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RESUMO

O Estado, enquanto instrumento de alcance do bem comum, dispõe de poder
político, a capacidade de criar e impor condutas à coletividade, o qual se apresenta
mediante o exercício de três funções básicas: legislativa, administrativa e
jurisdicional. O poder político advém do povo, sendo atribuído ao Estado para
realização do bem de todos. Sob tal enfoque democrático, e sabendo que enquanto
criação jurídica o Estado não existe fisicamente, faz-se coerente que o próprio povo
exercite e materialize o poder político atribuído àquele. Para o cidadão chegar ao
poder mantendo vínculo profissional com o Estado faz-se necessário participar de
concurso público, o qual é um processo administrativo previsto na Constituição, onde 
qualquer do povo poderá participar e ao final assumir cargo, emprego ou função
pública. É, por sua vez, o concurso público, um instrumento administrativo garantidor 
do exercício da democracia, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da
eficiência na Administração Pública. Como processo administrativo cujos requisitos
previstos estão em lei e em atos normativos infralegais, o concurso será passível de
controle pela própria Administração Pública (autotutela), bem como pelo Poder
Judiciário quanto aos aspectos da juridicidade, sendo tal controle ampliado no
Estado Social Democrático.



ABSTRACT

When regarded as an instrument to achieve commonwealthy, the State amasses
political power and the capacity to create and impose behaviour patterns to
community, which are represented through three basic functions: legislative,
administrative and jurisdictional. Political power comes from citizenry, being attributed 
to the State in order to achieve the wellbeing for the whole society. Under this
democratic focus and aware that, as a juridical creation, there is no State, physically
speaking, it’s coherent that citizenry itself executes and materializes the politic power
credited to them. Only through a competitive examination the citizen is able to
become a civil servant. The competitive examination is an administrative proceeding
established in the Constitution according to which any citizen will be able to apply for
and eventually take a position in the structure of civil service. The system of
competitive examination is an instrument the State uses to assure democracy,
equality, impersonality, morality and efficiency in Public Administration. As an
administrative proceeding, whose requirements are indicated in legislation,
competitive examinations are subject to the control of the Public Administration itself
(self-control), as well of the Judicial Power as regards legality, being such control
broadened in Social Democratic State.
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1 INTRODUÇÃO 

Sob os auspícios democráticos, ter-se-ão o poder político oriundo do

povo e o seu exercício atribuído ao Estado, sendo certo que tal pessoa jurídica não

tem existência concreta por si, mas pelos atos que implementa. 

O Estado, portanto, deve utilizar-se de um corpo físico apto a

movimentar suas decisões, os agentes públicos; daí ser indispensável que o próprio

povo chegue ao poder como servidor da vontade estatal.

Nesse contexto, o concurso público aflora como o instrumento

constitucional indispensável para o acesso a cargo ou emprego público, sendo

garantidor da isonomia, da moralidade e da eficiência no serviço público. 

Propõe-se, pois, mediante o presente estudo, analisar o instituto do

concurso público, seu conceito, sua finalidade e, sobretudo, a viabilidade do controle

jurisdicional sobre ele incidente, adotando-se essencialmente para tal mister a

pesquisa jurisprudencial e doutrinária do assunto.

Demonstrar-se-ão, através do presente estudo, situações relativas à

realização de certames que são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário e

onde se fez inevitável o efetivo controle sobre os atos administrativos e,

eventualmente, sobre a própria lei.

Para obtenção de certo êxito no objetivo pretendido, serão verificados

alguns temas afins à Ciência Política, ao Direito Constitucional e Direito

Administrativo, sendo verdadeiros pressupostos do controle jurisdicional nos

concursos públicos.
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Nesse compasso, buscar-se-á demonstrar a nova concepção da

clássica separação dos poderes ou funções estatais, o que definirá a possibilidade e

amplitude da tutela jurisdicional sobre os atos dos demais poderes do Estado, em

especial sobre a atividade da Administração Pública. Aproveita-se, pois, para

perquirir a atual condição do Poder Judiciário diante de um Estado Social

Democrático, a legitimidade e o objetivo da jurisdição.

Cuidar-se-á também da função administrativa, em especial analisando

a discricionariedade administrativa, apresentando sua atual definição diante do

reconhecimento da normatividade dos princípios constitucionais, delimitando o

chamado mérito do ato administrativo, tudo para efeito de impor parâmetros de

controle jurisdicional na atividade administrativa.

Cuidar-se-á, pois, de fixar os atuais contornos da atividade de controle

jurisdicional nos concursos públicos, revelando e tentando compatibilizar a cláusula

da separação dos poderes com a do acesso à justiça, vertendo a tensão constante

entre segurança jurídica e justiça.

A motivação da presente pesquisa emana da atual realidade social,

haja vista o desemprego que oprime a sociedade brasileira, sendo a via do concurso

público um instrumento democrático, ainda muito utilizado pelo Estado, senão o

único a, de fato, garantir o acesso ao pleno emprego. 

Na via do concurso público a isonomia se apresenta na sua forma mais

pura e realista, pois o mais pobre cidadão pode galgar o poder tanto quanto o mais

rico, bastando para tanto demonstrar o mérito profissional e, assim, superar o fosso

das castas sociais. É preciso, portanto, exigir do Poder Judiciário o efetivo controle

sobre as atividades afetas ao concurso público, a fim de preservar sua essência

democrática.
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O presente estudo tem o valor de cuidar de tema pouco explorado na

doutrina nacional, sendo bem específica a presente pesquisa, realizada de forma

profunda e sistematizada. 

Utilizou-se eventualmente a doutrina estrangeira, a fim de fincar certas

premissas acerca do controle jurisdicional, sendo certo, porém, que se prezou

mesmo por definir um modelo nacional de controle nos concursos públicos.

O estudo dos concursos, apesar de ser bastante escasso na doutrina

pátria, termina por corriqueiro na jurisprudência, haja vista o constante embate entre

o jurisdicionado e o ente público para o qual se presta o concurso; daí ser esta a

verdadeira matéria-prima desta pesquisa.

Adotou-se o método indutivo, partindo-se de certa premissa, a fim de

se obterem algumas considerações mais específicas ao tema dos concursos

públicos.

É chegada a hora de o juiz assumir o seu papel de agente

transformador da realidade social, sendo o efetivo controle jurisdicional nos atos

afetos ao certame uma das mais salutares vias para tal intento.



2 O ESTADO E O AGENTE PÚBLICO

O homem é essencialmente um ser insatisfeito; daí ter sempre

necessidades a serem atendidas. O bem da vida é tudo aquilo que visa a satisfazer

uma necessidade humana.

O homem é também, por natureza, um ser social, ou seja, necessita de

interação com seu semelhante; precisa viver em meio coletivo para atingir seu

máximo desenvolvimento e a plena satisfação de suas necessidades1. A sociedade

ou o agrupamento social revela-se, pois, como o meio através do qual o homem

desenvolve ao máximo suas faculdades e encontra a satisfação de suas

necessidades2.

Tendo em conta o frenético surgimento de necessidades humanas em

detrimento da ínfima quantidade de bens da vida, inevitáveis serão os conflitos

sociais3. Interessante, portanto, em proveito da preservação da própria existência

humana, que seria profligada em razão dos constantes conflitos sociais, a criação de 

um meio de controle e otimização da vida em sociedade: eis o Direito. 

O Direito, por sua vez, traduz um complexo de normas que têm por

objetivo a definição de conduta humana idealizada (dever-ser), sendo, portanto,

salutar a autorização coletiva de tal instrumento de controle social. É de perguntar,

1 “A própria vida em sociedade já constitui um processo de adaptação humana. Para atingir a
plenitude do seu ser, o homem precisa não só da convivência, mas da participação na sociedade”.
(NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 16).
2 “É na sociedade, não fora dela, que o homem encontra o complemento ideal ao desenvolvimento de 
suas faculdades, de todas as potências que carrega em si. Por não conseguir a auto-realização,
concentra os seus esforços na construção da sociedade, seu habitat natural e que representa o
grande empenho do homem para adaptar o mundo exterior às necessidades de vida”. (Idem, p. 22).
3 “O conflito se faz presente a partir do impasse, quando os interesses em jogo não logram uma
solução pelo diálogo e as partes recorrem à luta, moral ou física, ou buscam a mediação da justiça.
(...) Os conflitos são fenômenos naturais à sociedade, podendo-se até dizer que lhe são imanentes”.
(NADER, Paulo. Op. cit., p. 23). 
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portanto, quem estaria autorizado pelo grupo a definir quais seriam as suas condutas 

e necessidades ideais. 

Sob outro aspecto, em sendo o Direito (norma jurídica) uma previsão

de conduta idealizada, poderia ele não vir a ser observado pelo grupo social, sendo

importante a autorização pelo próprio grupo social quanto à possibilidade do uso da

força para garantir seu cumprimento. 

Surge, pois, a forma mais evoluída de organização social do poder, o

Estado, a quem incumbe criar e impor o Direito ao grupo social, num determinado

espaço territorial, fazendo o uso autorizado da força, se for o caso.

A República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental a

obtenção do bem de todos (art.3º, IV, da CF/88), o que deve ser alcançado em

proveito da coletividade que se submete à soberania estatal. O bem comum nada

mais é do que a satisfação das necessidades do povo (coletividade),

consubstanciada em interesse público.

Para se atingir o bem comum, indispensável é dotar o Estado de

poderes e recursos capazes de implementar a satisfação das necessidades sociais

(art.3º, da CF/88). A satisfação das necessidades se dará à medida que o Estado

consiga ofertar serviços e bens adequados e de qualidade à coletividade.

O Estado é uma criação jurídica decorrente de um texto máximo

representativo do pacto social: a Constituição do Estado. 

O povo confere os poderes ao Estado para efetivar os misteres que lhe

foram atribuídos (art.1º, parágrafo único, da CF/88), sendo certo, pois, que o titular

do poder é o povo, mas quem o exercita é o Estado, através de seus órgãos do

Governo.
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Por conseguinte, o Estado, enquanto criação jurídica, necessita de um

corpo físico para atuar sua vontade, momento em que o próprio povo passa a

investir-se do múnus público. Surgem assim os agentes públicos, ou seja, as

pessoas que são investidas na vontade estatal, passando assim a deter certas

prerrogativas e atribuições necessárias ao melhor cumprimento do desiderato

estatal: o bem comum.

Na feliz definição de Celso Antônio Bandeira de Mello4, tem-se que: 

(...) todos aqueles que servem ao Poder Público, na qualidade de sujeitos
expressivos de sua ação, podem ser denominados agentes públicos. Com
efeito, esta locução é a mais ampla e compreensiva que se pode adotar
para referir englobadamente as diversas categorias dos que, sob títulos
jurídicos diferentes, atuam em nome do Estado.

Adotando-se, pois, aqui, os ensinamentos do ilustre administrativista como

norte para classificação dos agentes públicos, e sem a pretensão de esgotar o

assunto, tem-se que o agente público é, portanto, qualquer do povo que esteja

investido da missão de atuar a vontade estatal, seja de forma permanente ou

temporária, sendo ele remunerado ou não. Agente público é o gênero de onde se

extraem agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com o

Poder Público.

O agente político é o titular de cargo estrutural à organização política

do país; compõe o arcabouço constitucional do Estado; representa a cúpula do

poder, a vontade superior do Estado. O vínculo entre ele e o Estado é de cunho

político (não profissional). É mandatário dos interesses da coletividade. O agente

político chega ao poder mediante processo eleitoral, ressalvadas as nomeações de

4 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração Direta
e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais.1990, p. 6.
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Ministros de Estado, Secretários de Estado e dos Municípios pelo Chefe do

Executivo5, que são os indicados do mandatário. 

Advirta-se a respeito da polêmica doutrinária acerca da condição dos

magistrados, os quais exercitam uma das funções do Estado e, por isso, para alguns 

doutrinadores, seriam agentes políticos6; contudo, para outros, apesar do exercício

da função estatal, não seriam os magistrados agentes políticos7 à medida que não

são eleitos pelo povo (não detêm mandato político) por via de regra não definem a

direção dos rumos do Estado (típica função política), sendo ainda submetidos a

estatuto jurídico semelhante ao do servidor público em geral.

