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RESUMO 
Devido à modificação do regime jurídico único dos servidores da Administração Pública 
Direta, das autarquias e das fundações públicas, expresso no artigo 39 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, que houve por meio da Emenda Constitucional nº 19 
de 04 de junho de 1998 a qual deixou um grande rastro de polêmicas, dentre estas, a 
possibilidade de se mitigar a relação entre o servidor e a Administração com a adoção do 
regime celetista. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma concessão de 
cautelar com efeitos ex nunc datado de 02 de agosto de 2007, ADI 2.135, suspendeu a eficácia 
de tal Emenda. 
  
Palavras-Chave: Regime Jurídico Único. Artigo 30 da CF/88. Emenda Constitucional nº 19 
de 04 de junho de 1998. 

ABSTRACT 
Due to the modification of the unique legal regime of the civil servants of the Direct Public 
Administration, municipalities and public foundations, expressed in Article 39 of the 

tional 
Amendment No. 19 of June 4th, 1998, which left a great trail of controversy, among them, the 
possibility of mitigating the relationship between the server and the Administration with the 
adoption of the scheme celetista. However, the Supreme Federal Court, by means of an ex 
ante injunction with effect dated August 2nd, 2007, ADI 2.135, suspended the effectiveness of 
such Amendment. 

Keywords: Unified Legal System. Article 30 of CF/88. Constitutional Amendment No. 19, 
June 4th, 1998. 

1 INTRODUÇÃO 

Antes de adentrar ao cerne da questão, necessário se faz saber o que é regime jurídico 

dos servidores públicos, questão esta abordada em tópico específico, mas que exige neste 

momento um conceito básico para não perder a linha de raciocínio. Nesse diapasão pode-se 
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dizer que é o conjunto de princípios e regras referentes a direitos e deveres dos servidores 

públicos, além das demais normas que regem a sua vida funcional.  

A forma, ou melhor, a lei que reúne estas regras é denominada de Estatuto, assim o 

regime jurídico passa a ser chamado de regime jurídico estatutário, tendo este último como 

característica, a regulamentação de certas pessoas que tem algo em comum com a 

Administração Pública.   

No âmbito de cada ente político (União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios) há um Estatuto. Há exemplo, no âmbito federal temos a lei de nº 8.112 de 11 de 

dezembro de 1990, com suas alterações, a qual trata sobre o regime jurídico estatutário, 

aplicável aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais, 

ocupantes de cargos públicos.

Antes da Constituição de 1988, não havia dispositivo constitucional determinando a 

obrigatoriedade de se adotar, pelos entes públicos, regime jurídico único, apesar da 

Constituição de 1967 já determinar a exigencia de concurso público.  

Originariamente, a Constituição Federal de 1988 havia estabelecido que fosse aplicado 

aos entes federativos um regime jurídico único para todas as suas contratações, ou seja, o ente 

público escolheria apenas uma forma de regime, estatutário ou celetista. Posteriormente, a 

Emenda Constitucional n° 19/98 flexibilizou tal exigência, estabelecendo a possibilidade de 

adoção de regime estatutário ou celetista comitantemente desde que expresso em lei e no 

edital de concurso do cargo a ser provido, mas foi restabelecido o disposto anteriormente após 

a apreciação da ADI 2.135. 

Atualmente a regulamentação do regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais é realizada, no Brasil, pela Lei 

Federal n° 8.112/1990. Não estão incluídos no regime jurídico estabelecido por essa lei os 

empregados públicos federais que são regulados pelos ditames da Consolidação das Leis do 

Trabalho e da Lei Federal n° 9.962/2000. 

Ressalve-se que a partir da Constituição Federal de 1988, ambos os regimes devem 

respeitar algumas regras constitucionalmente estabelecidas, como, por exemplo: todos os 

admitidos pelo empregador público devem estar sujeitos a um processo seletivo ou concurso 

público. 

