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1 - INTRODUÇÃO

Administrar significa conjugar esfor
ços e recursos para a consecução de um objetivo comum.
Logo, qualquer empresa há que ter um objetivo, um fim a
alcançar e, para tal, não poderá prescindir dos meios ne
cessãrios ã obtenção do resultado para o qual foi criada.

* Aluna de pós-graduação, do curso de Mestrado em Direi
to Administrativo, da U.F.M.C. Consultora-Chefe da Se
cretaria de Estado do Trabalho e Ação Social de Minas
Gerais. Professora de Direito Administrativo na Facul
dade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte.

* Aluno de ps-graduação, do curso de Mestrado em Direi
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Sabe-se que os empr,eendimentos moder
nos requerem planejamento, organização, direção, coorde-
nação e controle científicos que lhes garantam a eficián
cia desejada.

Daesma forma, o Estado, como enti-
dade jurídica responsável pelo mais amplo e complexo ob-
jetivo - o bem-estar social - não poderia prescindir de
recursos humanos, técnicos, financeiros e econ5micos ne-
cessários à sua manutenção e conservação, bem cornoàpres
taçao das atividades que propiciem a realização do bem
COMUM.

Ocorre que, enquanto as instituiç6es
privadas podem obter os meios de que precisam das mais
variadas formas, desde que lícitas, o Estado fa-I.o-ã, sem
pre, segundo os ditames da lei. Isso porque, como é sabi
do, o Administrador Público não gere suas prcprias coi-
sas, mas a coisa pública, vale dizer, os bens administra
dos pertencem à coletividade.

No tocante à obtenção de recursos 1w
manos, limites são encontrados desde a Carta Magna, nota
damente nos Princípios da Probidade e da Isonomia. En-
quanto este enseja a que todos os administrados, que pre
encham os requisitos específicos, possam ingressar	na
carreira pública, através da ocupaçao de cargos públi-
cos, aquele é condição s me qua non para que a Adminis-
tração Pública se paute dentro de parãmetros de moralida
de que o ordenamento jurídico lhe imp5e. E o concurso pu-

blico é, sem dúvida, uma das mais significativas aplica-
ç5es de tais Princípios.

No presente trabalho, procuraremos
relatar e analisar brevemente uma situação jurídica es-
drúxula existente na Administração Pública do Estado de
Minas Gerais, envolvendo contratação de pessoal. A se-
guir, buscaremos enfocar da maneira pais substancial pos
sível as normas constitucionais pertinentes à aquisição
de pessoal pela Administração Pública Direta para, final
mente, analisar as posturas adequadas ao equacionamento
e solução da problemática encontrada.



II - A PROBLEMÁTICA DA CONTRATAÇÃO INDIRETA

Tivemos a oportunidade de, certa vez,
examinar um requerimento, de "funcionária contratada" em
exercício em determinada Secretaria de Estado. A situa-
ção fática exposta no expediente que tínhamos em mãos per
mitia pesquisa e reflexão. Constatamos que, na verdade
tratava-se de servidora contratada por uma Empresa, com
quem a Secretaria firmara "Contrato de Prestação de Ser-
viços" e, porisso, pareceu-nos, a primeira vista, que o
assunto seria da alçada da referida Empresa, e não do Es
tado de Minas Gerais.

Chamou-nos, entretanto, a atenção o
fato de que a aludida servidora exercia função de cará-
ter permanente.

Indagar-se-á, agora: a contratação in
direta retira do Estado a condição de empregador? (1) -

(1) A propósito, võlido seria consultar o levantamen-
to jurisprudencial feito pelo Prof. Carlos Motta,
in "Terceiro Regime Jurídico". Belo Horizonte
iJMARC/UC'MC, 1982.

Entendemos que não. Lima vez presen-
tes os pressupostos fáticos que caracterizam a relação de
emprego - sobretudo a subordinação - dúvidas não persis-
tem quanto ã sua existãncia.