O particular em colaboração com o Poder Público é qualquer do povo

que assume uma função estatal em razão de: a) convocação estatal (dever cívico),

como, por exemplo, o jurado, o mesário nas eleições, o convocado a prestar serviço

militar (em regra, não remunerados) b) por delegação, sem relação institucional,

mas com a concordância do Poder Público, desempenham função pública; por

exemplo, os concessionários e os permissionários de serviços públicos

(remunerados em regra pelos usuários do serviço). Estes chegam ao poder

mediante acordo (contrato) com o ente público. Ressalve-se, porém, que as

5 “Art. 84 – Compete privativamente ao Presidente da República: I- nomear e exonerar os Ministros
de Estado”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. ADCT.
Brasília, DF: Senado, 1988). 
6 “Nesta categoria encontram-se os Chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e
Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de Município); os
membros das Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores); os membros do
Poder Judiciário (Magistrados em geral); os membros do Ministério Público (Procuradores da
República e da Justiça, Promotores e Curadores Públicos); os membros dos Tribunais de Contas
(Ministros e Conselheiros); os representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem com
independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase-judiciais,
estranhas ao quadro do serviço público”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro.
28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 77).
7 “Essas funções políticas ficam a cargo dos órgãos governamentais ou governo propriamente dito e
se concentram, em sua maioria, nas mãos do Poder Executivo, e, em parte, do Legislativo. No Brasil,
a participação do Judiciário em decisões políticas praticamente inexiste, pois sua função se restringe,
quase exclusivamente, à atividade jurisdicional sem grande poder de influência na atuação política do
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delegações dos cartórios de ofícios são obtidas mediante concurso público,

conforme reza o art. 236,  §3º da CF/888.

Acrescentem-se ainda, como exemplo de particular em colaboração, os

auxiliares eventuais da Justiça: o perito, o intérprete, o depositário, o administrador

etc. (convocados pelo Poder Judiciário, pagos pelas partes litigantes). Aliás, o

próprio advogado particular, em sendo a advocacia função essencial à Justiça, pode

ser considerado como agente público na condição de particular em colaboração com

o Poder Público, à medida que desenvolve função pública (jus postulandi – art. 133

da CF/88). 

Por fim, o servidor público é a pessoa que mantém um vínculo de

trabalho e de dependência com o Poder Público (natureza profissional), podendo tal

relação ser estatutária, regida por um estatuto legal (servidor público em sentido

estrito), ou empregatícia, regida em essência pela CLT (empregados públicos).

Estes só chegam ao poder, em regra, mediante concurso público.

Importante é a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello9,

esclarecendo o conceito: 

Servidor público, na Constituição, é designativo genérico abrangente de
todos os que, sob regime de cargo ou emprego, estão vinculados por
relação de caráter profissional à Administração direta, indireta ou
fundacional em quaisquer dos Poderes, ou órbitas de Governo. Não é, pois,
denominação restrita aos agentes titulares de cargos ou apenas dos que
estejam ligados a entidades de direito público.

Governo, a não ser pelo controle a posteriori”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 432).
8 “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público. (Regulamento).
§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos,
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de
remoção, por mais de seis meses”. BRASIL. (Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988). 
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O concurso público, conforme se verá, é o veículo constitucional apto a

tornar qualquer do povo um servidor público (em sentido amplo). É o titular do poder

político (povo) passando a participar diretamente de seu exercício (servidor público),

como órgão da Administração Pública (direta ou indireta), prezando-se, pois, a

democracia participativa. 

Tal instrumento constitucional é também assecuratório da isonomia e

da qualidade do serviço público, pois que qualquer do povo pode chegar ao poder,

bastando apenas demonstrar o conhecimento e condições adequados para o

exercício da função pública respectiva (mérito).

No entender do eminente professor Dalmo de Abreu Dallari10, o acesso

ao serviço público é verdadeiro direito intrínseco ao cidadão: 

(...) Em resumo, todo brasileiro tem constitucionalmente assegurado o
direito de, por qualquer forma, participar da administração pública, direta ou
indiretamente, mesmo quando ela se apresenta com uma roupagem de
pessoa jurídica de direito privado. Para que se tenha uma idéia da
importância do tema, basta dizer que ele figura no texto da Declaração
Geral dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 10.12.1948, com o seguinte enunciado: “Cada indivíduo tem o
direito ao ingresso, sob condições iguais, no serviço de seu país.

Insta, por fim, acrescentar que o acesso a cargos e empregos públicos

consubstancia uma das vias de implementação por parte do Estado do princípio

inerente à ordem econômica, a saber, a busca do pleno emprego (art. 170, VIII, da

CF/88)11.

9 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Op. cit., 1990, p. 32.
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Regime constitucional dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1992, p. 28.
11 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
(...)

VIII - busca do pleno emprego;”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil.  Brasília, DF: Senado, 1988). 
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Hodiernamente, é sabido que o desemprego tem sido uma das

principais mazelas decorrentes de um modelo neoliberal de política de Governo,

sendo a via do concurso público uma das formas de garantir o acesso do cidadão ao 

pleno emprego. 



3 CONCURSO PÚBLICO: CONCEITO E

OBRIGATORIEDADE

Desde a Antiguidade que os governantes buscam um método idôneo

de seleção de pessoal para atuar serviços ou funções em nome do Estado, sendo

identificados pela melhor doutrina12 os seguintes meios: sorteio, compra e venda,

herança, arrendamento, nomeação, eleição e o concurso.

O sorteio era a seleção que usava o critério do acaso como método de

escolha do agente público. Fazia-se o sorteio de quem assumiria o encargo público,

geralmente um cargo político. Tinha a virtude de afastar escolhas pessoais e

favoritismos, contudo, a escolha ao acaso não assegurava prestigiar o mais

capacitado para o exercício da função pública.

A compra e venda, muito ocorrente na Idade Média, indicava a

transformação dos cargos públicos em mercadorias do Estado (governantes), as

quais eram vendidas aos membros mais abastados da sociedade. Tinha a virtude de

trazer riquezas ao Estado, mas a séria desvantagem de selecionar o mais rico, mas

quase sempre não o mais competente para o exercício da função. 

A herança, uma decorrência da compra e venda ora mencionada,

traduzia a passagem de um cargo ou função pública de pai para filho pelo vínculo

sangüíneo. Tinha o inconveniente de nem sempre o filho estar à altura do pai, não

sendo apto ao exercício do múnus público.

O arrendamento também caracterizava a comercialização dos cargos e

funções públicos, a exemplo da compra e venda, tendo as mesmas vantagens e
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desvantagens desta, sendo distinta pelo fato de o Estado não transferir em definitivo

tal múnus ao particular, mas alugar por prazo determinado mediante pagamento tal

condição.

A nomeação seria a indicação pelo Governo de alguém de sua livre

escolha para ocupar cargo ou função públicos. A grande desvantagem de tal

mecanismo seria a indicação sem qualquer critério, sendo arbitrário, quase sempre

trazendo favoritismos, apadrinhamentos e nepotismo. 

As eleições, aqui indicadas para escolha não de cargos políticos, mas

sim administrativos, indicavam a possibilidade de o povo direta ou indiretamente

escolher quem seriam os servidores do Estado. Tinha a vantagem de ser

democrático tal processo, contudo, nem sempre o povo escolhia o mais capaz,

sendo muitas vezes conduzido o processo eleitoral por grupos dominantes.

Por fim, o critério do concurso público, acerca do qual se fará uma

análise mais detida doravante. 

Desde já se ressalta que o concurso público garante a indisponibilidade 

do interesse público, pois se escolhe de forma impessoal, sem favoritismo ou sem

intuito lucrativo, aquele do povo que estaria em melhores condições de exercitar um

encargo público.

Registra-se que, das técnicas de seleção ora indicadas, adotam-se no

Brasil: a) a nomeação, que ainda hoje é usada para escolha de membros dos

tribunais do Poder Judiciário, além de outros cargos de relevo; b) o concurso público, 

objeto deste estudo; c) as eleições são usadas em regra para escolha de agentes

políticos, mas excepcionalmente se prestam para escolha de servidores públicos,

como se dá, por exemplo, para escolha de juiz de paz (art. 98, II, da CF/88),

12 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 
506.
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membros do Conselho da República (art. 89, VII, da CF/88) e dos Conselhos

Nacionais de Justiça e do Ministério Público (art. 103-B, XIII e art. 130-A, VI, ambos

da CF/88). 

A palavra concurso deriva do latim, como bem a define De Plácido e

Silva:

(...) Concursus, de concurrere; possui, de um modo geral, sentido análogo a
concorrência, pois que significa o ato ou fato de concorrer, em virtude do que mostra,
em regra, a participação de várias pessoas a um ato, ou a afluência de coisas ou atos 
para composição de outra coisa, evidência de um fato, ou constituição de um ato. (...)
Na técnica do Direito Administrativo e do Direito Civil, embora não se prive o vocábulo 
de seu sentido originário, de afluência de disputantes à conquista de determinado
prêmio ou promessa, possui a função de designar o processo de seleção, posto em
prática por uma pessoa ou pela autoridade pública, a fim de escolher candidatos de
um trabalho ou ao exercício de um cargo13.

Na concepção do professor Diógenes Gasparini14, concurso público “é o

procedimento posto à disposição da Administração Pública direta e indireta,

autárquica e fundacional pública de qualquer nível de governo, para a seleção do

futuro melhor servidor, necessário à execução de serviços sob sua

responsabilidade”.

Para o mesmo professor, mas dito de outra forma, “o concurso público

não é, pois, um ato, mas um procedimento, ou seja, um conjunto de atos

administrativos interligados e realizáveis segundo certa cronologia previamente

estabelecida, destinados à obtenção de um só resultado final: a seleção, dentre os

vários candidatos, daqueles que melhor possam atender ao interesse público”15.

Já o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles16 define concurso como “o

meio técnico posto à disposição da Administração Pública para obter-se moralidade,

13 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 17. ed. rev. e atual. 2000, p.
194.
14 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 167.
15 Idem. Concurso Público: Imposição constitucional e operacionalização. In: MOTTA, Fabrício (Org.)
et al. Concurso público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 22-23.
16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.
412.
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eficiência e aperfeiçoamento do servidor público e, ao mesmo tempo, propiciar igual

oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, consoante

determina o art. 37, II, da CF”. 

O professor José dos Santos Carvalho Filho17 oferece uma visão mais

prática:

Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as
aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de
cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a
capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções
públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as
barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de
classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento
de servidores públicos.

Diante dos conceitos ora indicados, interessa agora firmar uma posição

se o concurso público é procedimento ou processo administrativo.

Costumava-se adotar processo para atividade jurisdicional e

procedimento para atividade administrativa.

Modernamente, tem-se entendido o processo como um fenômeno

complexo a envolver uma série de atos praticados por certas pessoas, visando a um

resultado final, o que, a depender de o mencionado efeito final ser uma lei, um ato

administrativo ou uma decisão judicial, ter-se-ão, respectivamente, um processo

legislativo (tal como sugerido no art. 59 da CF/88), um processo administrativo e um

processo judiciário18.

17CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p. 493.
18 “De fato, se recordarmos a definição de processo precedentemente exposta, não há dúvida de que
as demais funções estatais se desenvolvem através dessa particular estrutura a que chamamos
processo, e mediante emprego de diferentes procedimento. (...) Não há, pois, razões para o
monopólio do processo pela jurisdição. O correto é aplicar esses conceitos a todas as funções do
Estado, sem prejuízo de fixar as diferenças existentes entre eles”. (ROCHA, José de Albuquerque.
Teoria geral do processo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 200).
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O processo é, pois, o meio consubstanciado em uma série qualquer de

atos, através do qual se pretende chegar a um efeito final. 

Com o advento da idéia de devido processo legal (art. 5o, LIV, da

CF/88), esse meio (representado por uma série qualquer de atos) deveria agora

estar condicionado em lei, a fim de expressar racionalidade e segurança jurídica a

quem participasse daquele fenômeno.