Assim, no Brasil existem os chamados servidores estatutários (no ambito da União, 

são vinculados ao regime da Lei Federal n° 8.112/90) e os chamados servidores celetistas (que 

obedecem à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). 

Todavia, tendo em vista a concessão de cautelar com efeitos ex nunc na data de 2 de 
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agosto de 2007 na ADI 2.135, que suspendeu a eficácia da EC 19 na parte em que modifica o 

caput do Art. 39 da CF/1988 por violação ao Art. 60, II, da CF/1988 (vício de iniciativa), o 

Regime Jurídico Único foi restabelecido. 

2 SERVIDOR PÚBLICO 

Ensina Gasparini (2007) que os agentes públicos, na sistemática constitucional, podem 

ser classificados em agentes políticos, agentes temporários, agentes de colaboração, agentes 

militares, servidores governamentais e servidores públicos. Dessa afirmativa, podemos dizer 

que o termo servidor público é espécie do gênero agente público.  

Todo agente público vincula-se ao estado através da investidura, sendo a forma usual a 

nomeação por decreto ou portaria, de acordo com Hely Lopes Meireles (2003, p. 80-81), 

transcrito logo abaixo: 

Todo agente público vincula-se ao Estado por meio de ato ou procedimento legal a 
que se denomina investidura, variável na forma e nos efeitos, segundo a natureza do 
cargo, do emprego, da função ou do mandato que se atribui ao investido. 
[...]  
A forma usual desta investidura é a nomeação, por decreto ou portaria, mas admite, 
também, a admissão, a designação, a contratação e a eleição administrativa, nos 
termos regulamentares, regimentais ou estatutárias. 

Servidor público é todo aquele que exerce atividade funcional na administração

estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho

com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-

administrativas, bem como em suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ou 

ainda, é uma definição a todo aquele que mantém um vínculo empregatício com o Estado, e 

seu pagamento provém da arrecadação pública de impostos, sendo sua atividade chamada de 

"Típica de Estado", geralmente é originário de concurso público, pois é defensor do setor 

público, que é diferente da atividade do político, detentor de um mandato público.

Segundo o Art. 327 do Código Penal brasileiro assim define o funcionário ou servidor 

público: 

Considera-se funcionário ou servidor público, para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego, serventia ou função 
pública.  
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada 
ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública. 
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A expressão funcionário público não é empregada na Constituição Federal de 1988, 

devido ao regime contratual celetista que assemelha ao empregado privado, que preferiu 

empregar a designação "servidor público" e "agente público" para referir os trabalhadores do 

Estado. Agente público é a designação mais abrangente: alcança os agentes políticos, os 

servidores públicos e os particulares em atuação colaboradora. Os servidores públicos são 

referidos como categoria de agentes públicos: são os agentes permanentes, profissionais, a 

serviço da Administração Pública.

No Código Penal brasileiro, contudo, há referência a funcionário público, que tem 

abrangência maior que a do servidor público. Um mesário, por exemplo, ao exercer uma 

função pública (ajudar no processo eleitoral), é funcionário público (em relação aos atos 

praticados como mesário), apesar de ter uma função pública transitória e não remunerada. 

Existem atualmente, com base nas premissas ora relatadas e do regime constitucional 

 o servidor 

público celetista. 

Dessa feita, servidor estatutário é espécie do gênero servidor público os quais guardam 

as mesmas características que qualificam o gênero. De acordo com Gasparini (2007), 

servidores estatutários são aqueles que se ligam, sob um regime de dependência, à 

Administração Pública direta, às autarquias e às fundações públicas, mediante um vinculo de 

natureza institucional para lhes prestar trabalho de natureza profissional e perene, 

titularizando cargos de provimento efetivo ou de provimento em comissão.  

Já cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades  que devem ser 

cometidas a um servidor. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago 

pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. É proibida a 

prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.  

3 REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

Como retratado em linhas atrais, o regime jurídico dos servidores públicos é o 

conjunto de princípios e regras referentes a direitos e deveres, além das demais normas que 

regem a sua vida funcional.  

