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A fuga ao Direito Civil do Direito do 

trabalho e do Direito da Função Pública
• A Função Pública surge com Estado Moderno e com 

fundamento nas conceções hegelianas do Estado. 

• Estrutura-se no sec XIX e consolida-se no início do sec XX

• As teorias do emprego público no fim do século XIX

Teoria política - deveres dos funcionários

´ Teoria do direito privado – (Pancinotti Cogliolo)

Teoria do direito público

Unilateralista (Otto Mayer)

Contratualista (Paul Laband)

Em Portugal as teses de direito público e unilateralistas surgem 
no início do século XX e marcaram o regime jurídico até hoje 
(Martinho Nobre de Melo e Marcelo Caetano) 
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• O Direito do Trabalho também se consolida no Final do 

Século XIX e Princípios do Sec XX

• A autonomização do conceito de subordinação jurídica e 

o reconhecimento da autonomia coletiva (Obras de 

Lotmar na Alemanha e Barassi em Itália)

• A fuga é paralela e sem pontos de contacto
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A fuga ao Direito Civil: 

do Direito do Trabalho e do Direito da 

Função Pública



Evolução do emprego público em Portugal

• Período Clássico: Inicia-se com a reforma de Mouzinho da Silveira e consolida-se com o 
desenvolimento e acolhimento da ideia de Serviço Público. 

• Passa a falar-se de um regime estatutário clássico (embora disperso) até ao início do século XXI com 
aceitação de regime privativos de contrato de trabalho: Unilateralidade na definição da situação 
jurídica dos trabalhadores 

• Período da laboralização do trabalho na Administração Pública: Lei n.º 23/2004, de 22 de 
Julho introduz uma disciplina específica de aplicação do Direito do Trabalho à 
Administração Pública, mantendo-se em paralelo o regime estatutário.

• Período do Mimetismo: Reforma de 2008/2009 com publicização do regime de trabalho 
mas com reprodução adaptada dos institutos de Direito do Trabalho

• Período da especialidade: O trabalho subordinado na Administração Pública passa a 
aplicar o Código do Trabalho com especificidades (Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas).
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O regime dualista do Trabalho na 

Administração Pública – Evolução histórica
• 1º Período – Aplicação do contrato de trabalho no âmbito da 

função pública a par da existência de funcionários ( conceito 
amplo de agentes administrativos ou empregados públicos)
• Co-existência de regimes privativos de direito público

• 2.º Período – Total separação de regimes jurídicos dos
funcionários e agentes e trabalhadores com contrato de
trabalho (reforma de 1989)

• 3.º Período – Surgimento do contrato de trabalho das
empresas na Administração Pública (aplicação do artigo 44.º
do Decreto-Lei n.º 184/89)



Apontamento histórico

• 4.º Período – Adaptação do regime do contrato de 
trabalho das empresas à Administração Pública ( Lei 
n.º 23/2004), e manutenção do regime de função 
pública. Regime dualista mitigado

• 5.º Período - Criação de um regime próprio de
contrato de trabalho (em funções públicas) e
subsistência do regime de nomeação Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR)

• 6.º Período – Consolidação e sistematização do 
emprego público (Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas)



Pilares da Reforma do Emprego Público 

2008/2009
• REGIME MONISTA DE FUNÇÃO PÚBLICA (MERAMENTE APARENTE)

• PUBLICIZAÇÃO DO TRABALHO SUBORDINADO NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

• APROXIMAÇÃO AO REGIME LABORAL COMUM

• CONTRATUALIZAÇÃO DE ALGUNS ASPETOS DA SITUAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO

• PASSAGEM DO SISTEMA DE CARREIRA AO SISTEMA DE EMPREGO

• MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FONTES
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REFORMA 2008/2009

• Alteração modelo de emprego público

Sistema de carreira (anterior LVCR) Modelo posto de trabalho (LVCR)

Existência de um lugar Afectação de uma pessoa a um posto 

de trabalho

Recrutamento na base da carreira Recrutamento para qualquer posto

Só releva a experiência na carreira Releva qualquer competência 

profissional

Evolução na carreira com base na 

antiguidade e qualificações obtidas na 

carreira

Evolução de acordo com o mérito e 

aferido à carreira



Característica individualizadora da Função 

Pública dos restantes trabalhadores (refutação)

• Regra do concurso

• Unilateralidade da definição da situação jurídica de emprego público.