Outrossim, o procedimento, na verdade, seria a regulação normativa ou 

o condicionamento jurídico do processo, ou seja, a forma legal assumida pelo

processo. O procedimento cuida de definir os requisitos do ato processual, o tempo

de sua prática, a seqüência dos atos a depender da pretensão do interessado, os

efeitos dos atos etc19.

Destarte, o procedimento é um aspecto do processo que com ele não

se confunde.

Fica-se, pois, com aqueles que conceituam concurso público como

processo administrativo20.

Conforme já se antecipou, o concurso público é um veículo ou meio

constitucional de que se vale a Administração Pública (direta e indireta) apto a

garantir o acesso do povo na condição de servidor público ao poder político,

preservando-se a indisponibilidade do interesse público, a isonomia, a moralidade e

19 “Enquanto o processo se define, abstrata e genericamente, como a atividade que se torna
necessário exercer para a produção de determinado resultado, o procedimento se define como o
conjunto de normas que vão estabelecer quais os sujeitos que devem participar do processo, os atos
de que se compõe, a seqüência ou a ordem a ser observada entre os diversos atos, a forma desses
atos, o lugar onde devem ser realizados, os prazos em que devem ser praticados, a publicidade etc.
Concluindo e resumindo, o processo é a atividade necessária à produção de determinado resultado
final; o procedimento é o conjunto de normas em conformidade com as quais deve desenvolver-se
essa atividade”. (Idem, 2003, p. 199).
20 “É inequívoco que, em nossos dias, avulta na doutrina o rol dos autores que vêm prestando sua
prestigiosa adesão à expressão ‘processo administrativo’ para indicar o conjunto maior a que antes
nos referimos. Tais doutos reservam a palavra ‘procedimento’ para identificar o complexo dos atos
que compõem o processo, ou seja, o iter que vai da instauração à decisão”. (FERRAZ, Sérgio;
DALLARI, Dalmo de Abreu. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 33).
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a eficiência do serviço público, este último, princípio constitucional inserido

expressamente pela EC nº 19/98 no art. 37 da CF/88.

Oportuno se registrar que o princípio da isonomia constante do art. 5º

da CF/88 se apresenta também consubstanciado em outros dispositivos

constitucionais específicos. É o que se dá, por exemplo, quando se observa o

princípio da impessoalidade (art. 37, “caput”, da CF/88); assim também nos incisos I

e II do art. 37 que tratam do acesso a cargos, empregos e funções públicas na

Administração Pública. 

Como o poder emana do povo, é indispensável, no Estado

Democrático (art.1º da CF), que ele chegue ao exercício poder político, mediante

mandato eletivo ou mediante concurso público. O primeiro meio traduz a legitimidade 

e representatividade popular; o segundo, o mérito do agente (aspecto técnico). 

Reza o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição de 1988:

“todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, nos termos desta Constituição”.

Destarte, em que pese a não restar previsto como direito

essencialmente político no art. 14 da CF (exercício da soberania popular), tem-se

que o art. 37, II, do mesmo diploma normativo, em uma análise mais ampla, ao

instituir o direito de acesso do povo21 a cargos ou empregos públicos, findou

exatamente por dar cumprimento ao parágrafo único do art. 1º da CF, de forma a

permitir que o titular do poder político possa participar diretamente do seu exercício,

robustecendo e garantindo o princípio democrático (democracia participativa)22.

21 “O que interessa preliminarmente é se o Governo está nas mãos do povo, se este realmente
decide livremente e em igualdade política sobre o seu destino”. (VASCONCELOS NETO, José
Ramos de. Democracia no terceiro milênio. São Paulo: Nobel, 2002, p. 33).
22 No mesmo sentido a lição de Luísa Cristina Pinto e Netto para quem “não obstante a inclinação
objetivista, o procedimento tem seu fundamento principiológico, assim como a relação jurídica, no
Estado Democrático de Direito, uma vez que cria a possibilidade de participação dos particulares no



27

Ademais, convém perceber que ainda que o servidor público não

disponha do mesmo âmbito de poder de decisão dos agentes políticos, há, em certa

medida, exercício de poder de decisão por parte daqueles no momento em que a lei

pode atribuir discricionariedade ao servidor administrativo para cumprir o interesse

público nela consubstanciado, o que implica exercício do poder político diretamente

pelo agente, a confirmar a parte final do comando do parágrafo único do artigo

primeiro da CF.

Portanto, o acesso a cargos e empregos públicos far-se-á mediante

concurso (de provas ou de provas e de títulos), que é o meio idôneo, prévio e

obrigatório para se chegar ao exercício do poder político mediante avaliação de

mérito (conhecimentos técnicos)23, conforme emana do art. 37, II, da CF24.

Uma vez fixado o conceito de concurso público, oportuno agora se faz

identificar a extensão da regra da obrigatoriedade de sua realização para acesso a

cargo e emprego público no âmbito da Administração Pública, até mesmo para

posteriormente tomá-la como parâmetro de controle jurisdicional. 

O constituinte, visando a garantir a obrigatoriedade da regra do

concurso público, prescreveu como causa de nulidade absoluta (de pleno direito) do

ato de provimento, com a conseqüente responsabilização do agente público, a

exercício da função administrativa, democratizando-a”. (NETTO, Luísa Cristina Pinto e. A
contratualização da função pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.79). 
23 “O princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa essencialmente realizar o
princípio do mérito que se apura mediante investidura por concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração (art. 37, II)”. (DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed.
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 659).
24 “art. 37, II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988).
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inobservância dos incisos II e III do art. 37 da CF/88 (art. 37, §2º)25. É um dos

poucos casos de nulidade expressa no texto constitucional atual, o que denota a

importância da obrigatoriedade da regra do concurso público. Talvez tenha sido

assim em virtude da prática de certos governantes no passado, e mesmo após o

advento da Constituição Democrática, teimarem em não respeitar a regra.

A obrigatoriedade da realização de concurso público emana do art. 37,

II, da CF/88 e diz respeito à Administração Direta e Indireta de todos os Poderes do

Estado (União, Estados, DF, Municípios), conforme resulta do próprio caput do

mesmo artigo o qual conduz a orientação dos incisos. 

Outrossim, dúvidas não haverá de que o acesso a cargo ou emprego

público se dará mediante prévia realização de concurso público no âmbito da

Administração Direta da União, Estados, DF e Municípios, além das entidades da

Administração Indireta, a saber, autarquias, fundações governamentais (privadas ou

públicas), empresas públicas e sociedades de economia mista daqueles entes

federados.

Em que pese à clareza do comando constitucional, tem-se por salutar

acrescentar alguns esclarecimentos em relação a algumas entidades.

Não necessitam realizar o prévio certame para contratar pessoal, pois

não estão abrangidos pelo comando do art. 37, II, da CF/88: a) os delegatários de

serviços públicos, que são pessoas jurídicas de direito privado que recebem do

Estado a aptidão de executar um serviço público, aqui entendidas as

concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias; b) o pessoal contratado pelo

titular de serventias de notas e de registro público; c) o pessoal das organizações

25 “Art. 37, §2º da CF – a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e 
a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988). 
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sociais e organizações da sociedade civil de interesse público; d) o pessoal de

partido político e de sindicato, pois se trata de entidades de pessoas de direito

privado não integrantes da Administração Pública.

Necessitam, porém, realizar concurso público para prover cargos e

empregos públicos: a) as agências reguladoras, à medida que são criadas por lei

como autarquias especiais; b) as agências executivas, pois são autarquias e

fundações governamentais que receberam tal título do Governo a fim de prestarem

melhor e com mais autonomia certo mister público; c) os titulares de cartórios de

notas e de registro público. 

Com certa polêmica, são também obrigadas a realizar o prévio

concurso público para provimento de cargos e empregos públicos, os conselhos

profissionais, à medida que são verdadeiras autarquias federais conforme a doutrina

e a jurisprudência nacional26, estando, pois, inseridas no art. 37, II, da CF/88.

Inclusive a própria OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) deveria, em tal condição

de autarquia federal, se submeter a tal preceito constitucional, sabendo-se haver na

prática certa resistência em realizar seleções públicas para contratação de seu

pessoal por parte de tal entidade, notadamente em suas seccionais. 

Destaque-se que, em relação à OAB, o próprio STF pacificou a

questão quando decidiu que a mencionada entidade pode contratar sem a realização 

de prévia seleção pública, quando julgou improcedente a ADI27 ajuizada pela

Procuradoria Geral da República, que defendia a obrigatoriedade da regra do art. 37, 

II, da CF/88 para tais autarquias.

26 Ver julgamento da ADI 1.717-DF, que declarou inconstitucional a Lei 9.648/98, que dava
personalidade jurídica de direito privado a tais conselhos profissionais.

27 ADI 3026 - DF. Decisão, por maioria, do Pleno do STF. Relator Ministro Eros Grau. DJ 19.06.06.
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Quanto às subsidiárias das empresas públicas e sociedade de

economia mista, entende-se que, como não estão expressamente abarcadas pelo

art. 37, II, da CF/88, não são obrigadas a realizar o tal certame para contratação de

seu pessoal, mesmo sendo constituídas em parte por dinheiro público, pois senão

seria ampliar demasiadamente a regra impositiva em detrimento da liberdade de tais

entidades em gerir seus negócios, chegando ao entendimento extremado de que

qualquer entidade privada que recebesse subvenções, dinheiro ou vantagens

econômicas oriundas do Estado deveria estar sujeita à regra do art. 37, II, da CF/88.

Ousa-se, pois, discordar da opinião do mestre Diógenes Gasparini28, que a entende

de forma distinta.

Importa agora esclarecer o que é investidura e, por sua vez,

provimento de cargo ou emprego público, a fim de se delimitar a necessidade de

aplicação da regra da obrigatoriedade de realização de prévio concurso público.

O termo investidura é equívoco na doutrina, razão pelo que preferimos

adotar o conceito do ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho29, que entende 

que “a investidura retrata uma operação complexa, constituída de atos do Estado e

do interessado, para permitir o legítimo provimento do cargo público”.

Destarte, para que um cargo ou emprego público sejam preenchidos se 

faz necessário um fato ou ato formal do Estado (o provimento) comungado com atos

de vontade do particular em aceitar o encargo para o qual fora convocado a assumir

(posse); a combinação de ambos é a investidura.

O provimento vem a ser “o fato administrativo que traduz o

preenchimento de um cargo público. Como esse fato depende da manifestação

28 GASPARINI, Diógenes. Concurso Público: Imposição Constitucional e Operacionalização. In:
MOTTA, Fabrício (Org.) et al.. Concurso Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 24-
25.
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volitiva da autoridade competente em cada caso, tem-se que o fato provimento é

consubstanciado através de um ato administrativo de caráter funcional: são os atos

de provimento”30.

A teor da regra do art. 37, II, da CF/88, o concurso público é

plenamente exigível para provimento originário em cargo ou emprego público

específico, o que tecnicamente caracteriza a nomeação, isto é, o provimento que

independe de qualquer relação anterior que o eventual candidato à investidura tenha

ou haja tido com o serviço público. 

De outra banda, porém, tem-se o provimento derivado, que é aquele

que sugere uma prévia relação jurídica entre o agente público e o Estado, podendo

ser de várias formas, a depender do estatuto jurídico do ente contratante, a saber:

promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução,

ascensão, transformação etc.

No caso do provimento derivado, é possível não se exigir a aplicação

da regra do art. 37, II, da CF/88 por dispensa lógica da própria lei. Contudo, a

doutrina e o próprio STF têm entendido que algumas dessas formas de dispensa de

prévio concurso público para certos tipos de provimentos derivados violam a regra

da sua obrigatoriedade do concurso público como se passará a analisar com mais

vagar por ocasião do seu controle jurisdicional. 

Diz-se isso porque o atual art. 37, II, da CF/88 se aplica em tese a

qualquer forma de provimento de cargo ou emprego público, condicionando, pois,

tanto o provimento originário quanto o derivado a não burlar a essência do comando

constitucional, o que não se dava na antiga regra que constava expressamente das

29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p. 488.
30 Idem, p. 485-486.
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Constituições pretéritas (1967/69)31, que exigia a realização de concurso público

apenas para a primeira investidura, o que implicava permitir-se qualquer tipo de

provimento derivado sem a sua realização.