Sobre o conceito de servidor público, Gasparini (2007, p.291) assevera: 

A locução em apreço comporta, pelo menos, três sentidos: o orgânico, o material e o 
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formal. Em sentido orgânico, também chamado subjetivo, o serviço público é um 
complexo de órgãos, agentes e recursos da Administração Pública, destinados à 
satisfação das necessidades dos administrados. Equivalente, pois, a um organismo 
ou parte do aparelho estatal com tal precípua finalidade. Em sentido material, 
também designado objetivo, o serviço público é uma função, uma tarefa, uma 
atividade da Administração Pública, destinadas a satisfazer necessidades de interesse 
geral dos administrados. Em sentido formal, serviço público é a atividade 
desempenhada por alguém (Poder Público ou seus delegados), sob regras 
exorbitantes do Direito Comum, para a satisfação dos interesses dos administrados. 
É a submissão de certa atividade a um regime de Direito Público.  

Como é sabido, cada ente político (União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios) utiliza-se de um estatuto para regular a atividade de seus servidores. Há exemplo, 

no âmbito federal temos a lei de nº 8.112 de 11/12/1990, com suas alterações, a qual trata 

sobre o regime jurídico Estatutário, aplicável aos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e fundações públicas federais, ocupantes de cargos públicos. 

Alguns doutrinadores quando retratam sobre esta matéria, põem a nomenclatura de 

outro. Dessa forma a palavra regime jurídico administrativo abrange não somente aos 

servidores, mas a toda Administração Pública. Marçal Justen Filho (2005, p.48) tem a 

seguinte definição: 

O regime jurídico de direito público consiste no conjunto de normas jurídicas que 
disciplinam o desempenho de atividades e de organizações de interesse coletivo, 
vinculadas direta ou indiretamente à realização dos direitos fundamentais, 
caracterizado pela ausência de disponibilidade e pela vinculação à satisfação de 
determinados fins. 

Carvalho Filho (2008) entende que regime jurídico é o conjunto de regras de direito 

que regulam determinada relação jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro temos os 

seguintes regimes: Estatutário e Celetista (Trabalhista).  

Servidores públicos estatutários são tantos os servidores efetivos, aprovados em

concurso, quanto os servidores comissionados ou de provimento em comissão, de natureza 

provisória e caracterizado pela confiança, todos regido por um estatuto. 

Já o celetista ou empregado público é aquele contratado pela Administração Pública 

com base na Consolidação das Leis do Trabalho. 

4 ARTIGO 39 DA CF/88 E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 
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Uma emenda constitucional tem por objetivo permitir modificações pontuais na 

Constituição de um país, sem a necessidade de abolir toda a Constituição vigente e construir 

uma Constituição inteiramente nova. 

No mundo moderno, o mecanismo de emenda constitucional foi explicitamente criado 

pela Constituição da Pensilvânia de 1776, mas foi consagrada como uma inovação da 

Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 17 de setembro de 1787, em vigor desde 21 de 

junho de 1788, sendo posteriormente adaptada por muitos outros países. 

As emendas à Constituição brasileira têm a mesma força hierarquica das normas 

constitucionais originária (quando da criação de uma Constituição), uma vez que são 

elaboradas segundo os comandos traçados pelo legislador originário. 

Caso haja respeito ao procedimento e as limitações impostas pelo poder constituinte 

originário, a emenda constitucional ingressará no ordenamento jurídico com a mesma posição 

hierarquica das demais nomas constitucionais originárias. 

Com efeito, por serem as emendas constitucionais resultante do poder constituinte 

derivado, e não do poder constituinte originário, sofrem elas limitações de ordem material, 

circunstancial e processual, previstas no art. 60 da Constituição federal de 1988. Assim, se 

qualquer dessas limitações for derespeitadas, a emenda constitucional incorrerá em 

inconstitucionalidade, devendo ser retirada do ordenamento juridico, segundo as regras do 

controle de constitucionalidade. 