Ademais, a i.nger&ncia da Secretaria
na contratação se faz em quase todos os níveis, a saber:

1) Indica, nominalmente, ã Empresa,
a pessoa que deve ser contratada;

2) estabelece o tipo de função a ser
exercida;

3) indica o salário inicial;

4) propSe pagamento de função grati-
ficada,quando é o caso;

5) mantém registro funcional dos con
tratados.
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- Ao pesquisar as causas que deram en-
sejo a realidade encontrada, ficou patente que a mencio-
nada Secretaria de Estado, diante de uma estrutura orga-
nizacional e institucional defasada e dotada de um qua-
dro permanente setorial de funcionários extremamente re-
duzido, houve por bem firmar "Contrato de Prestação de
Serviços" com determinada Empresa, visando à consecução
de recursos humanos necessários para fazer face às cres-
centes demandas de sua área de atuação.

A não-criação de cargos, e conseqUen
te abertura de concursos pdblicos que pudessem fornecer-
lhe a não-de-obra de que necessita para o cumprimento de
suas funç5es, fez com que seu quadro de pessoal seja, ho
je, assim composto: 1/3 está formado por funcionários p
blicos, ou. seja, servidores estatutários; 2/3 são servi-
dores contratados indiretamente, isto é, "celetistas".
E, veja-se, a situação já perdura há mais de dez anos, e
se agrava a-cada dia, pelo que pudemos constatar.

De se observar, mais, que tanto esta
tutários quanto "celetistas" exercem funç6es idánticas,
em todas as áreas: de direção superior, de	supervisão,
de assessoramento, técnica e executiva, funç6es	estas,
todas, de caráter permanente. E, mais, que tal situação
se repete em diversos outros Órgãos do Estado de	Minas
Gerais.

Indubitavelmente, a situação acima
descrita merece atenção e estudo à luz do Direito Admi-
nistrativo.

A propósito, não nos podemos furtar
de trazer à colação, como fez o Prof. CARLOS PINTO COE -
LHO MOTTA, em sua obra "Terceiro Regime Jurídico", o po-
sicionamento inexcedível do Prof. PAULO NEVES DE CARVA-
LHO:

"Ao administrativista não se pede que
revele fórmulas mágicas; cabe-lhe
todavia, o dever de pesquisar, avali
ar, criticar e experimentar princí-
pios e técnicas que, aplicados	ás
instituiç6es, procurem	comunicar-
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lhes vida e eficiáncia, em favor dos
direitos individuais e dos interes-
ses coletivos."

111 - PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS NORTEADORAS DA

AQUISIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

111.1 - Estados Estrangeiros

O concurso público reflete uma das
mais significativas aplicaç6es do Princípio da Igualdade
perante a lei e, vale relembrar, do Princípio da Probida
de Administrativa.

Assim, sua consagração á encontrada
em vários textos constitucionais de diversos Estados, in
clusive na Carta brasileira. Entendemos válido, pois, an
tes de nos determos no rápido estudo da evolução que o
assunto teve nos nossos textos constitucionais, desde o
lmpãrio atá as normas vigentes, citar alguns exemplos es
trangeiros deste tratamento constitucional. (2) :	-

(2) Conforme MIRANDA, Jorge. ConstituiçJes de Diver-
sos Poises. imprensa Nacional - Caso da Moeda,
[,inboa, 79/1.

PORTUGAL - Constituição de 2 de abril de 1976.

Integrando a Parte 1, do Título II,
que trata da participação na vida pública, assim di.sp6e
o texto constitucional. de Portugal:

"Art. 489

4 - Todos os cidadãos tâm o direito
de acesso, em condiç3es de igualdade
e liberdade, ias funçbes públicas.1'
(Nosso o grifo)

ESPANHA - Constituição de 29 de dezembro de 1978.

Estado, cuja forma política á a mo-
narquia parlamentar, assegura, nos artigos que se seguem:
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"Art. 239

2 - Os cidadãos têm direito de ascen
der, em condições de igualdade,
funções e aos cargos públicos, obser
vados os requisitos prescritos pelas
leis."

"Art. 1039

1 - A Administração Pública prosse-
gue cora objetividade os	interesses
gerais e atua de harmonia com os
princípios de eficácia, hierarquia,
descentralização e coordenação, c.)nr
sujeição plena à lei e ao direito.

