PIRES 37. Direito de aquisição simples é aquele que se aufere em conseqüência de um
único elemento fundamental, ou seja, há apenas um fato geraGRUGHWDOGLUHLWR3RUVXDYH]GLUHLWRGHDTXLVLomRFRPSOH[Dp
o que se vincula à perfeição de elementos apartados ou sucesVLYRV(VWDIRUPDGHDTXLVLomRGHGLUHLWRSRUVXDYH]VHVXEdivide em direitos de aquisição imperfeita, aquisição sucessiva,
aquisição por partes e aquisição plural.
Direitos de aquisição imperfeita são os direitos que se obtêm
a termo ou sob condição suspensiva, sendo que este não se
confunde com a expectativa de direito, pois o direito, mesmo
pendente a uma condição suspensiva, integra-se ao patrimônio
GRWLWXODUÀFDQGRDSHQDVVXDHÀFiFLDVXVSHQVD
36 3,5(60DULD&RHOL6LP}HVS
37 3,5(60DULD&RHOL6LP}HVS
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3RUVXDYH]RVGLUHLWRVGHDTXLVLomRVXFHVVLYDLQFRUSRUDPVH
GLDULDPHQWHHSURJUHVVLYDPHQWHGXUDQWHFHUWRSUD]RVHQGRTXH
D SDWULPRQLDOLGDGH GH WDLV GLUHLWRV FDUDFWHUL]DVH UHODWLYDPHQWH DR SUD]R GHFRUULGR $VVLP DGYLQGR OHL QRYD H WHQGR TXH
aplicá-la imediatamente, resguardam-se a validade do que já foi
constituído durante o lapso decorrido sob a vigência da lei anterior, além de submeter os acontecimentos futuros à lei nova.
-iRVGLUHLWRVGHDTXLVLomRSRUSDUWHVVmRDTXHOHVTXHDDTXLVLção se dá com a perfeição conexa de vários elementos segregados. Assim, os fatos aquisitivos só gerarão direito completo
TXDQGR YHULÀFDGRV QD VXD WRWDOLGDGH RV IDWRV DTXLVLWLYRV RX
seja, o conjunto das causas leva à aquisição.
3RUÀPGLUHLWRVGHDTXLVLomRSOXUDOVmRRVGLUHLWRVTXHSRVVXHPFDXVDVGLYHUVDVHVXÀFLHQWHVQRVHQWLGRGDFRQÀJXUDomR
autônoma de um direito como adquirido, haja visto que cada
causa gera direito adquirido.

5 – Conclusão
O Direito da Função Pública é um ramo do Direito que, assim
FRPRR'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRTXHFRPS}HFRPHoDDVRIUHU
LQÁXrQFLDV GH FRQFHSo}HV GH FXQKR GHPRFUiWLFR SULPDQGR
SHODFRQVHQVXDOLGDGHHSHODQHJRFLDomRHPOXJDUGHÀ[Do}HV
XQLODWHUDLV DXWRULWiULDV IXQGDGDV HP FRQFHSo}HV UtJLGDV TXH
LPSHGHP D HYROXomR GD PDWpULD H VXD FRQÀJXUDomR VHJXQGR
os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.
O presente trabalho buscou, dentro de sua simplicidade, contribuir para crítica da relação entre Estado e servidor público,
demonstrando a incongruência de teses tradicionais, que ainda
guiam a matéria, com os princípios democráticos e igualitários
TXHEDOL]DPDQRomRGH(VWDGR
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&UtWLFDLQLFLDOVHID]FRQWUDDQDWXUH]DGDUHODomRVHUYLGRU(VWDGRWLGDFRPRHVWDWXWiULD7DOFRQFHSomRQmRPDLVID]VHQWLGR
devido à evolução do conceito de contrato e a diminuição do
papel da autonomia da vontade para a perfeição do mesmo.
