
 A Jornada sindical 

abordou a “erosão” da  

legislação pública 
Jornada Sindical,  12 de janeiro 2015 sede do SPM 

O especialista em direito administrativo, Rui 

Assis considera que há uma “erosão” da le-

gislação pública, cada vez mais cerceadora 

dos chamados “direitos adquiridos”. O ad-

vogado não tem dúvidas de que a propalada 

“requalificação” de trabalhadores não passa 

de uma “passadeira” para o despedimento. 

A ideia foi transmitida, esta manhã, na sede 

do SPM, numa jornada sindical dedicada à 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP). 

O advogado do Sindicato dos Professores 

do Norte (SPN) desde 1993 foi convidado 

pelo SPM para explicar aos muitos partici-

pantes na jornada as implicações da entrada 

em vigor da LTFP, a 1 de agosto de 2014. 

A lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com mais 

de 400 artigos, foi ‘vendida’ como forma de 

harmonizar uma dezena de leis avulsas num 

único diploma mas, grosso modo, veio 

consagrar para a Função Pública menos 

férias, horário alargado e possibilidade de 

despedir trabalhadores que foram admitidos 

a partir de 2009. 

Para o advogado Rui Assis, a LTFP não é 

mais do que uma aproximação ao Código do 

Trabalho (CT). Aliás, as remissões que a 

LTFP faz para o CT são recorrentes e 

transversais a todo o diploma, a começar 

pela remissão genérica do artigo 4.º da Lei. 
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Jornada sindical sobre a nova Lei do Trabalho 
em Funções Públicas, Lei nº 35/2014 



São de abordagem comum aos 

setores privado e ao funcionalismo 

público, por exemplo, o regime da 

parentalidade, o estatuto do tra-

balhador estudante ou o direito à 

greve. São especificidades regula-

das pela LTFP questões como as 

incompatibilidades e impedimentos 

e o regime de seleção e recruta-

mento.  

Segundo o orador, já não há uma 

clara diferenciação de regimes le-

gislativos pelo que todo o jurista ou 

sindicalista que tratar de matérias 

relativas a professores terá de as-

sentar o seu pensamento no “tripé” 

LTFP, CT e Estatuto da Carreira 

Docente (ECD). 

Aliás, Rui Assis considera mesmo 

que corre-se o risco de dissolução 

do ECD na LTFP e no CT pelo que 

a “luta” sindical para os próximos 

anos é conter esta “erosão da con-

dição estatutária” dos docentes. 

Acresce que não é por acaso que o 

legislador deixou cair a norma da 

Lei dos Vínculos, Carreiras e 

Remunerações dos trabalhadores 

que exercem funções públicas 

(LVCR) que ordenava a precedên-

cia de aplicação dos diplomas. É 

que, em direito, a lei especial prev-

alece sobre a lei geral e o que o 

legislador quis fazer foi remeter 

tudo para a lei geral. 

“É pena! Tem um significado políti-

co”, disse. 

Para o interlocutor, há um 

“processo de ‘laboralização’ da 

Função Pública, fazendo prevale-

cer “o pior dos dois mundos” com a 

LTFP a remeter assuntos para o 

CT numa espécie de “jogo da gló-

ria” onde a “casa de partida” é 

sempre o CT. Ou seja, onde a 

LTFP não afasta nem regula apli-

ca-se sempre as normas do CT.  

Em 2003, o legislador tentou uma 

aproximação “benigna” dos dois 

regimes laborais (público e priva-

do). Contudo, com a aprovação do 

CT, sobretudo a partir de 2009, 

começou a escalada erosiva da 

legislação pública. 

Além disso, “o pior dos dois mun-

dos” também parece decorrer da 

interpretação da lei no que con-

cerne à compensação pela ces-

sação do contrato de trabalho a 

termo. O que se assiste, agravado 

anualmente pelas Leis do Or-

çamento de Estado, é a redução 

gradual dessa compensação para 

o setor público. 

Rui Assis lembra que o “contrato 

de trabalho em funções públicas” 

passou a existir a partir de 2003 

mas foi sobretudo a partir de janei-

ro de 2009, com a entrada em vigor 

da LVCR, que o regime diferencia-

dor se agudizou: Passou a haver 

“funcionários públicos” e 

“trabalhadores em funções públi-

cas”.  
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Ou seja, o trabalho em funções públi-

cas passou a poder ser prestado me-

diante “vínculo de emprego público” 

ou “contrato de prestação de 

serviços” sendo que a regra é o 

“contrato de trabalho em funções pú-

blicas” e a exceção é a nomeação.  

Contudo, Rui Assis considera que “a 

grande alteração” nem sequer está 

no que consta da LTFP mas no que 

lá não consta. Deu como exemplo o 

chamado “banco de horas”, expedi-

ente utilizado para não pagar horas 

extra/trabalho suplementar.  

Trata-se de uma espécie de “conta-

corrente” entre o empregador e o tra-

balhador que, considera o orador, vai 

chegar inevitavelmente à Função Pú-

blica por via do que o legislador 

consagrou no artigo 106.º da LTFP. 

 

 

 

 

Aliás, considera inqualificável que o 

legislador tenha consagrado que se o 

trabalhador não der resposta escrita 

à proposta do patrão, no prazo de 15 

dias, considera-se vinculado ao 

“banco de horas” unilateralmente 

proposto. 

Por outro lado, considera que não é 

bom sinal que o legislador, depois de 

ponderar, tenha remetido para a ju-

risdição administrativa e fiscal, 

questões que deveriam ser discuti-

das nos Tribunais de Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, não deixou de fazer um 

desabafo segundo o qual a competi-

tividade dos países é ‘vendida’ lá fora 

de  forma perniciosa: as melhores 

condições de investimento são as 

piores condições laborais. 