3 - A lei regulara o estatuto dos fun
cionírios públicos, o acesso i fun-
ção pública segundo os princípios de
mérito e capacidade, o sistema de in
compatibilidades e as garantias de
imparcialidade no exercício das suas
funções. " (Oh. Cit., i. 249)

ITÁLIA - Constituico de 1947, modificada até 1967.

No Título III, que trata "Da Admiti is
tração Pública", encontramos na Seção II:

"Art. 979

CD acesso à função publica far-se-ã
mediante concurso, salvo nos casos
estabelecidos na lei." (Oh. cit.
p. 25)

111.2 - Brasil

Desde a Constituição imperial, de
1824 (3), o legislador já demonstra preocupação no tocan
te à obtenção de pessoal pela Administração Pública, con
forme se vã do art. 179, item 14, verbis:
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"Todo Cidadão pode ser admitido aos
Cargos Públicos Civis, Políticos ou
Militares, sem outra diferença, que
não seja a dos seus talentos, e vir-
tudes." (4)

(3) Isto não é novidade. Vem desde a Magna Carta de
1215. A Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão de 1789 também exigia e nos mesmos termos
a Constituição francesa de 1791 e as que a segui-
ram." (Apud RUBEM ALMEIDA, in "Terceiro Regime Ju
rídico", d'e autoria do Prof. CARLOS PINTO COELHO
MOTTA, p. 62).

(4) CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE, Hilton Logo. To-
das as Constituiçães do Brasil. P2. Atlas S.A.
São Paulo, 1976, 29 ed., p. 542.

A Constituição Republicana, por seu
turno, dispõe sobre a matéria de modo mais abrangente,
substituindo o termo cidadão, contido na anterior, para
brasileiro, remetendo ao legislador ordinário as normas
necessírias ao seu fiel cumprimento, bem como vedando a-
cumulaçes remuneradas:

"Art. 73 - Os cargos públicos civis,
Ou militares, são acessíveis a todos
os brasileiros, observadas as condi-
çSes de capacidade especial, que a
lei estatuir, sendo, porém, vedadas
as acumulações remuneradas." (Ob.
cit., p. 476)

O texto expresso reflete o embrião
que, nas Cartas que se sucederam, ganha a força necessá-
ria ã consagração dos Princípios. da Isonomia e da Probi-
dade Administrativa, através do concurso público e da es
tabilidade.

Senão, vejamos: os arts. 168e 169 da
Constituição de 1934, situados já em Título especifico -
"Dos Funcionários Públicos" - que contém seis artigos,
assim dispõem:
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'Art. 168 - Os cargos públicos são a
cessíveis a todos os brasileiros, sem
distinção de sexo ou estado civil,
observadas as condiçóes que a lei es
tatuir.

Art. 169 - Os funcionários públi-
cos, depois de dois anos, quando no-
meados em virtude de concurso de pro
vas, e, em geral, depois de dez anos
de efetivo exercício, só poderão ser
destituídos em virtude de sentença ju
diciãria ou mediante processo admi-
nistrativo, regulado por lei, e no
qual lhes será assegurada plena defe
sa.
Parágrafo único - Os funcionários

que contarem menos de dez anos de ser
viço efetivo não poderão ser destitu
ídos dos seus cargos senão por justa
causa ou motivo de interesse públi-
co. !! (Ob. cit., p. 433 e segs.)

De se observar que, embora os dispo-
sitivos acima não tornassem obrigatório o concurso, fazi
am expressiva distinção: a estabilidade se dava, para o
concursado, após dois anos de exercício; para o não-con-
cursado, somente ap6s dez anos.

Mais: pela primeira vez, num texto
constitucional brasileiro, aparece expressamente a pala-
vra "concurso".