Destarte, hodiernamente, somente se excluindo as formas de

provimento derivado entendidas como inconstitucionais pelo STF, como adiante se

verá, é que se poderá ter por dispensável a realização de prévio concurso público

para o provimento derivado, como se dá no caso da promoção, reintegração,

reversão etc. 

O certame é, portanto, o meio mais democrático e garantidor da

isonomia de que se vale o Estado para selecionar servidores públicos, pois qualquer

um do povo, mesmo o mais pobre, inclusive o estrangeiro (na forma da lei - EC nº

19/98), poderá chegar ao poder, desde que demonstre atender aos requisitos da lei

para provimento do cargo ou emprego, bem como o seu mérito pessoal através da

sua aprovação (princípio da eficiência - art. 37, da CF/88).

Importante esclarecer que os requisitos previstos para provimento do

cargo devem ser estipulados em lei de cada ente político (União, Estados, DF e

Municípios), pois cada um tem autonomia para legislar sobre seus serviços

(competência legislativa privativa), o que decorre da forma federativa assumida pelo

nosso Estado.

Sabe-se, porém, que o próprio constituinte permitiu algumas exceções

à regra da obrigatoriedade do concurso público, seja porque adotou a técnica da

nomeação ou das eleições já referidas, seja mesmo porque se afastou da regra da

sua realização apenas para situações extraordinárias ou em que haja manifesta

31 “Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei. §1º A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia,
em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei”. (BRASIL,
Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1967). 



33

temporariedade no serviço público, ou seja, não haverá que se falar em obtenção da

estabilidade no serviço público em tais casos, a exemplo, nos cargos comissionados, 

nos exatos limites fixados na lei, que não têm o atributo da perenidade (efetividade).

Um aspecto que merece um breve comentário reside na ausência de

previsão da regra de exigência do concurso público para função pública, o que levou

o mestre José Afonso da Silva32 a entender que esta via de acesso ao poder político

ainda estaria aberta a apadrinhamentos, pois “deixa a Constituição, porém, uma

grave lacuna nessa matéria, ao não exigir nenhuma forma de seleção para a

admissão às funções (autônomas) referidas no art. 37, I, ao lado dos cargos e

empregos. Admissões a funções autônomas sempre foram fonte de

apadrinhamentos, de abusos e de injustiças aos concursados”.

Contudo, encampa-se a opinião de Maria Sylvia Zanella Di Pietro33,

quando defende com máxima propriedade que não haverá mais acesso à função

pública sem concurso público, salvo na hipótese de contratação temporária (art. 37,

IX, da CF/88). Diz-se isso porque agora, em razão de o inciso V, do art. 37, da

CF/88 (EC nº 19/98) exigir que a função de confiança seja preenchida por detentor

de cargo efetivo, sempre haverá necessidade de concurso público como

pressuposto para se chegar à função pública. Não haverá mais, como antigamente,

o acesso direto à função pública sem antes se obter primeiro a efetividade em cargo

público, o que pressupõe necessariamente a aprovação em concurso público. Tal

conclusão se confirma quando da leitura do inciso II do art. 37, que reza a

obrigatoriedade do concurso público para o acesso a cargo e emprego público, sem

especificar a função pública, uma vez que outra regra constitucional já faz pressupor

32 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros,
2003, p. 659.
33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 422.
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para tanto a efetividade em cargo público, o que só se dá através de sua

implementação.

Ademais, conforme resulta do inciso IX, do art. 37 da CF/88, a lei

poderá estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo, portanto, mais uma 

exceção à regra do concurso público. Aqui caberá ao legislador valer-se dos critérios 

norteadores da razoabilidade para não extravasar o permissivo constitucional, pois

que a necessidade temporária de excepcional interesse público é conceito jurídico

indeterminado ou fluido. 

Importa aqui registrar que a Emenda Constitucional 51, de 14 de

fevereiro de 2006, findou por instituir outras exceções à obrigatoriedade da regra do

concurso público, considerando a natureza excepcional da atividade de combate às

endemias, o que será mais bem analisado por ocasião do estudo do controle

jurisdicional incidente nos concursos públicos.

Outra ressalva expressa à regra do concurso público foi feita no art. 53,

I, do ADCT34, no intuito de beneficiar os ex-combatentes que tenham efetivamente

atuado em operações bélicas na Segunda Guerra Mundial. Importante aqui se

adotar o princípio da razoabilidade para ver até que ponto se estenderá a noção de

“participação efetiva de operações bélicas na Segunda Grande Guerra”, para não se

permitirem elastérios indesejados35.

34 “Art.53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei n. 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão
assegurados os seguintes direitos: I – aproveitamento no serviço público, sem a exigência de
concurso, com estabilidade”. (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. ADCT. Brasília, DF: Senado, 1988). 
35 “Por contrariedade à exigência de concurso para a investidura em cargo público, o Tribunal julgou
procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de
Janeiro para declarar a inconstitucionalidade do art. 90 do ADCT da Constituição do mesmo Estado,
que estendia a ex-detentores de mandato que tiveram seus direitos políticos suspensos por atos
institucionais, os benefícios do art. 53, I, do ADCT da CF/88 – que assegura, aos ex-combatentes que 
tenham efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, o
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Não se pode furtar a comentar, como exceção constitucional à regra

dos concursos, as nomeações de pessoas para comporem os tribunais pátrios,

sendo que, em muitos casos, é possível um particular (advogado ou mesmo o

cidadão que detenha notável conhecimento jurídico) chegar a ser membro de

tribunal, sendo de imediato vitalício, sem nunca ter sido aprovado num concurso

público para magistratura. 

A técnica da nomeação ainda é permitida em casos excepcionais

autorizados pelo ordenamento jurídico pátrio, o que afasta a regra geral da exigência 

de concurso público para preenchimento de cargo público. A própria Constituição

Federal autoriza a nomeação de pessoas sem sua prévia realização para ocupar

cargos estratégicos do Governo, a exemplo da cúpula do Poder Judiciário. Tem-se

ainda a composição dos Tribunais de Contas, dos Conselhos Nacionais de Justiça e

do Ministério Público, além de outros cargos criados por lei, na forma do art. 52, III,

da CF/88.

aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso”. (ADI 229-RJ, Plenário do STF, rel.
Min. Nelson Jobim 03.04.03).



4 REVISITANDO A TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU

FUNÇÕES DO ESTADO

No intuito de conseguir razoável êxito no presente estudo, haja vista a

necessidade de situar a real amplitude do controle jurisdicional incidente em

atividades essencialmente administrativas, como se dá nos concursos públicos, tem-

se por indispensável resgatar a clássica concepção da teoria da separação dos

poderes consagrada no Estado Liberal para efetuar-se uma nova leitura, adequada

para os dias de hoje, o que se fará pela ótica do Estado Social Democrático, modelo

consagrado pela Constituição Federal de 1988, consoante se verá. 

Desde já alerta-se que não se tem o intuito de maior aprofundamento

nos inesgotáveis temas afetos à Ciência Política, Teoria do Estado e Filosofia do

Direito, servindo-se de alguns conceitos a elas afetos apenas para atingir o fim aqui

pretendido.

O Estado Moderno, enquanto criação do homem para seu próprio

proveito em coletividade, tem como finalidade maior o bem de todos, o que se

alcançará através da garantia da ordem jurídica. Isso se encontra presente como

objetivo da República Federativa do Brasil no art. 3o, IV, da CF/8836.

Em decorrência, e sob a máxima concepção da preponderância do

interesse público sobre os interesses particulares, o Estado recebe da nação (hoje,

36 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...);

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988). 
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com maior precisão chamado de povo pelo parágrafo único do art. 1o da CF/8837) o

poder político para atingir seus objetivos, arrogando-se legitimamente da capacidade

de criar e impor condutas à sociedade, o que se manifesta essencialmente em três

situações ou funções especiais: a) legislativa; b) executiva e c) jurisdicional38.

Outrossim, o poder político é uno, pois é elemento de existência do

próprio Estado o poder político supremo ou soberano sobre todas as pessoas e

coisas em um dado território, não se aceitando, pois, um outro poder apto a superá-

lo em tais limites ou mesmo sua efetiva divisão, sob pena de se esgarçar a própria

soberania.

Tal poder soberano advém da legitimação da coletividade (povo), mas

o seu exercício é especializado em três funções essenciais39 a serem

implementadas pelo Governo. Portanto, o poder político é uno, mas seu exercício é

efetivado através de três formas básicas a cargo de três órgãos distintos40. Esta é a

concepção da teoria da separação dos poderes de Montesquieu, que se difunde em

37 “Povo é então o quadro humano sufragante, que se politizou (quer dizer, que assumiu capacidade
decisória), ou seja, o corpo eleitoral”. (BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 75).
38 “Em qualquer comunidade organizada, constitui-se uma vontade diretiva, mas a Soberania do
Estado distingue-se, sob o ponto de vista objetivo, de outros poderes, inclusive públicos, pelo fato de,
perseguindo os seus próprios fins, manifestar-se por três funções de conteúdo diferente: a legislação, 
a jurisdição e a administração. A essas três funções, correspondentes aos três clássicos poderes do
Estado moderno: Legislativo, Judiciário e Executivo, muitos autores procuram acrescentar outros,
correspondentes a novos poderes, quais sejam o poder eleitoral, da opinião pública, da imprensa,
etc. Outros, ao contrário, procuram reduzir os poderes ao número de dois, negando o caráter
soberano e independente da função judiciária, ramo da legislativa. Não obstante tais inovações, a
divisão tripartida da soberania mantém-se ainda hoje adotada, geralmente, pelos estudiosos do
Direito Público”. (PAUPÉRIO, Arthur Machado. Teoria democrática do poder. Volume II. 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 9).
39 “O Estado, uma vez constituído, realiza os seus fins por meio de três funções em que se reparte a
sua atividade: legislação, administração e jurisdição. A função legislativa liga-se aos fenômenos de
formação do Direito, enquanto as outras duas, administrativa e jurisdicional, se prendem à fase de
sua realização. Legislar (editar o direito positivo), administrar (aplicar a lei de ofício) e julgar (aplicar a 
lei contenciosamente) são três fases da atividade estatal, que se completam e que se esgotam em
extensão. (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7.
ed., atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 3).
40 “Se dissemos, na unidade anterior, que o poder do Estado é uno e indivisível, seria uma grosseira
contradição falarmos agora em pluralidade de poderes. Que significa então, divisão ou separação de
poderes? Significa precisamente divisão ou separação das funções do poder estatal. O poder do
Estado continua uno, indivisível, soberano. Suas funções e seus órgãos é que se dividem ou se
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manuais de Direito Constitucional, mas que aqui serve apenas como ponto de

partida para uma análise mais profunda.

Importa aqui ressaltar que, para alguns cientistas políticos, a teoria da

separação dos poderes culminaria infirmando a própria soberania e, por sua vez, o

Estado. Nesse sentido, segue a referência à idéia de Hegel feita por Paulo

Bonavides41:

A independência dos poderes redundaria, pois, numa desintegração
imediata do Estado. Cometeria enorme erro quem cuidasse que cada poder
tem em si uma existência abstrata. A existência de poderes independentes
não poderia gerar nenhuma unidade. E a conseqüência, para Hegel, seria
ou a destruição do todo, ou o restabelecimento da unidade, pela violência.

A visão do Estado Moderno permeada da idéia de contenção do poder

político e deflagradora dos direitos fundamentais foi fruto de uma base ideológica

que se robusteceu com a Teria da Separação dos Poderes engendrada por

Montesquieu.

Em verdade, a idéia da especialização do poder político provém da

Grécia antiga, tendo sido revisitada ao longo da evolução da sociedade, chegando à

consagração no Estado Liberal, isso até em virtude da situação histórica favorável

que exigia a diluição do poder político do monarca42.

Analise-se, pois, a Teoria da Separação dos Poderes hoje consagrada

nos textos das Constituições dos Estados que se dizem democráticos. 