Jornada Sindical,  12 de janeiro 2015 

sede do SPM 

Dr. Rui Assis 



O especialista em direito administrativo, Rui Assis, 
considera que é preciso “redensificar” o Estatuto da 
Carreira Docente (ECD) e fazer dele a primeira linha do 
argumento jurídico-sindical junto do poder legislativo, 
executivo e judicial. 
Para o advogado, a luta sindical dos próximos dois a 
três anos deverá reafirmar a “marca específica” da 
profissão docente, através do reforço da identidade 
profissional, de uma “tutela diferenciadora” e assente 
nas “especificidades” da profissão. 
Tudo tendo por base as condições do exercício da pro-
fissão e a máxima jurídica segundo a qual a lei especial 
(ECD) deve prevalecer sobre a lei geral (LTFP-Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas). 
Rui Assis falava, no âmbito da jornada sindical levada a 
cabo pelo SPM a propósito da entrada em vigor, em 
Agosto de 2014, da LTFP. 
Os  participantes revisitaram o ECD, debruçaram-se 
sobre as implicações político-sindicais da LTFP e anali-
saram a evolução recente do quadro jurídico do em-
prego público. 
Para este especialista, a defesa e a redensificação do 
ECD é um desiderato dos professores para que esse 
instrumento legislativo (lei especial) não seja 

“dissolvido ou suprimido” pelas leis gerais: LTFP ou 
mesmo Código do Trabalho (CT). 
O perigo, diz Rui Assis, é que a chamada “alteração da 
paisagem normativa” inverta as premissas e relegue 
para segundo plano o ECD ou as leis especiais ou ou-
tros instrumentos, legislativos com força de lei especi-
al, como é o caso dos diplomas sobre concursos de 
professores e avaliação de desempenho. 
Requalificação vai virar “tsunami”. 
Numa jornada sindical onde foram muitas as pergun-
tas dos assistentes, veio à baila a matéria da requalifi-
cação profissional e da possibilidade do Estado, por via 
dessa requalificação, despedir funcionários públicos. 
Segundo Rui Assis, a norma consagrada no n.º 2 do 
artigo 289.º da LTFP vai transformar-se num autêntico 
“tsunami”. A norma diz que “é causa específica de ces-
sação do contrato de trabalho em funções públicas a 
extinção do vínculo na sequência de processo de re-
qualificação de trabalhadores em caso de reorganiza-
ção de serviços ou racionalização de efetivos na Admi-
nistração Pública”. 
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Ora, em bom rigor, o que esta nor-
ma quer dizer é que se “abre uma 
porta” ao despedimento coletivo ou 
por extinção do posto de trabalho 
na Função Pública. Despedimento 
que, para bem do Estado e mal dos 
funcionários públicos, será funda-
mentado por causas objetivas e não 
subjetivas. 
Por exemplo, o serviço do Estado 
poderá invocar o não cumprimento 
de objetivos ou a inadaptação do 
trabalhador a novas funções, como 
já se passa no sector privado. 
Para fundamentar o fundado receio 
dos funcionários públicos, Rui Assis 
deu o exemplo do que se passa, 
neste momento, com os trabalha-
dores da Segurança Social. Que já 
estão “em combate”, movendo pro-
vidências cautelares contra a tal 
“requalificação” invocada pela tute-
la. 
Rui Assis lembra que a lei de 2013 
sobre o regime de requalificação 
profissional não foi revogada, em-
bora a LTFP faça ‘copy paste’ de al-
gumas das normas desse diploma. 
Daí que, quer juristas quer sindica-
listas, nos próximos tempos, te-
nham de andar “de lanterna”, a 
“navegar à vista” no que toca à re-
organização de serviços da Função 
Pública e requalificação profissio-
nais dos seus trabalhadores. 
Por outro lado, diz ser perigoso que 
as chamadas rescisões por mútuo 
acordo (que não passam de acordo 
unilateral) passem de exceções para 
se afirmarem como regra. 
Além disso, a “erosão” dos serviços 
públicos e dos estatutos de algumas 
carreiras especiais até agora dife-
renciadas, com a,  privatização de 
alguns serviços públicos, “aumenta 
a instabilidade no emprego público” 

e faz com que a Administração Pú-
blica crie mecanismos de despedi-
mento. 
Para Rui Assis, longe vão os tempos 
em que uma carreira na Função Pú-
blica era sinónimo de estabilidade 
laboral e salarial. 
Trabalho suplementar mal pago 
Estatuto disciplinar, férias, faltas, 
licenças sem vencimento, regras de 
recrutamento e trabalho suplemen-
tar foram também matérias aborda-
das nesta jornada sindical sobre a 
LTFP. 
O ECD remete a matéria dos dias de 
férias para a lei geral. Já quanto às 
licenças sem vencimento o legisla-
dor restringiu, a sua aplicação, dei-
xando de ser um direito para de-
pender de uma autorização. 
No que concerne à regras de recru-
tamento, ao contrário do CT, estão 
consagradas na LTFP, nos art.º 33.º 
a 39.º. 
Dispersas, mas igualmente contem-
pladas na LTFP, estão as normas do 
trabalho suplementar. Os limites e 
as regras a esse trabalho suplemen-
tar estão definidos nos artigos 120.º 

e 121.º mas a ‘machadada’ do legis-
lador surge no artigo 162.º., que 
reduz para metade a remuneração 
pelo trabalho suplementar e 
“desaparece” o descanso compen-
satório. De 2012 para cá, só há des-
canso compensatório em casos ex-
cecionais Tudo, diz Rui Assis, numa 
lógica imposta pela ‘troika’ de redu-
ção do custo do fator de produção 
do trabalho. 