Mais detalhadamente, dispóe sobre o
assunto a Constituição de 1937, nos arts. 122 e 156, res
pectivamente inseridos no Capítulo dos Direitos e Garan-
tias Individuais e no Título dos Funcionários Públicos:

"Art. 122 - A Constituição assegura
aos brasileiros e estrangeiros resi-
dentes no País o direito à liberda-
de, à segurança individual e à pro-
priedade, nos seguintes termos:
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3 - Os cargos públicos são igualmen-
te acessíveis a todos os brasilei-
ros, observadas as condições de capa
cidade prescritas nas leis e regula-

Ir

"Art. 156 - 0 Poder Legislativo orga
nizará o Estatuto dos Funcionários Pu
blicos, obedecendo aos seguintes pre
ceitos, desde já em vigor:

h) - A primeira investidura nos car-
gos de carreira Lar-se-á mediante con
curso de provas ou de títplos.

G) - Os funcionários públicos,	de-
pois de 2 anos, quando nomeados em
virtude de concurso de provas, e, em
todos os casos, depois de 10 anos de
exercício, só poderão ser exonera-
dos cio virtude de sentença judiciá-
ria íu iiie,Ijantc processo administra —

em que sejam ouvidos e possam
defender-se." (Oh. cit., P. 321)

Veja-se, então, que, além de fortale
cer as normas anteriores, a Carta supramencionada remete
ao legislador ordinário a incumbáncia de estatuir, de a-
cordo com os preceitos nela contidos, as normas que dc-
ccli' reger os funcionários públicos.

Atente-se, tio-só, para a configura-
ção, paralela, de um outro tipo de admissão, que não a-
través de concurso público, contida na expressão "em to-
dos os casos".

A Constituição de 1946, além de con-
sagra: o dispositivo do concurso, á mais concisa e mais
densa e, embora aluda a formas outras de admissão que não
essa, expressamente contém regra , sobre a estabilidade:

"Art. 186 - A primeira investidura em
cargo de carreira e em outros que a
lei determinar efetuar-se--á mediante
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concurso, precedendo inspeção de saú
de." (Grifamos)

"Art. 188 - São estáveis:

1 - Depois de dois anos de exercício,
os funcionários efetivos nomeados
por concurso;

II - Depois de cinco anos de exercí-
cio, os funcionários nomeados	sem
concurso."	(Ob. cit., p. 220)

A Constituição atual modif ica substan
cialmente a anterior. Vejamos:

"Art. 97 - Os cargos públicos serio
acessíveis a todos os brasiLeiros que
preencham os requisitos estabeleci -
dos em lei

§ 19 - A primeira investidura em car
go público dependerá de aprovação
prévia, em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos, salvo os
casos indicados em lei.

§ 29 - Prescindirá de concurso a no-
meaço para cargos em comissão, de-
clarados em lei de livre nomeação e
exoneração,

§ 39 - Nenhum concurso tera validade
por prazo maior de quatro anos conta
do da honiologaçio." (Nossos os gri-
fos) -

Segundo MANOEL GONÇALVES FERREIRA FI
LHO (5), o concurso constitui "uma das mais sensíveis con
quistas da Democracia", referindo-se ao capur do artigo
supramencionado. Quanto ao § 19, observa o autor: "Segun
do o dispositivo em exame, o ingresso no serviço público,
em regra geral, pressupúe aprovação em concurso. insiste
o texto até que a aprovação devera ser prévia i	nomea-
ção. Admite, porém, exceç6es a serem estabelecidas	em
lei". (Grifamos) Veja-se, contudo, que "tais	exceç67
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porém, não permitem alcançar a estabilidade." De fato, o
art. 100 diz que "serão estáveis, após dois anos de exer
cicio, às funcionários nomeados por concurso." Entretan-
to, observa o autor que "a Emenda n9 1 deu um passo a-
trás, já que deixou ao critério do legislador definir as
exceçbes à regra geral", de vez que no texto promulgado
em 1967, segundo o art. 95, § 19 e 29, "a nomeação so-
mente se faria após a aprovação em concurso, exceto	os
cargos em comissão."

(5) FERREIRA FIE//O, Manos?. Gonçalves. Comentãrios 6
Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2983,
p. 424 e sega.