Desta forma foi feito, ou melhor, foi criada a Emenda Constitucional n°. 19 e 

posteriormente objeto de controle de constitucionalidade pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI nº 2.135, conforme trataremos logo abaixo.       

Originariamente, a Constituição federal havia estabelecido que fosse aplicado aos 

entes federativos um regime jurídico único para todas as suas contratações. Posteriormente, a 

Emenda Constitucional n° 19 flexibilizou tal exigência, estabelecendo a possibilidade de 

adoção de regime estatutário ou celetista, mas foi restabelecido o disposto anteriormente, após 

a apreciação da ADI nº 2.135. 

Na sua forma original o texto do art. 39 da Constituição federal de 1988 tinha a 

seguinte redação: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no 
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os 
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 1º A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou 
entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as 
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vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.  
§ 2º Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

Com a Emenda Constitucional nº 19/98, o texto do art. 39 da Constituição federal de 

1988 passou a ter a seguinte dicção: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho 
de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes. 
§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: 
I  a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira; 
II  os requisitos para a investidura; 
III  as peculiaridades dos cargos. 
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo- se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. 
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a 
lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 
exigir. 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, 
em qualquer caso, o disposto 
no artigo 37, X e XI. 
§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá 
estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, XI. 
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os 
valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. 
§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a 
aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas 
correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 
de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 
modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
produtividade. 
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser 
fixada nos termos do § 4º. 

O regime jurídico único estabelecia regras de observância obrigatória para a União, 

estados, Distrito Federal e municípios quanto ao regime dos servidores ocupantes de cargos 

efetivos e comissionados, cuja iniciativa de lei caberia ao chefe do Poder Executivo.   

Com a promulgação da EC 19/98, eliminou-se a exigência do regime jurídico único e 

dos planos de carreira para os servidores da Administração Pública, das autarquias e 
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ADI nº 2.135, esse instituto foi 

restabelecido como exigência à Administração Pública.

nº 19/98, o regime jurídico do servidor público passou a não ser necessariamente único, dada 

Alguns municípios, na vigência da redação do artigo 39, dada pela EC 19/98, 

adotaram como regime jurídico dos servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

haja vista que não mais existia vedação constitucional para tal e, com a liminar concedida, 

impedindo a adoção desse regime, questionam-se como ficaria a situação de seus servidores, 

bem como dos que estão para ser contratados através de concurso público. 

Salienta-se que a decisão proferida é uma liminar concedida em ação cautelar e que o 

mérito deverá ser julgado, decidindo de uma vez por todas se realmente o artigo 39 da 

Constituição Federal é ineficaz ou não. Por enquanto, sua eficácia está apenas suspensa. 

Ao proferir o resultado do julgamento em tela, a presidente do STF na época, ministra 

Ellen Gracie, esclareceu que a decisão de concessão de liminar tem efeito ex nunc, ou seja, 

passou a valer a partir daquela data. Com isso, toda a legislação editada durante a vigência do 

artigo 39, caput, com a redação da EC 19/98, continua válida, explicou a ministra, ressaltando 

que, dessa forma, ficam resguardas as situações consolidadas, até o julgamento do mérito. 

Assim, até que se julgue o mérito da questão, os municípios que adotaram o regime da 

CLT para seus servidores, durante a vigência do artigo 39, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 19/98, podem continuar a utilizar essa normativo, inclusive para as novas 

contratações. 

5 ADI Nº 2.135 

Nas palavras de Vicente Paulo (2005), a ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

genérica, é a ação típica do controle abstrato brasileiro, tendo como escopo a defesa da ordem 

jurídica, pala apreciação da constitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo, federal ou 

estadual, com base nas normas e princípios constitucionais vigentes. 