Para melhor se compreender a idéia da separação dos poderes do

Estado é mister primeiramente conceituar poder.

separam porque são distintos”. (PINTO, Agerson Tabosa. Teoria geral do Estado. Fortaleza:
Imprensa Universitária – UFC, 2002, p. 51).
41 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
135.
42 “É importante assinalar que essa teoria teve acolhida e foi consagrada numa época em que se
buscavam meios para enfraquecer o Estado, uma vez que não se admitia sua interferência na vida
social, a não ser como vigilante e conservador das situações estabelecidas pelos indivíduos”.
(DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002,
p. 215).
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Na clássica lição do mestre Paulo Bonavides43, “elemento essencial

constitutivo do Estado, o poder representa sumariamente aquela energia básica que

anima a existência de uma comunidade humana num determinado território,

conservando-a unida, coesa e solidária”.

A experiência da humanidade revela que os governantes, quando

cumulam poder em suas mãos, tendem a usá-lo em proveito próprio e em

detrimento do grupo social. Assim afirma o professor e atual Ministro do Supremo

Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes que a experiência histórica de diferentes

países parece confirmar que os eventuais detentores de poder, inclusive o

legislador, não são infalíveis e sucumbem, não raras vezes, à tentação do abuso de

poder e da perversão ideológica44.

A experiência do Estado Absolutista demonstrou, o que também se deu 

em outros períodos da história da humanidade, que o poder político quando se

concentra nas mãos de poucos ou de uma só pessoa tende a ser usado

abusivamente em favor de interesses particulares, excluindo-se, portanto, a

coletividade de tal situação. A concentração do poder político levava à injustiça e

negava liberdade à nação.

O absolutismo bem revelou tal distorção quanto ao uso do poder

político, o que incitou a coletividade, movida por ideologias inovadoras da época, a

tomar o poder dos monarcas, adquirindo a sua titularidade. 

De fato, ao tempo que ganhavam evidência as ideologias iluministas da

época, em especial agitadas pelas mentes brilhantes de Locke, Montesquieu,

Rousseau, Sièyes, Constant e Kant, chegando à concepção do homem como o

43 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 106.
44 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: Estudos de
Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 1999, p. 32.



40

centro do universo, da valorização da razão e da descoberta da nação como a titular

do poder político, o poder absolutista do monarca definhava e com ele uma séria de

idéias conservadoras, culminando em seu extermínio, quando se deflagraram as

revoluções populares45.

A idéia central de Montesquieu seria evitar governos despóticos;

portanto, exaltava-se a necessidade de contenção do poder político, evitando-se que 

um mesmo órgão ou pessoa cumulasse em suas mãos as funções do Estado,

conforme se vê de trecho de sua consagrada obra46: “(...) tudo então estaria perdido

se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou o dos nobres, ou o do

povo, exercesse estes três poderes: o de criar leis, o de executar as resoluções

públicas e o de julgar os crimes e as querelas dos particulares”. Seria necessário,

pois, atribuir a órgãos distintos o exercício de cada função do Estado; cada órgão

controlaria parte do poder do Estado, impedindo os demais de exercitarem tal

função, o que coibiria o abuso do poder e favoreceria a liberdade.

A idéia oriunda da Teoria da Separação dos poderes do Estado, em

que o poder limita o poder, foi absorvida pelos revolucionários, sendo a revolução

dos Estados Unidos da América alimentada por tal premissa, que foi chamada de

“sistema de freios e contrapesos”47. A revolução francesa também foi motivada pela

mencionada teoria política48.

45 Interessante a crítica de Luísa Cristina Pinto e Netto para quem “a Revolução liberal que instaurou
o Estado de Direito e trouxe o império da lei garantido pela separação dos poderes, no que tange aos 
direitos dos cidadãos, não fez muito mais que garantir a liberdade aos burgueses para florescerem
como a classe dominante que substituiu a nobreza”. (NETTO, Luísa Cristina Pinto e. A
contratualização da função pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 55).
46 MONTESQUIEU, Charles de. Do espírito das leis. Traduzido por Jean Melville. São Paulo: Martin
Claret, 2002, p. 166.
47 FRIEDE, Reis. Curso de teoria geral do Estado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 424.
48 Como bem registra Sério Victor Tamer: “Surge na França, em 1789, na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (art.XVI), a exigência da separação dos poderes como condição para a
existência do Estado democrático: ‘Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está
assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição’”. (TAMER, Sérgio
Victor. Atos políticos e direitos sociais nas Democracias: Um estudo sobre o controle dos atos
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Consoante ensina o professor Dalmo de Abreu Dallari49, a técnica da

separação dos poderes se associou à idéia de Estado Democrático, ensejando uma

engenhosa construção doutrinária: o sistema dos freios e contrapesos. Os atos do

Estado, segundo a mencionada doutrina, poderiam ser de duas espécies: gerais e

específicos.

Os atos gerais ficariam a cargo do Poder Legislativo consubstanciando-

se em atos gerais e abstratos, o que implicava não se referir a ou afetar alguém

concretamente. Assim o legislador não poderia abusar do poder, pois seus atos não

afetariam concretamente ninguém.

Por outro lado, os atos específicos e concretos ficariam a cargo do

Poder Executivo, que, de fato, teria o poder de afetar a realidade das pessoas.

Porém, estaria o Executivo limitado a agir conforme a lei, evitando-se assim a ação

abusiva.

Por fim, haveria o Poder Judiciário, encarregado de fiscalizar a

condutas dos demais poderes, quando exorbitassem suas competências. Seria o

poder de impedir, mas não de inovar a ordem jurídica. 

Eis os freios e contrapesos, sistema em que não cabem abusos: cada

poder controla o outro.

Em decorrência das idéias iluministas no século XVIII, já não se

concebia mais a concentração do poder político em mãos de um único homem (o

monarca), sendo legítimo titular de tal poder a própria coletividade, que reivindicava

tal condição. A titularidade do poder político nas mãos da nação era fruto da

políticos e a garantia judicial dos direitos sociais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2005, p.
17).
49 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 219.
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ideologia do abade Sièyes que entendia ser aquela o terceiro Estado, a substituir a

monarquia e o clero.

Surge, pois, o Estado Moderno pautado na grande premissa de que, a

partir da mudança da titularidade do poder político do monarca para a nação, o novo

Governo teria seus poderes delimitados pela lei dos representantes do grupo social:

eis o Estado Liberal de Direito. A lei seria o limite ao poder político e retrataria a

vontade geral. Na sábia lição de Paulo Bonavides50, “verifica-se, portanto, que a

premissa capital do Estado Moderno é a conversão do Estado absoluto em Estado

constitucional; o poder já não é das pessoas, mas de leis. São as leis, e não as

personalidades, que governam o ordenamento social e político. A legalidade é a

máxima de valor supremo e se traduz com toda energia no texto dos Códigos e das

Constituições”.

Para que o novo Estado de Direito caminhasse sem as distorções do

modelo anterior, fazia-se mister o uso de uma técnica de diluição e de controle do

poder político apta a findar de vez com os abusos do absolutismo e capaz de trazer

liberdade à nação, já que o novo Governo estaria com seus poderes delimitados,

não podendo passar por cima de certos bens jurídicos previstos em proveito do

grupo social. Essa técnica adotada foi a separação dos poderes de Montesquieu.

Já surgia, portanto, o Estado de Direito assentado na técnica da

separação dos poderes, sendo mesmo um de seus pilares.

Em verdade, a partir de concepções de anteriores filósofos, o Barão de

Montesquieu engendrou a separação dos poderes do Estado, visando basicamente

ao controle e desconcentração do poder político, valendo-se da técnica do poder

50 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 29.
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controlando o poder de mesma natureza51, sendo ele atribuído a órgãos estatais

distintos, o que inevitavelmente implicaria cessarem os abusos, fazendo aflorar a

concepção dos direitos fundamentais, em especial a liberdade52.

A inovadora concepção do Barão de Montesquieu se deu quando,

percebendo a especialização do exercício do poder político em três funções

essenciais, vislumbrou a necessidade de instituição de órgãos distintos e autônomos

para exercitar cada função. Deu-se assim a configuração da teoria da separação dos 

poderes.

A grande inovação, portanto, oriunda da festejada teoria não seria a

constatação de que o poder político se apresenta sob três formas ou funções

básicas, o que já se aferia desde a antiga Grécia53, mas, sim, o fato de atribuir cada

função a um órgão estatal distinto, evitando-se os abusos e preservando-se as

liberdades públicas.

A idéia de direitos fundamentais seria uma tônica no Estado Moderno,

haja vista a enorme virada de concepção ideológica e política oriunda da teoria da

separação dos poderes, o que calhava em demasia ao movimento liberal, pois,

contendo-se o poder político dos governantes, garantia-se mais liberdade aos

membros do grupo social, em especial, a liberdade de comércio, tão salutar para a

classe burguesa ascendente. 

51 “A teoria tripartida dos poderes, ‘como princípio de organização do Estado constitucional’, é uma
contribuição de Locke e Montesquieu. Este se apóia naquele e, equivocadamente, no que supõe ser
a realidade constitucional inglesa: um Estado onde os três poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) estariam modelarmente separados e mutuamente contidos, de acordo com a idéia de que
‘o poder detém o poder’ (‘Le pouvoir arrête le pouvoir’). (BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao
Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45).
52 “A filosofia política do liberalismo, preconizada por Locke, Montesquieu e Kant, cuidava que,
decompondo a soberania na pluralidade dos poderes, salvaria a liberdade”. (Idem, p. 45).
53 Como esclarece Sérgio Victor Tamer: “Antes de Montesquieu, começaram a compor essa tessitura
doutrinária Platão e Aristóteles, na antiguidade; Santo Tomás de Aquino e Marsílio de Pádua, no
medievo; Bodin, Spinoza e Locke, na modernidade”. (TAMER, Sérgio Victor. Atos políticos e direitos
sociais nas Democracias: Um estudo sobre o controle dos atos políticos e a garantia judicial dos
direitos sociais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2005, p.15).



44

A teoria da separação dos poderes assim pensada por Montesquieu

serviu no justo tamanho às revoluções dos grupos fortes e organizados da época,

em especial, à burguesia, que assumiu tal concepção como clava forte de seu

movimento revolucionário. No dizer do inestimável mestre Paulo Bonavides54

“precisava-se sepultar nos espíritos a Idade Média, o corporativismo, a feudalidade e

seus privilégios, o absolutismo do rei e sua contradição com a liberdade moderna”.

Nesse contexto liberal, a separação do exercício das funções estatais

era radical, tudo em proveito da manutenção da situação atual: o poder do monarca

diluído e controlado por um parlamento forte, eleito apenas pela casta (voto

censitário) constituída pela vontade da burguesia.

A prevalecerem os interesses da burguesia no controle do poder

político, havia a clara opção pelo sistema liberal (capitalista), em que a liberdade

total da economia sem intervenção estatal era a peça-chave da estrutura, era a

separação entre a política e a economia. 

Importa aqui de perto fotografar a realidade da separação dos poderes

fixada no modelo liberal, a fim de vislumbrar o âmbito de atuação de cada um dos

poderes do Estado, em especial, verificar como atuava o Poder Judiciário.

Já se antecipou que o Estado regia-se pela lei formulada pelos

representantes da burguesia, o que condizia com o fato de o movimento liberal ter

sido verdadeiramente uma revolta de uma classe econômica (e não da coletividade

com um todo) contra o poder do monarca. Por conseguinte, o Poder Legislativo era

supervalorizado. Aqui, portanto, cai por terra a ilusão de que os poderes do Estado

tinham que possuir equivalência.

54 BONAVIDES, Paulo. 2003, p. 66.
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De outro lado, porém, assim como a função administrativa (resquício

de poder do monarca), a função jurisdicional era mitigada e atrelada

impreterivelmente à vontade do legislador (vontade da burguesia); o juiz era a “boca

da lei” 55, não inovava, somente reproduzia a vontade do legislador. Não havia o

interesse na isonomia real ou material, mas tão-somente na isonomia formal,

perante a lei, o que provocava a manutenção do status quo56, favorecendo os

privilegiados.