Quanto ao § 29 do citado artigo, le-
ciona o Prof.:'Cargos em Comissão. Constituem cargos em
comissão todos aqueles cujo preenchimento deve depender
de confiança do nomeante para o bom andamento da adminis
tração. São, por isso, ditos também cargos de confiança.
Tais cargos são aqueles pelos quais se transmitem as di-
retrizes políticas, para a execução administrativa. Cum-
pre a seus titulares levar adiante essas linhas de ação,
precisá-las em instruçães se for o caso e fiscalizar	a
sua fie], execução. Conforme é de bom senso, essas	fun-
çées não serão bem exercidas por quem não estiver	con-
vencido de seu acerto, não partilhar da mesma visão poli
tica. E, pois, essencial para a Democracia, na qual a
nha política deve em última análise contar com o benepid
cito do povo, que certos postos-chaves na administração
sejam ocupados por servidores devotados ao programa pos-
to em prática pelas autoridades eleitas. Por isso, todo
cargo em comissão 5 de livre nomeação e exoneração, pres
cindindo, obviamente, de concurso para o seu preenchimen
to." (Ob. cit., p. 426, com grifos nossos).

Além da profundidade extraordinária
do comentário supra, de se ver que, fiel ao texto consti
tucional, o autor sempre se refere a cargos. obviamente
criados por lei, para o exercício de funções cuja nature
za traduz posto de comando ou "postos-chaves".	-

Por pertinente ao tema do presente
trabalho, cumpre, agora, transcrever o art. 106 da atual
Constituição:
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"Art. 106 - O regime-jurídico dos
servidores admitidos em serviços de
carãter temporário eu contratados pa
ra funções de natureza técnica espe-
cializada será estabelecido em	lei
especial.''

Vejamos o comentário de MANOEL GON-
ÇALVES FERREIRA FILHO sobre o artigo supramencionado
precedido da expressão Regime Jurídico EspeciaL muito
tilizada entre os publicistas: "Regime Jur{dico Especi-
al. A Emenda aV 1, de 1969, neste passo, estabelece im-
portante inovação relativamente ao que dis punha o texto
promulgado em 1967, no preceito equivalente (art. 104)
Neste, era admitido que a administração pública contra -
tasse temporariamente pessoal para obras ou para funções
de natureza técnica especializada, aplicando-se a tal pés
soai não o regime jurídico do funcionário mas o previsto
na legislação trabalhista para o empregado do setor pri-
vado. Como se vã, a Emenda n9 1 preferiu determinar que
esse pessoaL ficará sujeito a um regime jurídico estabe-
lecido em lei especial. Fugiu, portanto, a automática a-
plicação do direito trabalhista. Contratação Temporária.
Cumpre salientar que o preceito em exame somente permite
a contratação temporária. Deverá,portanto, ser estabele
rido p razo certo de duração para o contrato. Do contra-
rio, iiãverã caminho tranqüilo para a fraude á exigência
do concurso, estabelecido no art. 97, § 19. Locador	de
Serviços. Sem embargo do que surge á primeira vista	do
texto constitucional, não há efetiva restrição de locado
res de serviço, em função da natureza de seu trabalho.
O texto primitivo apenas tolerava a contratação de pes-
soal para obras ou de tácnicos para a realização de ser-
viços especializados. A redação atual permite aadmissão
de técnicos para serviços especializados mas também de
pessoal para serviços teinporarios, sem especificar a na-
tureza destes. Assim, em termos claros, o dispositivo em
epígrafe autoriza a contratação temporária de pessoal pa
te quaLquer serviço. Basta que se justifique não ser per
manente o serviço para o qual dele se necessite. Ou ser
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de natureza técnica ou especializada." (Nossos os	gri-
fos. Oh. cit., p. 445 e 446).

De acordo com os dispositivos consti
tucionais, e os respectivos comentários do notável Pro-

fessor paulista, poder-se-á constatar, entáo, que tais re
gras prevêem:

1 - Que a primeira investidura	em
cargo público, regra geral, pres

supáe aprovação prévia em concurso, salvo as exceç6es que
o legislador ordinário estabelecer. Obviamente, o pes-
soal assim admitido reger-se-á pelas leis administrati -
vas, apesar de o ingresso, no último caso, não se condi-
cionar ao concurso público.