Na ADI, a inconstitucionalidade da lei é declarada em tese, já que seu objeto é 

justamente o exanme da validade da lei em si. Tal ação é exercida perante o Supremo 

Tribunal Federal - STF. A ação direta de inconstitucionalidade é regulamentada pela Lei nº 

9.868/99.   
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O poder de ajuizar essa ação, chamado de legitimação, é dado pelos incisos I a IX do 

artigo 103 da Constituição Federal de 1988. São eles: o presidente da República; o Procurador 

Geral da República; os Governadores dos Estados e o Governador do Distrito Federal; as 

mesas (órgãos administrativos) da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal; a Mesa de Assembleia Legislativa; Partidos Políticos com 

representação no Congresso Nacional; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB); Entidades de Classe de Âmbito Nacional e Confederações Sindicais. 

Diferentemente das decisões proferidas em outros processos judiciais, nos quais a o 

efeito da decisão proferida dirige-se, em regra, apenas às partes que dele participaram, a 

decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade alcança quem não participou do 

processo onde ela foi proferida. A isso a doutrina denomina de efeito erga omnes. 

Outros efeitos decorrentes de decisões proferidas em ADI são os chamados efeitos 

retroativo, ou ex tunc; e irretroativo, prospectivo, ou ex nunc. 

Ocorre, ainda, o chamado efeito vinculante, através do qual ficam submetidas à 

decisão proferida em ADI, os demais órgãos do Poder Judiciário e as Administrações Públicas 

federal, estadual, distrital e municipal (§ único do art. 28 da Lei nº 9.868/99). 

No dia 02 de agosto de 2000, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 2.135 impetrada pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Comunista do Brasil (PC do B), e 

Partido Socialista do Brasil (PSB) contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 19/98, 

para suspender a vigência do caput do artigo 39 da Constituição federal, com redação dada 

pela referida emenda, passando a vigorar o texto original da Constituição federal promulgada 

em 1988. 

A ação contesta dispositivo que consagra o sistema do regime jurídico único e planos 

de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 

públicas, bem como o que estabelece que na hipótese de reintegração de servidor, o eventual 

ocupante da vaga onde ocorrerá a reintegração há de deter a condição de estável a fim de ser 

reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou posto em disposição 

proporcionalmente ao tempo de serviço. 

Os partidos impetrantes sustentam que as redações de tais dispositivos estão eivadas 

de vício formal, embasado no parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição federal, in verbis: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
[...] 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 
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dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos respectivos membros. 

Antes do início da sessão, o relator, ministro Néri da Silveira (hoje aposentado), a 

ministra Ellen Gracie (hoje aposentada) e os ministros Sepúlveda Pertence (hoje aposentado), 

Eros Grau (hoje aposentado) e Carlos Ayres Britto (hoje aposentado) já haviam votado para 

conceder a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 2135. Os 

ministros Nelson Jobim (hoje aposentado), Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa (hoje 

aposentado) votaram contra a concessão da liminar. 

Na sessão, o ministro Cezar Peluso (hoje aposentado), em seu voto-vista, considerou 

que o voto do ministro relator, Néri da Silveira, teria dado uma solução correta à controvérsia. 

Ele ressaltou o fato de que a proposta de alteração do caput do artigo 39 da Constituição 

federal não foi aprovada pela maioria qualificada (3/5 dos parlamentares ou 308 votos) da 

Câmara dos Deputados, em primeiro turno, conforme previsto no artigo 60, parágrafo 2º, da 

própria Constituição. 

Pela concessão da liminar votaram, ainda na sessão, os ministros Marco Aurélio e 

Celso de Mello. Eles confirmaram o fato de que a Emenda Constitucional nº 19/98 teria sido 

aprovada sem a observância do regime bicameral, ou seja, o texto deveria ter sido analisado 

tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. 

Dessa forma, por oito votos a três, o Plenário deferiu medida cautelar para suspender o 

caput do artigo 39 da Constituição Federal, voltando a vigorar a redação anterior à EC nº 

19/98 e, por consequência, o Regime Jurídico Único. 