O grande mestre cearense José de Albuquerque Rocha57 define bem a

condição do Poder Judiciário perante o legislador no Estado Liberal, dizendo que,

“de fato, em se tratando de um Estado que não intervém na sociedade (economia),

que é, como sabemos, auto-regulada, a tarefa do Judiciário restringe-se a garantir o

desenvolvimento da ordem natural existente na sociedade. Seria, pois, um Judiciário

meramente garantista, simples mantenedor de uma ordem espontânea, que lhe é

exterior, uma vez que não proveniente do Estado”.

Neste ponto, chama-se a atenção para uma constatação: a essência

liberal se encontra até hoje entranhada na cultura social e no ordenamento pátrio,

notadamente no âmbito infraconstitucional e no seio do próprio Poder Judiciário,

uma vez que a idéia de juiz “boca da lei” é mantida em detrimento da efetivação dos

direitos fundamentais insculpidos no texto constitucional. 

O fato é que o modelo de Estado Liberal trouxe abismos sociais,

separou as castas sociais, garantindo liberdades públicas apenas à seleta classe

55 A professora Luísa Cristina Pinto e Netto esclarece ao dizer que “a idéia era a de que os juízes
fossem meras ‘bocas da lei’ e não interventores ativos no processo político; não mais se desejava
que fossem eles tradutores da ideologia da nobreza que pretendia limitar a ação do rei”. (NETTO,
Luísa Cristina Pinto e. A contratualização da função pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 41).
56 Maria João Estorninho registra que a idéia dominante do período era a de preservar a sociedade
do Estado para que ela mesma atingisse um equilíbrio ótimo. (ESTORNINHO, Maria João. A fuga
para o direito privado: contributo para o estudo da actividade de direito privado da administração
pública. Coimbra: Almedina, 1999, p. 31).
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dos ricos burgueses. A liberdade e a igualdade não eram para todos, mas apenas

para os privilegiados. Tal configuração social fomentou novas ideologias, que

reivindicavam basicamente uma igualdade material, o que se implementaria a partir

da intervenção do Estado na economia.

Em decorrência da nova realidade social caracterizada pela tremenda

desigualdade de oportunidades para todos, surge o Estado Social, que exigia

mudanças no status quo firmado no Estado Liberal. Buscava-se uma igualdade

material, o que implicava uma atividade positiva do Estado em favor da sociedade

(welfare state), com uma conseqüente intervenção na economia. Política e

economia, já não mais estariam afastadas como outrora: pedia-se justiça social.

O Estado Social, sob influência pós-positivista, conseguiu conciliar a

legalidade com a legitimidade, à medida que os valores da sociedade (como a

justiça social) foram consubstanciados na Constituição através de princípios, que

agora passariam a ser considerados verdadeiras normas jurídicas. As normas

jurídicas seriam agora princípios e regras. Os princípios seriam normas jurídicas

com intensa carga de abstração e generalidade, com aptidão de irradiar sua

valoração a todo o sistema normativo.

Com as Constituições Sociais e com o Estado Social, adveio a

necessidade de se dar nova concepção à teoria da separação dos poderes. 

No modelo liberal, temia-se a contenção do poder nas mãos de uma

pessoa ou de um pequeno grupo, fruto de uma experiência recente de Estado

Absolutista. Portanto, a técnica da separação dos poderes era radical; cada poder

realizava apenas sua função específica, a fim de conter os abusos do Governo

57ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros,1995,
p.128.
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(Estado do não-fazer). Os poderes do Estado eram atribuídos a órgãos distintos,

verdadeiras ilhas de competências.

Contudo, no Estado Social, a essência era o Estado atuar em proveito

da sociedade (Estado do fazer), intervindo na economia a fim de reduzir as

desigualdades sociais, o que exigia uma separação mitigada das funções do Estado,

em que cada poder detinha função típica e funções atípicas, exercitando ao final

todas as funções em si. Pedia-se, pois, uma coordenação de atividades sem o risco

de cumulação excessiva de poderes nas mãos de um único órgão. 

Outrossim, a relação entre os órgãos deflagradores das funções

estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) já não mais podia ser a mesma do

Estado Liberal. Na definição do mesmo professor cearense em sua já mencionada

obra, eis a imagem do Estado Social: “isto significa que o Estado social não é

chamado só para impedir a violação da ordem ou restaurá-la quando violada, como

acontece com o estado liberal, mas também para promover transformações,

empenhando para tal fim suas próprias forças e as dos agentes privados”58.

Por conseguinte, o Estado Social, por meio de suas funções

essenciais, buscará garantir transformações sociais (igualdade material), o que será

obtido através do legislador, que passará a confeccionar também normas atuantes

em setores econômicos; do administrador, que terá de cumprir tais normas,

investindo serviços no âmbito social, fomentando a atividade privada e até legislando 

extraordinariamente; e do julgador, que não mais terá que ser a mera boca da lei

(regra jurídica); para tanto, poderá valer-se de outras normas mais abstratas (os

princípios), principalmente de cunho constitucional, além de técnicas de

58 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, p. 131.
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interpretação e de integração do Direito, para efetivar mudanças sociais, chegando a

criar o direito.

Tem-se assim no Estado Social um novo Poder Judiciário, garantidor

da ordem, mas, sobretudo, agente transformador da realidade social, “por outras

palavras, no Estado Social o Judiciário não é só árbitro de conflitos particulares, mas

igualmente, realizador de políticas públicas visando à modificação da realidade

social e econômica”59.

A tônica do Estado Social seria a implementação dos direitos

fundamentais de segunda geração ou dimensão. O Poder Judiciário, portanto,

poderia realizar transformações sociais à medida que fosse invocado a garantir

determinado direito fundamental.

Fincadas as premissas necessárias, oportuno agora é identificar qual é

o modelo de Estado adotado pela República Federativa do Brasil (criada pela CF/88)

a fim de captar como deverá ser interpretada a teoria da separação dos poderes do

Estado e, por sua vez, o âmbito de controle consentâneo a ser exercitado pelo Poder 

Judiciário Brasileiro.

Oportuno aqui registrar que o Estado brasileiro sempre adotou a teoria

da separação dos poderes em todas as suas Constituições, sendo necessário

destacar que a primeira delas (Constituição Imperial de 1824) foi caracterizada pela

existência de um quarto poder, o moderador, que foi concebido por inspiração de

Benjamim Constant como meio de manutenção do equilíbrio entre os clássicos

poderes, mas que foi distorcida em proveito do imperador Dom Pedro I.

59 Idem, p. 133.
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A atual Constituição de 1988 consagrou em seu art. 2o60 a teoria da

separação dos poderes, sendo ainda cláusula pétrea, conforme art. 60, parágrafo 4º,

III61.

Resta, pois, agora, inevitável interpretar sob qual concepção o art. 2º

adotou a teoria da separação dos poderes.

Analisando a Constituição de 1988, percebe-se que logo no art.1º há

menção ao Estado Democrático de Direito, sugerindo que as ações estatais estão

limitadas pela CF e pela lei, sendo certo ainda que existe uma exigência de

participação popular nas decisões políticas, restando a clara menção no parágrafo

único do mesmo artigo que o titular do poder político é o povo. Há, portanto, uma

democracia participativa ou semidireta.

Noutro momento, no art. 1º, IV, da CF/88, consagra-se o embate

ideológico entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o que denota a

persistência da propriedade dos meios de produção em poder dos particulares (uma

tendência liberal), mas sendo tal liberdade condicionada pelo valor social do

trabalho, o que demonstra o cunho social do novel Estado.

No art.3º, restam consagrados objetivos do Estado que sugerem a

ideologia social, visando findar com as desigualdades sociais decorrentes de um

superado modelo liberal clássico62.

60 “Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado, 1988. 
61 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
(...)

III - a separação dos Poderes;”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil.  Brasília, DF: Senado, 1988. 
62 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
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No art. 6º63, estão consagrados os direitos sociais, denotando a nova

dimensão dos direitos fundamentais que restaram consagrados no texto

constitucional.

O art.17064 ratifica a idéia de Estado Social, esclarecendo que a ordem

econômica assenta-se na valorização do trabalho humano, ressaltando a

necessidade de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da

justiça social, fincando-se entre os princípios atuantes na ordem econômica: a

função social da propriedade, a redução das desigualdades regionais e sociais e a

busca do pleno emprego.

Entendem-se suficientes as referências feitas ao texto constitucional, o

que não exclui outros dispositivos de mesma importância, para afirmar que a

separação dos poderes do Estado deverá atentar para a postura assumida pela

República Federativa do Brasil, qual seja, a de Estado Social Democrático, uma

perfeita sinergia entre Estado Social e Estado Democrático, o que demanda ao

Governo medidas a serem objeto de fiscalização pelo povo e tendentes a realizar

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação“.BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil.  Brasília, DF: Senado, 1988.
63 “Art.6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado, 1988. 
64 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil.  Brasília, DF: Senado, 1988. 
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transformações sociais, a fim de reduzir as desigualdades regionais e sociais,

garantindo-se os direitos fundamentais.

No Estado Liberal, a cláusula da separação dos poderes garantia a

segurança jurídica consistente em não mais haver uso abusivo do poder; isso

porque cada poder estatal só exercitaria uma função essencial. De outro lado,

porém, tal separação radical dos poderes não assegurava os direitos a todos, mas

somente a poucos privilegiados, ficando a mácula da injustiça social.

No Estado Social Democrático, a segurança jurídica traduzida na

contenção dos excessos do poder se afigura primeiramente através de instrumentos

de controle a cargo do povo (participação do povo nas decisões políticas) e, em

outro aspecto, atribuindo-se funções essenciais do Estado a órgãos distintos.

Contudo, cada um pode exercitar primordialmente uma delas e excepcionalmente as 

demais funções, agindo, pois, de forma mais coordenada, o que favorece a

implementação das mudanças sociais necessárias a superar os abismos sociais

decorrentes do liberalismo. 

Sabendo que a atual Constituição da República consagra o Estado

Brasileiro como Social Democrático, sendo a idéia de efetivação de mudanças

sociais um elemento constante no texto constitucional, pode-se extrair qual deveria

ser a postura ideal para o Poder Judiciário perante conflitos submetidos ao seu crivo

por força do art. 5º, XXXV, da CF/88: garantidor da ordem, mas também, agente

transformador da realidade, o que implica estar autorizado, quando provocado no

caso concreto, a aplicar os princípios constitucionais para garantir os direitos

consagrados aos jurisdicionados, visando a cessar desigualdades sociais e a atingir

o bem de todos.
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O Poder Judiciário deve, pois, ser vetor de transformações sociais e

instância assecuratória dos direitos fundamentais a todos os jurisdicionados.

Tal noção inicial é salutar para se entender até onde poderá o julgador

decidir com base no art. 5º, XXXV, da CF, sem prejuízo das demais funções estatais

(art. 2º, da CF/88). 

Eis a tensão objeto do presente estudo: dar o direito no caso concreto,

transformando a dura realidade social, sem, contudo, imiscuir-se indevidamente na

função típica de outro poder estatal.

Importante ainda aqui ressaltar que o Direito ou a interpretação que

dele se faz e, por sua vez, o próprio modelo de Estado tendem a decorrer de opções

tomadas pelas forças reais de poder, que, no dizer de Ferdinand Lassalle65,

consubstanciam a verdadeira Constituição do Estado. Tudo depende do momento

histórico: mudam-se os fatores reais de poder e, com eles, as opções políticas; por

fim, mudam o Estado e o Direito. 

Outrossim, a Constituição de 1988 criou o Estado Social Democrático

que roga mudanças sociais, roga um Poder Judiciário transformador e garantidor

dos direitos nela assegurados aos jurisdicionados. Essa é a opção política que deve

ser respeitada por todos, notadamente pelo Governo.

É de alertar, contudo, que tendências neoliberais buscam mitigar, como

já o fazem, a essência social democrática da República Federativa do Brasil, por

meio de sucessivas e abusivas reformas constitucionais visando ao retorno de um

Estado mínimo, indiferente às desigualdades sociais, cujo Poder Judiciário é mero

apêndice do Poder Executivo. 