II - Que os cargos de provimento em
comissão são de livre escolha do nomeante. Isso porque
seus ocupantes detêm poderes legais para tomar decisêes
consoante diretrizes políticas da execução de atividades,
para precisá-las em regras que assegurem o seu exato cum
primento e para fiscalizar a sua fiel execução. Obviamen
te, seu preenchimento prescinde de concurso público. De
se observar, tão-somente, que tais cargos dependem, como
no caso dos arrolados no item 1, de criação por lei.

111 - Que o denominado "Regime Jurídi
co Especial", aplicável ao pes

soai admitido em serviço de caráter temporário ou para e
xercer funçbes de natureza técnica especializada, não
o "celetista", de vez que tem caráter jurídico-adminis--
trativo especial, naturalmente consubstanciado nas leis
federais, estaduais ou municipais que o regulamentarem
ou seja, não é estatutário, nem "celetista".

Como se verifica, a Carta Magna em
nenhum momento prevê, diretamente, a contratação de pes-
soal pelo regime da C.L.T., por parte da Administração Pú
blica Direta. Mas não existe, igualmente, vedação expres-
sa daquela contratação. (6)

(6) Aos drg5os dos Poderes JudiciczTrio e Legislativo a

13



Constituição veda arregimentaçõo de pessoal sob
qualquer modalidade, que não a estatutãria, nos
termos do art. 108, § 29. Como leciona FERREIRA
FILHO, "a primeira parte deste parégrafo insiste
na exigincia de concurso, de t{tulos e provas ou
somente de provas, para o provimento de cargos no
Legislativo e Judicidrio. A exigéncia jõ estava
estendida a ambos pelo 'caput' deste artigo, que
lhes manda apliar as normas da Seção, inclusive,
portanto, o art. 97, § 19. Mio ha mera redundôn-
cia, porém. Resulta do texto em exegese que a ex-
ceção prevista na parte final do referido § 19 do
art. 9? nao	aplica ao Legislativo e ao Jüdiciõ
rio. A lei, pois, nao polera dispensar de concur-
so o provimento de cargos nesses dois Poderes.
(Ob cit., p. 448, com grifos nossos).

O art. 110, entretanto, referindo-se
a "litígios decorrentes das relações de trabalho dos ser
vidores com a União, . . .", permite que os autores vejam
aí embasamento constitucional para a aludida contrata-
ço. (7)

(7) Referindo-se á contratação de pessoal "celetista'
leciona HELY LOPES P4EIRELLES: "... o regime traba
lhista é o menos indicado para o recrutamento do
pessoal administrativo, devendo ser adotado com
parcimônia e somente em situações especial-Cssi-
mas. Todavia, na sistemética constitucional vigen
te, é o ilnico dc que se pode valer a Administra -
çõo Direta, em cara-ter temporõrio, para arregimen
tar servidores para funções não especializadas d
natureza permanente, uma vez que se acha abolido
o sistema das nomeações interinas." (In "Direito
Administrativo Brasileiro, p. 339). E, mais, diz
o autor2 . "... a Constituição não exclui o regi-
me trabalhista comum das possibilidades de arregi
mentação de pessoal para o serviço pdblico: mui-
to ao contrario, a inferir da omissão à categoria
dos trabalhadores de obras, deve-se admitir que a
eles continue se aplicando, se bem que não mais
exclusivamente. Como reforço, lã estpa o art. 120
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o se re rir aos iit{qios decorrentes das rela-
çJes de
	

uvosso o

ci_t. , 1'

Data venia, a expressão "relaç6es de
trabalho" não significa exclusivamente "relaçes de em-
prego com base na C.L.T.". Nela, entendemos , estariam com
preendidas as reLaç6es de trabalho estatutárias e, tam-
bém, aquelas decorrentes do regime especial, previsto no
art. 106.

Restaria inferir da vedação contida
no § 29 do art. 108, e que se dirige aos Poderes Legisla
tivo e Judiciário, que ao Poder Executivo seria lícito
contratar servidores "nelet istas".