O pedido de inconstitucionalidade fora em face do art. 60, §2º da CF  não 

observância pela EC nº 19/98 do requisito de aprovação em dois turnos de discussão e 

votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou seja, ocorreu um vício formal 

quando da análise da referida PEC  Projeto de Emenda à Constituição. 

Quando da votação no plenário do STF, após o relatório e as sustentações orais da 

tribuna realizados pelo requerente, Partido dos Trabalhadores - PT, e do Advogado-Geral da 

União, Gilmar Ferreira Mendes (hoje ministro do STF), o Tribunal deliberou suspender a 

apreciação do processo de pedido de concessão de liminar. Nessa ocasião presidiu o 

julgamento o ministro Marco Aurélio.      

Na continuidade do julgamento, após o voto do ministro Néri da Silveira, Relator, 

deferindo a medida acauteladora para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da 

Constituição Federal, com a redação imprimida pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de 

junho de 1998, em razão do que continuará em vigor a redação original da Constituição, pediu 
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vista, relativamente a esse artigo, a ministra Ellen Gracie. Em sequência, o Tribunal, por 

unanimidade, declarou o prejuízo da ação direta quanto ao ataque ao artigo 26 da Emenda 

Constitucional nº 19/98.  

O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar de suspensão dos incisos X 

e XIII do artigo 37, e cabeça do mesmo artigo; do § 1º e incisos do artigo 39; do artigo 135; 

do § 7º do artigo 169; e do inciso V do artigo 206, todos da Constituição Federal, com a 

redação imprimida pela Emenda Constitucional nº 19/98. Votou o Presidente, o ministro 

Marco Aurélio. Relativamente a estes artigos, a ministra Ellen Gracie, esteve ausente, 

justificadamente, não participando da votação. Após o voto do Relator, indeferindo a medida 

cautelar quanto ao § 2º do artigo 41 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 

Constitucional nº 19/98, foi suspensa a apreciação. Ausentes, justificadamente, o ministro 

Celso de Mello, e neste julgamento, o ministro Nelson Jobim. 

Após os votos da ministra Ellen Gracie e do ministro Sepúlveda Pertence, 

acompanhando o voto do Relator, deferindo a liminar para suspender a eficácia do artigo 39, 

cabeça, da Constituição nº 19, de 04 de junho de 1998, pediu vista o ministro Nelson Jobim. 

Não votou o ministro Gilmar Mendes por suceder ao ministro Néri da Silveira, que já 

proferira voto.       

Renovado o pedido de vista do ministro Nelson Jobim, justificadamente, nos termos 

do § 1º do artigo 1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Nesse momento com a 

presidência do ministro Maurício Corrêa. 

Na continuidade do julgamento, após o voto do ministro Nelson Jobim (Presidente), 

que indeferia a liminar, pediu vista dos autos o ministro Ricardo Lewandowski. Ausentes, 

justificadamente, a ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, os ministros Celso de Mello e 

Eros Grau. 

Após o voto-vista do ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhava o voto 

anteriormente proferido pelo ministro Nelson Jobim, indeferindo a cautelar, e dos votos dos 

ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa e Carlos Britto, deferindo parcialmente a cautelar, 

acompanhando o voto do Relator, pediu vista dos autos o ministro Cezar Peluso. Não 

participou da votação a ministra Cármen Lúcia por suceder ao ministro Nelson Jobim que já 

proferira voto. Ausentes, justificadamente, o ministro Celso de Mello e, neste julgamento, o 

ministro Gilmar Mendes. Presidência da ministra Ellen Gracie.      

O Tribunal, por maioria, vencidos os ministros Nelson Jobim, Ricardo Lewandowski e 

Joaquim Barbosa, deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 

39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de 
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junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator originário, ministro Néri da Silveira, 

esclarecido, nesta assentada, que a decisão - como é próprio das medidas cautelares - terá 

efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. 