• Tipo de organização (Poder disciplinar)

• Maior estabilidade

• Relevância do interesse público

• Natureza da funções (relação de serviço com Estado)

• Conteúdo da situação jurídica de emprego público ( dever de obediência, 
dever de prossecução do interesse público, dever de imparcialidade)
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FORMAS DE CONSTITUIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DE 

EMPREGO PÚBLICO E A SUA CONTRATUALIZAÇÃO

• São três as formas típicas de constituição da situação jurídica 

de emprego público
• Nomeação 

• Contrato de trabalho em funções públicas

• Comissão de serviço

• A tese unilateralista considerava  que no momento genético 

existia um ato administrativo sujeito a aceitação (nomeação) e 

que a situação jurídica era toda moldada por atos unilaterais. 

Estes eram os “verdadeiros funcionários públicos”.

• Podem existir contratos de trabalho (agora administrativos e 

em funções públicas) para outras funções .
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Diferenças de regime dos trabalhadores com contrato de trabalho 

em funções públicas e trabalhadores nomeados: Justifica-se a 

manutenção da diferenciação?

• Aos trabalhadores nomeados não é aplicável:

- Adaptabilidade e o banco de horas grupal (por pressupor uma convenção coletiva)

- o regime de extinção por causas objetivas ( É aplicável a II fase de requalificação nos termos do artigo 259.º 
do LGTFP)

- o regime de contratação coletiva (aparentemente) (Nos artigos 4.º, n.º 1, a), artigo 13.º e artigo 347.º, n.º 3, 
a) ) 

• É aplicável com adaptações:

• O regime de adaptabilidade individual e banco de horas individual (artigo 106.º e 107.º)

Nota: a não aplicação das consequências da requalificação também vale para os 
trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por força do artigo 88.º, n.º 
4  em consequência do Acórdão do Tribunal Constitucional  n.º 474/2013)
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A Constituição e a Função Pública: Regime jurídico para 

o exercício de funções públicas

• A Constituição refere-se à Função Pública (funções

públicas) em várias normas (artigo 15.º, 47.º, n.º2, 165.º, n.º 1,

alínea t), 199.º, 269.º, 271.º)

• O regime e as bases da Função Pública são reserva

relativa da Assembleia da República (Artigo 165, n.º1,

alínea t).

• Todos aqueles que exercem funções para a Administração

Pública estão sujeitos à prossecução do interesse público

(Artigo 269º da CRP).



DIREITO LABORAL ADMINISTRATIVO OU

DIREITO ADMINISTRATIVO LABORAL?

• O Problema: A questão que se coloca é da preponderância: é Direito 
Administrativo que concita normas de Direito do Trabalho ou é Direito 
Laboral que concita normas de Direito Público.

• A opção: O Direito do Trabalho não é nem direito público nem direito 
privado, mas antes uma disciplina jurídica de indiferença à summa
divisio onde se aplicam subsistemas de direito público e privado.

• O Direito do Trabalho (os seus institutos já foram direito privado e 
direito público).

• Resposta à questão: Existem ambos DLA E DAL.

• O Direito do Trabalho tem três áreas regulativas: 

• Direito Individual, Direito Coletivo e Condições de Trabalho. Esta 
última área regulativa rege-se pelo Direito Público
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O Direito Administrativo Laboral
• As áreas regulativas do direito administrativo laboral são:

• - Organização administrativa laboral

• - Intervenção dos órgãos de administração pública laboral (em especial a Inspecção Geral 
do Trabalho) no âmbito da relação jurídica resultante do contrato de trabalho (ex: baixa de 
categoria do trabalhador).

• - Procedimento administrativo no âmbito dos acidentes de trabalho promovido pelo 
Ministério Público

• - A fase administrativa das contra-ordenações laborais

• - As normas de direito público da requisição civil

• - A fixação administrativa dos serviços mínimos 

• - No âmbito dos IRCT existem um conjunto de regras de direito publico que integram o 
Direito Administrativo Laboral (ex: o ato administrativo de depósito, o ato administrativo no 
âmbito da arbitragem obrigatória e necessária).
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Direito Laboral Administrativo

• A questão dos vínculos de emprego público e dos

contratos de trabalho das entidades públicas (ex: das

entidades administrativas independentes).