Aderir à concepção contratual da função pública é ampliar a
participação dos cidadãos na Administração Pública, sendo a
forma mais adequada para a efetivação do princípio democrático. Intitula-se o servidor público como detentor de direitos
e garantias e de capacidade para participar na formulação de
seu vínculo com o Estado, assim como contribuir de maneira
GLUHWDQDFRQÀJXUDomRGRFRQWH~GRGRLQWHUHVVHS~EOLFR
3RUVXDYH]WDPEpPVHWHQWRXGHPRQVWUDUTXHQmRSRGHKDver uma supressão absoluta do servidor em face do interesse
público, no sentido deste anular aquele. Deve-se considerar a
existência de interesses diversos entre os servidores e o Estado,
SRUpPQmRVHSRGHLQFRPSDWLELOL]DURLQWHUHVVHSULYDGRFRPR
público, ocasionando a anulação do agente enquanto trabalhador e cidadão. De acordo com a reintepretação da Teoria do
ÐUJmRDSHVDUGRVHUYLGRUDWXDUVHJXQGRDWULEXLo}HVTXHOKH
foram conferidas por lei ao ingressar na estrutura administrativa estatal, não lhe é tolhida a condição de pessoa detentora de
GLUHLWRVHREULJDo}HV
3RUÀPGHEDWHPRVDTXHVWmRGRGLUHLWRLQWHUWHPSRUDOQDIXQção pública, discutindo sistemas de incidência da legislação
QRYDVREUHVLWXDo}HVSUHWpULWDVHVREUHDTXHODVTXHVHSHUSHtuam no tempo, como é o caso da relação servidor-Estado.
Concluímos que a questão da aquisição dos direitos não pode
ÀFDU DEVROXWL]DGD HP HVTXHPDV UtJLGRV GH FRQFHSWXDOLVPR H
de lógica jurídica formal. Deve-se reconhecer o caráter relativo
que o direito adquirido possa possuir, graduando, assim, sua
SDWULPRQLDOLGDGHIUHQWHjVDOWHUDo}HVOHJDLVTXHRUHJLPHSRVVD
VRIUHU1RHQWDQWRMXOJDVHQHFHVViULRUHDOL]DUXPDSRQGHUD260
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ção de princípios para se atentar à mutabilidade das normas de
um regime e o asseguramento dos direitos dos titulares de tal
UHJLPHIUHQWHjFRPSOH[LGDGHGDVUHODo}HVMXUtGLFDV

6 – Análise de casos
$SyV UHDOL]DUPRV GLVFXVV}HV GRXWULQiULDV FDEH DSOLFDU RV UHsultados obtidos aos casos concretos que incitaram o presente
debate. Analisaremos o recurso em mandado de segurança no.
(6LPSHWUDGRQR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDHRVHPbargos de declaração no mandado de segurança 24.381-3 – DF
interposto no Supremo Tribunal Federal.
O recurso ao mandado de segurança nº. 20.691-ES trata do
caso de dois servidores que eram submetidos ao regime celetista quando trabalhavam no INCAPER e no DER e depois
foram submetidos ao regime jurídico único, estatuário, pela Lei
Complementar nº. 187/2000. Posteriormente, tais servidores
foram enquadrados no Ministério Público Estadual pela Lei nº.
7.233/02. Dessa forma, fora suprimida da remuneração desses
VHUYLGRUHVXPD*UDWLÀFDomR$GLFLRQDOSRU7HPSRGH6HUYLoR
(GATS), alegando as autoridades competentes que os servidores ao optarem pelo enquadramento ao Ministério Público
renunciaram aos adicionais que percebiam antes, além de estes
serem incompatíveis com a forma de aquisição de adicionais
prescrita no regime jurídico único, no qual foram enquadrados.
Inicialmente, cabe salientar o problema do enquadramento no
Ministério Público burlando-se a regra constitucional do concurso público presente no art. 37, II, da C.R./88. Esta norma
constitucional prescreve que o acesso aos cargos e empregos
públicos se dará por meio de concurso público, visando, assim,
que uma pessoa não aprovada seja detentora de cargo ou emprego público e que uma pessoa já alocada em outro cargo ou
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emprego venha a ocupar cargo de carreira ou emprego diverso
do ocupado. Tal regra não foi obedecida, pois os servidores foram enquadrados em carreira diversa sem prestarem concurso
público.