Votou a Presidente, ministra Ellen Gracie, que lavrou o acórdão. Não participaram da votação 

a ministra Cármen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes por sucederem, respectivamente, aos 

ministros Nelson Jobim e Néri da Silveira. 

Segue-se logo abaixo a ementa da medida cautelar que fora julgado pelo pleno do 

Supremo Tribunal Federal em 02 de agosto de 2007, publicado no Diário da Justiça em 07 de 

março de 2008, sendo que até a presente data nada foi julgado referente ao mérito da 

controvérsia, estando o processo concluso a atual Relatora ministra Cármen Lúcia: 

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. 
EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO 
ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE 
CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO 
PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA 
DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA 
VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL 
DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O 
PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO 
SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, 
DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA 
MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA 
PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO 
ART. 60, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS 
DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não 
foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 
necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do 
regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 
2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, 
para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a 
não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto 
na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do 
contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o 
quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 
3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da 
Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, 
a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos 
anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a 
vigência do dispositivo ora suspenso. 
4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento 
do prazo estipulado para sua vigência. 
5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, 
todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante 
a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo 
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legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final 
aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico 
anterior. 
6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. 

Apesar do tempo que já transcorreu da decisão cautelar até os dias de hoje, pelo que se 

evidencia da pauta do atual STF, a matéria objeto do presente trabalho não se encontra dentre 

as metas, de curto prazo, pautadas para julgamento por esta suprema corte. 

6 CONCLUSÃO 

Após a análise dos pontos previstos para a consecução deste trabalho em relação às 

modificações introduzidas ao art. 39 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 

19/98, percebe-se que convive no Brasil diversas subdivisões da categoria dos servidores 

públicos e muitas peculiaridades variam em face do regime jurídico que incide sobre as 

respectivas relações do trabalho. 

Mas, antes de por um fim a este trabalho, necessário se faz lembrar que a Súmula 390 

(DJ 20,22 e 25/04/05) do TST - Tribunal Superior do Trabalho afastou as condições impostas 

pela CF/88, em seu art. 19 do ADCT, e pela CLT, que premiava os servidores da 

administração direta autárquica e fundacional com a desejada estabilidade apenas em 

condições excepcionais ou, ainda, com a estabilidade temporária (provisória), ou seja, o 

servidor público celetista da administração pública direta, autárquica ou fundacional é 

beneficiária da estabilidade prevista no art. 41 da CF/88. 

Já para os empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda 

que admita mediante a aprovação em concurso público não é garantida a estabilidade prevista 

no art. 41 da CF/88.   

Por fim, o Regime Jurídico Único existiu até o advento da Emenda Constitucional nº 

19, de 04/06/98. A  partir de então é possível à admissão de pessoal ocupante de emprego 

público, regido pela CLT,  na Administração federal direta, nas autarquias e nas fundações 

públicas; por isto é que o regime não é mais um só, ou seja, não é mais único. 

No âmbito federal, a Lei nº 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, disciplina o regime de 

emprego público do pessoal da Administração federal direta, autárquica e fundacional, 

dispondo. O pessoal admitido para emprego público terá sua relação de trabalho regida pela 

CLT (art.1º, caput). 

Leis específicas disporão sobre a criação de empregos, bem como sobre a 

transformação dos atuais cargos em empregos. Vedou que se submeta ao regime de emprego 
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público os cargos públicos de provimento em comissão, bem como os servidores regidos pela 

lei 8.112/90, às datas das respectivas publicações de  tais leis específicas (§2º).   

Com base em tudo que foi apresentado, procurou-se mostrar ao máximo quais foram 

às modificações trazidas pela Emenda 19/88 a qual alterou o seu art. 39 de nossa Constituição. 

Sendo a escolha de tal tema, com fulcro em um objetivo maior, a de fomentar a matéria no 

meio jurídico, servindo tal artigo cientifico como material base ou parâmetro para novas 

pesquisas na área. 
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