65 LASSALLE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Tradução de Hiltomar Martins de Oliveira. Belo
Horizonte: Líder. 2002. 128 p.
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Oportuno aqui se registrar o alerta do grande mestre Paulo Bonavides66

a esclarecer que o liberalismo, que outrora se traduziu em âncora da pletora dos

direitos fundamentais de primeira geração e consagração do Estado de Direito, vem

atualmente sendo resgatado, afastando-se a visão social-democrática que aqui se

buscou aplicar, tudo para efeito de melhor acomodação da nova e nefasta tendência

política global, o neoliberalismo: “a pravidade neoliberal introduziu esse monstruoso

paradoxo: há pouco, o Liberalismo semeava Constituições; ultimamente se compraz

em dacapitá-las; outrora, seu tema de legitimidade era a soberania, tanto a

soberania nacional como a soberania popular; doravante, é a antisoberania, o

antipovo e antinação”.

Buscou-se, portanto, neste primeiro momento, apenas delinear a

maneira como a teoria da separação dos poderes deve ser vista e interpretada

diante de um Estado Social Democrático, como é o caso da República Federativa do

Brasil.

Em especial, demonstrou-se qual seria a postura adequada do Poder

Judiciário diante da revisão da clássica e liberal teoria da separação dos poderes do

Estado.

Oportunamente, retornar-se-á ao Poder Judiciário, a fim de identificar

de forma mais precisa o âmbito de controle possível que ele realizará nos demais

poderes do Estado, em especial, na Administração Pública, incidente nos concursos

públicos.

66 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 32.



5 A FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E A DISCRICIONARIEDADE DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Considerando que os concursos públicos envolvem uma série de

atividades administrativas, as quais são praticadas com maior ou menor liberdade de 

decisão por parte do agente competente, importa aqui analisar a discricionariedade

do ato administrativo, certo de que tal aspecto será de grande valia para se definirem 

os parâmetros de controle jurisdicional sobre ela incidente. 

É da essência do Estado de Direito o limite à atuação do Estado, ou

seja, quando o mesmo se vale dos mencionados poderes para agir, sofrerá

necessariamente limites jurídicos decorrentes da Constituição Federal, da lei e de

atos normativos expedidos pelo Poder Público. A Administração Pública, portanto,

como parte integrante do Estado, se submeterá a limites jurídicos. 

A Administração Pública pode ser conceituada sob dois enfoques: o

objetivo e o subjetivo. 

No sentido objetivo, e escrita em letras minúsculas, administração

pública é a própria atividade administrativa. Em outros termos, “trata-se da gestão

dos interesses públicos executada pelo Estado, seja através da prestação de

serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda pela intervenção no

campo privado, algumas vezes até de forma restrita (poder de polícia)67.

67 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p. 6.
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A atividade administrativa é caracterizada essencialmente pela prática

de atos administrativos, os quais, na opinião de Weida Zancaner68 podem ser

entendidos de forma estrita como sendo “as declarações unilaterais editadas pelo

Estado, no exercício da função administrativa, que venham desde logo atingir a

esfera jurídica dos particulares”.

No sentido subjetivo, Administração Pública com letras maiúsculas,

significa o conjunto de pessoas e órgãos aptos a implementarem as decisões

políticas do Estado. Ou ainda, “o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas

que tenham a incumbência de executar as atividades administrativas. (...) Embora

seja o Poder Executivo o administrador por excelência, nos Poderes Legislativo e

Judiciário há numerosas tarefas que constituem atividade administrativa, como é o

caso, por exemplo, das que se referem à organização interna de seus serviços e dos 

seus servidores”69.

A Administração Pública, a qual não se resume apenas ao Poder

Executivo, estando, pois, presente também no âmbito do Poder Legislativo e Poder

Judiciário, quando atua visando a implementar as decisões políticas, deve se pautar

pela legalidade (art. 37, “caput”, da CF/88), certo de que a lei decorre dos

representantes do povo, sendo legítima a ação emanada da vontade popular. Na

verdade a atividade administrativa emana da Constituição e da lei.

A Constituição Federal70, a lei e os atos normativos, ou seja, a norma

jurídica como um todo, além de parâmetro de controle da atividade da Administração 

68 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed., 3. tiragem,
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 26.
69 Idem, p. 7.
70 Oportuna a lição de Gustavo Binenbojm ao dizer “como agente condutor básico da superação de
tais categorias jurídicas, erige-se hodiernamente a idéia de constitucionalização do direito
administrativo como alternativa ao déficit teórico apontado nos itens anteriores, pela adoção do
sistema de direitos fundamentais e do sistema democrático qual vetores axiológicos – traduzidos em
princípios e regras constitucionais – a pautar a atuação da Administração Pública”. (BINENBOJM,



56

Pública (Estado de Direito), é ainda verdadeiro veículo do interesse público. Em

outros termos, emana da norma jurídica o interesse público, ou seja, aquilo que o

Estado deverá fazer para atingir o bem de todos. 

Oportuno aqui ressaltar, consoante o estudo do ilustre professor

Gustavo Binenbojm71, que o parâmetro jurídico da atuação da Administração Pública

foi ampliado da legalidade para juridicidade, o que se traduz em regras e princípios

constitucionais (nos quais se insere o princípio da legalidade). Diante disso, a

atividade administrativa hoje atua, via de regra: a) segundo a lei (quando esta for

constitucional); b) com fundamento direto da Constituição, independente ou para

além da lei; ou, eventualmente, c) legitimada no ordenamento jurídico, ainda que

contrariando a lei, o que decorre de uma ponderação entre a lei e os princípios

constitucionais.

Daí, a necessidade de a Administração Pública cumprir a lei, seja

porque só age nos limites dela, seja porque através do seu cumprimento estar-se-á

buscando o interesse público (o bem de todos) e não interesses particulares72. A

Administração só age quando, onde e como diz a lei73. A lei é imprescindível à

Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 24-25).
71 Idem, p.38.
72 “Por ora, basta atentarmos para o aspecto de que a Administração Pública não tem por função
dizer o Direito. A necessidade de completa subsunção da Administração à lei não é um fim em si,
mas constitui meio para que ela possa cumprir o fim ao qual se encontra adstrita, isto é, a
consecução do interesse público”. (ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos
administrativos. 2. ed., 3. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 23).
73 Interessante o estudo do professor Paulo Otero da Faculdade de Direito de Lisboa, que evidencia
que a idéia de vinculação à lei merece hoje ser repensada, haja vista especialmente quatro
fenômenos: a) a existência de setores de atuação da Administração Pública, que, por expressa ou
implícita habilitação legal, se desenvolvem em sentido contra legem em face da legalidade habitual;
b) o registro de atos inválidos cujos efeitos são ressalvados, transformando a tipicidade tradicional
dos desvalores jurídicos e a própria fronteira entre os efeitos válidos e inválidos; c) o reconhecimento
de áreas de contenciosos administrativos dotadas de flexibilidade, permitindo que a Administração
Pública escolha a instância competente para julgar os respectivos litígios e ainda determinar o Direito 
aplicável a esse julgamento; d) a consagração de casos de esquecimento, apagamento ou inversão
dos efeitos vinculativos da legalidade administrativa. (OTERO, Paulo. Legalidade e administração
pública: O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1.097).
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atividade administrativa, até porque, como se viu, é na lei que está a legitimidade,

enquanto obra dos representantes do povo74.

Ocorre que o legislador, por mais diligente que seja, nunca conseguirá

detalhar minuciosamente cada ação do agente público diante de cada caso concreto

e do ritmo frenético dos fatos sociais. É humanamente impossível prever-se em lei

todas as situações concretas da vida real75.

Desta forma, a tomar a idéia de que a Administração Pública está

completamente adstrita à lei, e em não havendo lei a regular determinado caso

concreto, estaria por conseguinte impedido o administrador público de agir, não

sendo satisfeito o interesse público naquele caso em especial não regulado pela

norma jurídica. 

Vê-se, pois, que não se pode levar ao extremo de se exigir do

legislador uma completude ao cuidar de todos os fatos sociais (sempre haveria lei

cuidando de cada fato social), assim como em descrever76 minuciosamente como o

administrador público deveria agir em situações afetas a determinados fatos já

tratados em lei, pois findaria impraticável tal postura.

74 “Eis porque a Administração Pública deve apenas cumprir a vontade do povo, contida na lei. Os
órgãos públicos assujeitam-se, todos, aos enunciados legais, devendo as autoridades administrativas 
agir de conformidade com as normas jurídicas”. (DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Controle
judicial do poder discricionário. Revista dos Tribunais, ano 89, volume 775, maio de 2000, p. 33).
75 “A discricionariedade de certos poderes conferidos por lei aos órgãos da Administração traduz o
reconhecimento pelo legislador da impossibilidade de prever na norma toda a riqueza e variedade
das circunstâncias em que o órgão pode ser chamado a intervir e das soluções mais convenientes
consoante os casos. O legislador deixa, pois, em maior ou menor grau, a quem tiver de aplicar a lei,
liberdade para encontrar a melhor solução para cada caso concreto, considerando-a legal desde que
preencha o fim de interesse público que se pretende realizar”. (CAETANO, Marcelo. Manual de
Direito Administrativo. Tomo I. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 215).
76 “Essa realidade nos faz inteligir que a discricionariedade assim concebida se justifica como
instrumento (‘modus operandi’) do Administrador na concretização das normas, no exercício, na
função de executá-las, porquanto da impossibilidade de previsão legislativa para todas as situações
ocorrentes.Tal fato se fundamenta ainda na incontinenti marcha da mutabilidade das relações sociais
e, dentre elas, daquelas entre administração e administrados”. (DE MELO, Ana Paula Lima et al. O
novo paradigma da discricionariedade administrativo: Temas atuais de Direito Administrativo.
Fortaleza – ABC Fortaleza, 2000, p. 47).
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Destarte, sob pena de não se atender ao interesse público por

impossibilidade de se cuidar em lei de todos os fatos sociais e de todas as suas

peculiaridades é que a lei pode regular um dado fato social, conferindo, porém, ao

administrador público, uma margem de liberdade de atuar no caso concreto77.

Em sendo a lei muito genérica, o que se faz para abarcar a maior

quantidade de fatos sociais, não se consegue, sem uma oportuna complementação

pela ação administrativa, atingir o interesse público. Daí, existirem atos

administrativos para veicularem, em complemento à lei, o interesse público no caso

concreto78.

Portanto, ora a lei irá prever com grande especificação a ação

administrativa diante do caso concreto, definindo o único comportamento possível

por parte do administrador público, momento em que se têm atos administrativos

vinculados, ora a lei é mais genérica, permitindo certa liberdade na ação

administrativa através de atos administrativos discricionários, cabendo ao

administrador no caso concreto adotar, segundo critérios de escolha pela

conveniência e oportunidade, o comportamento mais adequado à satisfação do

interesse público79.

77 “Conquanto se afigure como a situação ideal, é impossível ao legislador catalogar todos os atos
que a Administração possa realizar ou todas as minúcias que a atividade administrativa exige. Diante
disso e dado o objetivo legal de que seja adotada a melhor providência possível para cada caso
concreto, a lei confere ao administrador público a possibilidade de escolher dentre duas ou mais
soluções a ideal para a hipótese com a qual se defronta”. (DA CUNHA, Leonardo José Carneiro.
Controle judicial do poder discricionário. Revista dos Tribunais, ano 89, volume 775, maio de 2000, p.
34).
78 Nas palavras de Eduardo García de Enterría “Por diferencia con esa manera de actuar, el ejercicio
de las potestades discrecionales de la Administración comporta un elemento substancialmente
diferente: la inclusión en el proceso aplicativo de la Ley de una estimación subjetiva de la propia
Administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestatad o
su contenido particular”. (DE ENTERRÍA, Eduardo García & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de
Derecho Administrativo - I. 12. ed. (reimpresión). Madrid: Civitas, 2005, p. 461).
79 “Haveria atuação vinculada e, portanto, um poder vinculado, quando a norma a ser cumprida já
predetermina e de modo completo qual o único possível comportamento que o administrador estará
obrigado a tomar perante casos concretos cuja compostura esteja descrita, pela lei, em termos que
não ensejam dúvida alguma quanto ao seu objetivo reconhecimento. Opostamente, haveria atuação
discricionária quando, em decorrência do modo pelo qual o Direito regulou a atuação administrativa,
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Em verdade, e aqui não vem ao caso esmiuçar tal assunto; os atos

administrativos nunca serão totalmente vinculados ou discricionários80, apenas

haverá situações de menor ou maior liberdade de escolha por parte do administrador 

quando da prática do ato administrativo, tudo, porém, dentro dos limites da lei. Se o

administrador atua fora da previsão legal está ele cometendo ato írrito, arbitrário,

indevido diante de um Estado de Direito. 