• É por vezes incluído no Direito Administrativo Laboral

• Mas julgo que se trata de Direito Laboral a que se aplica

normas de Direito Administrativo, ou seja, trata-se de

Direito Laboral Administrativo
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Vertentes do Direito Laboral da 

Administração Pública

• Vertente patrimonial em que há uma atuação dos empregadores públicos que 
não se diferencia do empregador privado (zona laboral)

• Vertente personalista (primado dos direitos de personalidade do trabalhador 
sobre o interesse público) (zona laboral)

• Vertente coletiva das relações de trabalho (Contratação coletiva e litígios 
coletivos maxime greve) (zona laboral)

• Vertente administrativa relacionada com a prossecução do interesse público

(zona administrativa)
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A gestão da relação laboral na empresa: 

Os atos jurídicos na empresa e o direito 

administrativo
• No Direito do Trabalho (seguindo o Prof. Bernardo Xavier)

Podemos identificar as seguintes categorias de atos:

- Atos contratuais (constituição, modificação e extinção da 

relação de trabalho)

- Da iniciativa do trabalhador e autorização pelo empregador (ex: 

concessão do estatuto trabalhador estudante

- Atos unilaterais do empregador de ajustamento da

relação laboral (especificação do conteúdo indeterminado

ou modificativos, estes últimos considerados por alguns

autores como MRPP como diferenciador).

- Atos de execução 
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A gestão da relação laboral na empresa: 

Os atos jurídicos na empresa e o direito 

administrativo
• O direito do trabalho tem recorrido a categorias jurídico 

administrativas para algumas soluções laborais:

• 1- Controlo dos poderes do empregador ao abrigo da autonomia 
privada
• Aplicação dos direitos fundamentais/igualdade

• Reflexo da organização na decisão empresarial – interesse da empresa como 
critério de aferição da licitude/legalidade da decisão do empregador

• 2- Necessidade de fundamentação da decisão do empregador: ius
variandi/transferência do empregador

• 3 – Procedimentalização da decisão – Tramitação imposta às declarações 
negociais.

• 4 – Reconhecimento de uma competência regulamentar do empregador que 
podem ser considerada fonte mediata de direito.
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A gestão da relação laboral no emprego 

público: o imperialismo do Direito 

Administrativo

• Existe uma tendência para considerar que no emprego público 
a gestão da relação laboral se faz por atos administrativos.

• Esta conceção parece ultrapassada: a fonte dos vínculos 
públicos é um contrato ( ou pelo menos é o regime regra)

• Os atos de gestão da relação podem ser considerados 
declarações negociais/poderes potestativos e não ato 
administrativos cuja fonte é o exercício de um poder público.

• Daqui decorre que os litígios devem ser resolvidos com 
recurso à ação administrativa cuja pretensão é moldada pela 
validade e execução dos contratos
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Conceito operativos para efeitos da 

explicação do âmbito de aplicação da LTFP

• Trabalho – actividade humana destinado à satisfação de necessidade 
alheias, livre e remunerada

• Trabalho em funções públicas – Trabalho realizado para a 
Administração Pública.

 Administração Pública em sentido orgânico constituído pelo conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do Estado e demais organizações públicas que asseguram as necessidades 
colectivas.

• As funções públicas delimitam-se pelo exercício de funções no âmbito 
da Administração Pública (função administrativa do Estado)
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Conceito operativos para efeitos da 

explicação do âmbito de aplicação

• Trabalho em funções públicas – pressupõem uma relação 

de trabalho (subordinado ou autónomo): os sujeitos que 

desempenham essas funções são trabalhadores em 

funções públicas

• Cargos públicos - pressupõem um titular de um órgão do

Estado ou de outra pessoa colectiva e estão excluídos do

âmbito de aplicação da LVCR e do RCTFP



TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS –

Modalidades

(ARTIGO 6.º da LTFP)

• VÍNCULO DE EMPREGO PÚBLICO (Trabalho subordinado)

• Contrato de trabalho em funções públicas (Artigo 7.º)

• constitui o regime regra

• Nomeação (artigo 8.º)

• Exercício de funções de soberania

• Comissão de serviço (artigo 9.º)

• (exercício de funções transitórias, nomeadamente cargos dirigentes, haja ou não vínculo emprego 
público prévio)

• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Trabalho autónomo)
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Contrato de Prestação de serviço (artigos 