Entendemos que a melhor interpreta-
ção não é esta. O dispositivo, parece-nos, estabelece so
mente que os Poderes Legislativo e Judiciário não podem
valer-se da exceção prevista na parte final do § 19 do
art. 97, nem do regime especial criado nos termos do art.
106. Nem, obviamente, da contratação pela C.L.T., o que
não autoriza conclusão no sentido de que o Poder Exeduti,
vo possa faz-lo.

Cumpre salientar que qualquer exege-
se extensiva, iri casu, comprometeria o Princípio da Lega
lidade. Segundo este, o Administrador Público somente p0
de atuar nos termos da lei, e nos limites desta, ou seja,
sã pode fazer o que a lei autoriza, diferentemente do
particular, a quem tudo é permitido desde que por lei não
vedado.

Como lembra FIEL? LOPES MEIRELLES, a
adoção do regime trabalhista deve revestir-se dos cuida
dos por ele apontados (rever a nota 10). Com isso, con-
cordamos. Entendemos, entretanto, que o amparo à adoção
da contratação "celetista" residiria no PRINCÍPIO DA FI-
NALIDADE, que se traduz, como se sabe, na convergncia de
toda a atividade administrativa para o interesse públi-
co. Assim, se a Administração Se vir na contingncia de
arregimentar pessoal para desempenho de funç3es de natu-
reza permanente, na impossibilidade de utilizar-se do re
gime estatutário, para não comprometer a aplicação daque
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le princípio, excepcionalissimamente haverá que se valer
da legislação trabalhista, desde que temporariamente. E
mais: em assim procedendo, surge para a Administração Pó
blica o dever indeclinável de, imediatamente, elaborar
proposta fundamentada de criação de novos cargos, segui.-
da do recrutamento e da seleção, através de concurso pú-
blico, para seu preenchimento, sob pena de ficar patente
ado o abuso de poder.

IV - ESPECTOS GERAIS DOS REGIMES ESTATUTÁRIO

E "CELETISTA"

"Regime estatutário é o modo pelo
qual se estabelecem as relações jurídicas entre o funcie
nário püblico e a Administração, com base nos princípios
constitucionais pertinentes e nos preceitos legais e re-
gulamentares da entidade estatal a que pertence. Sob es-
se regime, a situação do funcionário público não é con-
tratual, mas estatutária. Isso significa que o Poder Pú-
blico - federal, estadual ou municipal - não faz contra-
to com os funcionários, nem com eles ajusta condições de
serviço e remuneração. Ao revés, estabelece unilateral -
mente, em leis e regulamentos, as condições de exercício
das funções piibi i cas	" (HILL? LOPES MEIRELLES, ob . cit

p. 333).

"Regime trabalhista é o modo pelo qual
se estabelecem as relações jurídicas entre a Adminihtra
ção Pública e os servidores contrttados nos termos da
C.L.T." (HILL? LOPES MEIRELLES, oL. cit. , p. 338).

A propósito da adoção dos regimes pe
Ia Administração Pública, entendemos válido transcrever
alguns pronunciamentos doutrinários, que refletem a pos-
tura dominante entre eminentes puhlcstas:

CARLOS KOTTA: ". .. a legislação tra-
balhista foi elaborada com vistas ao empreendimento pri.-
vado, ã iniciativa do particular que tem objetivos de lu
cro. E foi elaborada exatamente para possibilitar uma boa
flexibilidade para admissão e demissão de empregados. No
entanto, devido à própria função específica do agente pú
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blico, percebe-se a imperfeita adequação deste regime ju
rídico às finalidades que o serviço público se propõe a-
tingir." (Ob. cit., p. 14).

	

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA:	"A
legislação trabalhista não é, de modo algum, a mais mdi
cada para regular as relações dos servidores estatais
face aos pesados ênus que acarreta ao Estado empregador,
por ser ela manifestamente tutelar - da pessoa do emprega-
do, não levando em conta as situaçes especiais da mãqui
na da Administração Pública. Incorreta, pois, a nosso pa
recer, a posição da Lei 6.148, colocando sob tal égide a
quase totalidade dos agentes administrativos federais.
(Apud CARLOS MOTTA, ob. cit., p. IS).