3RUVXDYH]RXWUDTXHVWmRVHUHIHUHjPDQXWHQomRGRVDGLFLRnais referidos. O art. 2º, § 1º, da Lei Complementar 187/2000
TXHUHDOL]RXDPXGDQoDGRUHJLPHFHOHWLVWDSDUDRHVWDWXWiULR
demonstra a preocupação do legislador para com o direito adquirido e para com o direito expectado. Tal dispositivo legal
GLVS}H TXH ÀFD JDUDQWLGR DRV VHUYLGRUHV R GLUHLWR GH FRQWLnuar percebendo os mesmos valores de remuneração, correspondentes ao seu salário e vantagens permanentes, aplicandose-lhes, a partir da vigência da referida lei, exclusivamente as
vantagens pecuniárias relativas ao regime estatutário do servidor público do Estado. A partir da interpretação dessa norma
SRGHVH LQIHULU TXH ÀFDP SURWHJLGRV RV GLUHLWRV SHFXQLiULRV
adquiridos na vigência do regime antigo, proibindo-se, unicamente, que se adquiram tais valores conforme as regras do regime pretérito, não devendo haver supressão dos adicionais. A
restrição se dá quanto à forma de aquisição dos adicionais que
passarão a ser adquiridos conforme a nova lei, não se restringindo aqueles já adquiridos.
O direito a tais adicionais é adquirido de forma sucessiva,
ou seja, incorpora-se ao patrimônio jurídico do titular de
IRUPDSURJUHVVLYDGXUDQWHFHUWRSUD]R$VVLPDSOLFDQGRVH
a graduação à aquisição de tal direito, pode-se atingir uma
WXWHOD MXUtGLFD HÀFLHQWH H SURSRUFLRQDO DRV LQWHUHVVHV GRV
servidores.
Apesar de haver mudança de regime jurídico, de celetista para
estatutário, e, conseqüentemente, de o complexo de direitos
HREULJDo}HV status) WDPEpPVRIUHUPXWDomRGHYHVHUHDOL]DU
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uma ponderação de princípios quanto ao caso concreto, pois a
supressão dos adicionais em face do interesse coletivo não é a
GHFLVmRPDLVDFHUWDGDXPDYH] que o interesse particular nesse caso não deve ser alijado sob o pretexto da consecução do
interesse público. Respeitar o patrimônio jurídico do servidor
público e o direito adquirido é também atentar para o interesse
FROHWLYRXPDYH]TXHpSULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDORUHVSHLWRDR
direito adquirido e seus efeitos.
-i RV HPEDUJRV GH GHFODUDomR QR PDQGDGR GH VHJXUDQoD
24.381-3-DF tratam do caso de uma servidora que percebia
horas extras na constância do regime celetista e tais vantagens
foram incorporadas à sua remuneração por força de decisão
judicial transitada em julgado. Todavia, posteriormente, essa
servidora foi enquadrada no regime estatutário, vindo ela a
aposentar-se e também a perceber o valor dessas horas extras
em sua aposentadoria. Posteriormente, houve uma revisão do
benefício e essas vantagens foram suprimidas de seus proventos. Para tanto foi alegada impossibilidade de perceber tais vantagens em face da mudança de regime e que não havia direito
adquirido a regime jurídico.
A este caso se aplica, semelhantemente, o debate envolvido
no caso anterior, pois a aquisição de tal direito se deu de
forma sucessiva, incorporando-se progressivamente ao patrimônio jurídico da servidora, além de se ter a agravante de
que não foi respeitada a coisa julgada, protegida constituFLRQDOPHQWH QR DUW  ;;;9, 1RYDPHQWH DSHVDU GH WHU
ocorrido mudança de regime e do complexo de direitos e
REULJDo}HVDSOLFDQGRVHXPDSRQGHUDomRGHSULQFtSLRVHQWUH
os interesses público e privado, conclui-se pela manutenção
das vantagens incorporadas aos proventos da servidora, pois
a supressão dessa vantagem implicaria, além de um atentado
à coisa julgada, em um desrespeito aos valores sociais do tra263
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balhador, pois o mesmo despendeu força de trabalho visando uma contribuição como contraprestação que, por força
legal, seria em tempo futuro agregada à sua remuneração.
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