10.º e  32.º)
• Trabalho não subordinado (sem sujeição à disciplina e direção, 

nem horário de trabalho)

• Seja inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo 
de emprego público;

• Modalidades: 
• Avença

• Tarefa

• Condições : 
• Necessidade da realização de um procedimento de aquisição de serviços

• O prestador deve ter a sua situação regularizada do ponto de vista fiscal e de 
segurança social

• Contrato de prestação de serviço e celebrado com uma pessoa individual para 
funções que se apresentam  como alternativas a um posto de trabalho.
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Vínculo de emprego público

• Necessidades permanentes dos serviços:

• Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

• Nomeação

• Necessidades temporárias

• Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo

• Funções por natureza transitórias 

• Comissão de serviço
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Modalidades especiais de vínculo de emprego público
(aplicável a CTFP e a Trabalhadores nomeados)

• Contrato de trabalho a termo resolutivo (artigo 56.º a 67.º)

(é aplicável igualmente ao vínculo de nomeação transitório previsto no artigo 8.º, 
n.º 3 e artigo 56.º, n.º 3)

• Tempo parcial (artigo 68.º e  artigo 150.º 156.º do CT)

• Teletrabalho ( artigo 68.º a artigo 165.º a 171.º do CT)
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Contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo

• Maior imperatividade do regime da contratação a termo por comparação 
com o Código do Trabalho 

• Não existe espaço para a autonomia coletiva ( artigo 56.º, n.º 3)

• Os fundamentos de contratação a termo são taxativos ((“só pode ser”) artigo 57,º, n.º 1)

• Não há renovação automática (artigo 61.º)

• A irregularidade da contratação a termo implica a nulidade do contrato 
(artigo 63.º/1)

• O contrato a termo não se converte em caso algum em contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (artigo 63.º/2)

26



Diferenças de regime dos trabalhadores com contrato 

de trabalho em funções públicas e nomeados

• Aos trabalhadores nomeados não é aplicável:

- Adaptabilidade e o banco de horas grupal (por pressupor uma convenção coletiva)

- o regime de extinção por causas objetivas ( É aplicável a II fase de requalificação 
artigo 259.º do LGTFP)

- o regime de contratação coletiva (aparentemente) (Nos artigos 4.º, n.º 1, a), artigo 13.º 
e artigo 347.º, n.º 3, a) ) 

• É aplicável com adaptações:

• O regime de adaptabilidade e banco de horas individual (artigo 106.º e 
107.º)

Nota: a não aplicação das consequências da requalificação também vale 
para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por 
força do artigo 88.º, n.º 4)
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Crítica da tese da nomeação como ato 

administrativo sujeito a aceitação

• A LVCR definia a nomeação como o ato unilateral da entidade empregadora pública cuja 
eficácia depende da aceitação do nomeado (artigo 9.º, n.º 2 da LVCR).

• Não existe na LGTFP definição do que é a nomeação: diz-se que a nomeação reveste a 
forma de despacho (artigo 41.º) e há lugar a uma aceitação (artigo 42.º)

• Refutação da tese unilateralista:

- O ato não produz quaisquer efeitos antes da manifestação de vontade do 
trabalhador

- Ninguém pode ser obrigado a ser trabalhador em funções públicas

- A vontade do trabalhador está no mesmo plano da vontade do empregador 
público

Na minha opinião a nomeação é equivalente ao ato de adjudicação num procedimento pré-
contratual para a aquisição de bens e serviços: posteriormente celebra-se um contrato
consubstanciado num termo de aceitação (artigo 42.º)
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Diferenças entre o contrato de trabalho em funções públicas e a 

nomeação:  Definição unilateral ou contratual?

• O regime dos trabalhadores nomeados tem situações em que a 
definição da situação jurídica pode ser determinada por acordo entre 
as partes (ex: mobilidade artigo 94.º)

• Mesmo a remuneração pode ser objeto de negociação (mesmo para 
os trabalhadores nomeados) (artigo 38.º, n.º 9)

• Acordo para a redução ou suspensão do vínculo (artigo 276.º, n.º 1 
in fine)

• O regime do acordo de pré-reforma é aplicável aos trabalhadores 
nomeados (artigo 284.º e ss)

• O vínculo de emprego público pode extinguir-se por acordo (artigo 
295.º e ss)

Em suma: Não existem diferenças substanciais de regime entre os
nomeados e os contratados
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