"Realmente entendemos assim, porque
achamos uma impropriedade que se aplique ao Serviço Pú-
blico a legislação trabalhista. De certo modo, já nos an
tecipamos na idéia de um TERCEIRO REGIME JURÍDICO. Por-
que a legislação trabalhista visa à empresa privada, re-
almente privada, que flutua economicamente, o que não o-
corre ao Poder Público." Esse o pensamento de ALBERTO E!
TTENCOURT COTRIN NETO, Relator da Tese de CARLOS MOITA -
Ob. cit., p. 55).

Finalmente, vejamos o pronunciamento
dp Dr. ANTENOR DE BARROS LEITE FILHO: "... julgo extrema
mente nociva a convlvencla de dois regimes de emprego nu
ma mesma administração pública. Esta situação causa o a-
parecimento de um contingente de pessoas em situação de
inferioridade e instabilidade que prejudica o clima de
qualquer organização." (In CARLOS MOTTA, ob. cit. ,p. 64).

De se ver, pois, que cumpre à Admi -
nistração Pública zelar pela adoção do sistema de mérito
para ingresso em CARGOS PÚBLICOS, sob a égide do regime
estatutdrio, de vez que é a relação jurídica unilateral
capaz de assegurar o eficaz desempenho da máquina admi -
nistrativa.

Ademais, a opinião corrente de que o
regime "celetista" é o melhor, a pretexto de que, dentre
outras vantagens, a correção salarial é automática, não
justifica sua adoção indiscriminada, arbitrária. A esse
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respeito, cabe ao Poder Público o estabelecimento de uma
real Política de Pessoal que assegure ao funcionário, a-
través do regime estatutário, não só a tranqUilidade na
cessária que a relação jurídica específica propicia para
o exercício da função pública, mas a contrapartida finan
ceira ajustada às necessidades mínimas do homem e de a-
cordo com a complexidade das tarefas inerentes a cada car
go.

V - CONCLUSÕES

1) A arregimentação de pessoal pela Administração Direta,
efetuada através de "contrato de prestação de servi -
ço", não descaracteriza o Estado como empregador, da-
dos os pressupostos fáticos da relação de emprego.

2) A contratação de pessoal, via Empresa de "prestação de
Serviço" ao Estado, para exercício de funçes de nato
reza permanente, por prazo indeterminado e sem cober-
tura de legislação pertinente, ú prática desaconselha
vel.

3) Não se pode inferir, do disposto nos artigos 110 e
108, § 29, da Constituição da República, que o Poder
Executivo estaria autorizado a, diretamente, contra-
tar pessoal "celetista". Daí que a contratação de pes
soai, sob o regime da C.L.T., pela Administração Dita
ta, para exercício de função não eventual, ú inconsti
tuci.onal.

6) Urge que a Administração Pública se dote de mecanis -
mos capazes de, incessantemente, planejar e avaliar a
estrutura institucional de seus Órgãos - meio e fim -
estimando os cargos necessários ao seu eficaz funcio-
namento, de modo a ensejar, em tempo hábil, a elabora
ç&o fundamentada de projetos de lei que visem à cria-
çào, extinção ou transformação de Orgios e cargos, de
modo a manter uma estrutura organizacional atualizada
e condizente com as demandas que lhe surgem.

18



VI - BIBLIOGRAFIA

1) CRETELLA JÚNIOR, José. Manual de Direito Administrat!
tivo. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

2) FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentirios à Cons-
tituição Brasileira. 3Q ed. Sio Paulo: Saraiva, 1983.

3) FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Obrígaç5es Admi-
nistrativas. Rio de Janeiro: Forense, 1983

4) MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasi-
leiro. 9P ed. Sio Paulo: Ed. Revista dos Tribunais
1983.

5) MIRANDA, Jorge. Constituiç6es de Diversos Países. VV.
1 e 2. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1971.

6) MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito
Admínístrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

7) MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Terceiro Regime Jurídico.
Belo Horizonte: FUMARC/UCMC, 1982.

-cc

19



/
37995