Hodiernamente, defende com salutar precisão Gustavo Binenbojm que

“a emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação direta da

Administração à Constituição, não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica

dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, mas, isto sim, em diferentes

graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade”81.

Outrossim, para que o Estado (Administração Pública) não seja

impossibilitado de atuar sua vontade em busca do bem comum em razão da

falibilidade da lei, mister que exista um âmbito de liberdade, dentro do espaço

legislativo, onde o administrador possa decidir diante do caso concreto, para melhor

atender o interesse público: eis a noção de discricionariedade administrativa.

Consoante a melhor doutrina, “de toda sorte, é certo que o conceito de

discricionariedade corresponde a determinada margem de escolha do administrador

resulta para o administrador um campo de liberdade em cujo interior cabe interferência de uma
apreciação subjetiva sua quanto à maneira de proceder nos casos concretos, assistindo-lhe, então,
sobre eles prover na conformidade de uma intelecção, cujo acerto seja irredutível à objetividade e ou
segundo critérios de conveniência e oportunidade”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 9).
80 “Em regra o órgão administrativo tem poderes vinculados quanto a alguns destes aspectos e
discricionários quanto a outros. Por isso não pode rigorosamente falar-se em actos discricionários:
não há actos discricionários, existem apenas actos praticados no exercício de poderes discricionários
cumulativamente com poderes vinculados”. (CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo.
Tomo I. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 485).
81 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 39.
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público que, diante de vicissitudes e circunstâncias de dada hipótese concreta,

possa sopesá-las para decidir a melhor providência a ser adotada”82.

Em outros termos, consoante Ricardo Emílio Medauar Ommati “o poder 

discricionário vem a ser, exatamente, esse feixe de competências estipulado em lei

para que os administradores se utilizem de apreciação subjetiva a fim de que

possam escolher, dentro dos limites legais, aquilo que for mais conveniente, útil e

oportuno para o interesse público”83.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro84, discricionariedade seria “a

faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o caso concreto, segundo

critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais

soluções, todas válidas perante o direito”.

A professora Germana de Oliveira Moraes85 esclarece que, “sob o

critério formal ou negativo, tem-se definido a discricionariedade como margem de

livre decisão não regulada ou parcialmente regulada pelo Direito, atribuída pela

norma à Administração ou como possibilidade de escolha entre várias soluções

jurídicas”.

Identificada a noção de discricionariedade administrativa, impende-nos

agora identificar de onde ela aflora.

Segundo a doutrina da Celso Antônio Bandeira de Mello, a

discricionariedade resultaria ora da liberdade de escolha conferida ao administrador

82 DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Controle judicial do Poder Discricionário. Revista dos
Tribunais, ano 89, volume 775, maio de 2000, p. 37.
83 OMMATI, Ricardo Emílio Medauar. Controle da discricionariedade. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 2004, p. 23.
84 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2. ed.
São Paulo: Atlas, 2001, p. 67.
85 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo:
Dialética, 1999, p. 31.
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público pela própria lei, ora dos chamados conceitos jurídico fluidos ou

indeterminados86.

Segue o renomado jurista paulista esclarecendo que a lei pode,

portanto, atribuir expressamente liberdade de decisão ao administrador público para

optar no caso concreto no que concerne: a) à determinação ou ao reconhecimento

da situação fática apta a deflagrar a atividade administrativa (motivo); b) à faculdade

de agir ou não agir (conveniência); c) ao momento oportuno de agir (oportunidade);

d) à forma de veicular o ato; e e) à escolha da medida a ser adotada para atingir a

finalidade da lei.

Portanto, nesta linha de entendimento, a discricionariedade decorreria:

a) da hipótese da norma, ou seja, do modo impreciso como a norma descreveu a

situação fática (motivo); b) do comando da norma, o que se extrai quando a lei

defere opção ao administrador no que implica agir ou não agir (conveniência),

quando agir (oportunidade), como agir (forma), e por qual meio ou medida agir

(conteúdo). Acrescenta ainda o mesmo professor ao rol de situações deflagradoras

da discricionariedade, em posição minoritária na doutrina pátria87, a finalidade da

norma, uma vez que muitas vezes tal finalidade vem descrita em lei através de

conceitos jurídicos fluidos ou indeterminados, o que leva o administrador público a

adotar mais de uma solução para atingir tal mister.

86 “Assim, casos há, embora excepcionais, em que a regra de Direito se omite em mencionar a
situação de fato. O normal, sem dúvida, é que a lei a refira, entretanto, ao fazê-lo, freqüentemente
descreve-a mediante expressões que recobrem conceitos algo fluidos, algo imprecisos, também
chamados de vagos ou indeterminados ou elásticos, tais como ‘situação urgente’, ‘notável saber’,
‘estado de pobreza’, ‘ordem pública’ (portanto, suscetíveis de interpretações ou intelecções variadas)
ou, então, ainda quando a descreve em termos estritamente objetivos, defere, no comando da norma, 
certa margem de liberdade ao administrador”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 17).
87 “A discricionariedade é atribuída, pela lei, à autoridade administrativa; não decorre da lei,
utilizando-se o verbo decorrer, aqui, para referir a circunstância de o emprego, pelo texto legal, de
‘conceitos indeterminados’ conduzir à discricionariedade; vale dizer: a discricionariedade resulta de
uma expressa atribuição legal à autoridade administrativa, e não da circunstância de os termos da lei
serem ambíguos, equívocos ou suscetíveis de receber especificações diversas”. (GRAU, Eros
Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 192).
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Esclarece ainda que os conceitos jurídicos indeterminados, apesar de a 

lei não ter o intuito de dar liberdade ao administrador para escolher como agir e

quando agir no caso concreto, terminam por fazê-lo diante da imprecisão do termo

jurídico empregado na lei, o que favorece soluções diversas a depender de quem

analise o caso concreto e o comando legal. 

Aqui o jurista brasileiro esclarece que há uma parte da doutrina

brasileira inspirada na moderna doutrina estrangeira encabeçada por Eduardo

Garcia de Enterría, que defende que tal discricionariedade resultante do conceito

jurídico indeterminado seria apenas aparente, uma vez que, no caso concreto, só

haveria uma única solução possível a atender o interesse público (redução da

discricionariedade a zero). Afasta-se, pois, aqui, a discricionariedade nos conceitos

jurídicos indeterminados.

Na doutrina portuguesa, predomina que a discricionariedade decorre

apenas da liberdade conferida pela lei. Nas palavras do Professor da Faculdade de

Direito de Lisboa, Marcelo Caetano88: “não aceitamos a segunda corrente para a

qual se trataria de interpretar conceitos indeterminados, nem a terceira que não

define afinal o caráter jurídico do poder discricionário limitando-se a sublinhar que o

seu exercício fica submetido a normas não jurídicas com os seus meios próprios de

fiscalização, o que em muitos casos é exacto, mas não nos elucida sobre a natureza

da discricionariedade”.

Na doutrina espanhola, como antes mencionado, segue De Enterría89

preconizando: “Si lo próprio de todo concepto jurídico indeterminado, en cualquier

sector del ordenamiento, es que su aplicación sólo permite una única solución justa,

88 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Tomo I. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 
216.
89 DE ENTERRÍA, Eduardo García & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo 
- I. 12. ed. (reimpresión). Madrid: Civitas, 2005, p. 466.
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el ejercicio de una potestad discrecional permite, por el contrario, una pluralidade de

soluciones justas, o, en otros términos, optar entre alternativas que son igualmente

justas desde la perspectiva del Derecho”. 

Discorda, porém, Bandeira de Mello90, de tal posição, afirmando que,

“em suma: muitas vezes – exatamente porque o conceito é fluido – é impossível

contestar a possibilidade de conviverem intelecções diferentes, sem que, por isto

uma delas tenha de ser havida como incorreta, desde que quaisquer delas sejam

igualmente razoáveis”.

Oportuno aqui registrar a contundente crítica formulada por Eros

Roberto Grau91 à concepção de Celso Antônio Bandeira de Mello (já inspirada em

Francisco Campos) em ampliar a idéia de discricionariedade aos conceitos jurídicos

indeterminados, ao dizer que:

ambos porém, como os que os seguem, incidem no erro de admitir a
existência de “conceitos indeterminados”, confundindo conceito e termo
(expressão do conceito) e ignorando a distinção entre conceito e noção.
Mais: não absorvendo a distinção que aparta juízos de legalidade e juízos
de oportunidade, identificam, sem dar-se conta disso, a atividade
discricionária da Administração com a atividade de interpretação do direito.

Ademais, Eros Grau, seguindo em sua fervorosa crítica, afirma que

indeterminados são os termos jurídicos - verdadeiros signos lingüísticos

representativos dos conceitos - e não os conceitos, os quais, em essência, são

determinados (idéias universais). 

Eros Grau segue afirmando a importância de tal observação crítica,

pois que entende ser a discricionariedade um juízo de oportunidade não-sindicável

pelo Poder Judiciário, enquanto os termos jurídicos indeterminados seriam juízos de

legalidade, atividade interpretativa passível de controle jurisdicional. Salutar neste

90 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo:
Malheiros, 2. ed. 2000, p. 22-23.
91 Idem, p. 195.
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ponto é a distinção por ele formulada entre a atividade discricionária e a atividade

interpretativa a cargo do juiz (comum e equivocadamente dita discricionariedade

judicial). Segue ainda dizendo que a doutrina chama equivocadamente de

discricionariedade a atividade interpretativa a cargo do administrador público.

Na mesma opinião segue a elucidativa doutrina de Hélio Dourado

Lustosa Júnior92, ao dizer: “no campo da interpretação, a grande meta é descobrir

qual a vontade legal, não fazendo o intérprete acréscimo pessoal. Já no campo da

discricionariedade acontece o inverso. O núcleo da ação será o pensamento do

administrador. Ele não quer construir a vontade do legislador, mas constituir a sua

própria”.

Visto de outra forma93, “o processo interpretativo, na realidade,

antecede a atividade discricionária. Ultimada a operação hermenêutica e, ainda

assim, restando uma pluralidade de resultados possíveis e aptos à consecução do

fim público, caberá à Administração a escolha da providência que se lhe afigura mais 

oportuna e conveniente ao interesse público. Nesse caso, haverá

discricionariedade”.

Esclarecedora é a opinião de Ricardo Emílio Medauar Ommati ao dizer: 

“a hermenêutica é mero instrumento, podendo estar presente tanto no uso da

discricionariedade pelo administrador como nas decisões a serem proferidas pelo

Judiciário”94.

92 LUSTOSA JÚNIOR, Hélio Dourado. Ato administrativo e discricionariedade. Estudos de Direito
Administrativo em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Max
Limonad, 1996, p. 244.
93 DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. Controle judicial do poder discricionário. Revista dos
Tribunais, ano 89, volume 775, maio de 2000, p. 38.
94 OMMATI, Ricardo Emílio Medauar. Controle da discricionariedade. Porto Alegre:Sérgio Antônio
Fabris Editor, 2004, p. 36.
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Adotando opinião intermediária95, segue a doutrina esclarecendo que

os conceitos jurídicos indeterminados ora podem traduzir mera interpretação, ora

atividade de discricionariedade. Quando a lei emprega conceitos de experiência, há

mera interpretação; se a lei utiliza conceitos de valor, há discricionariedade.

A professora Germana Moraes96 entende que “a atividade

administrativa não vinculada ou não completamente vinculada desdobra-se na

atuação decorrente da aplicação de normas que contêm conceitos indeterminados

(conceitos-tipos ou de prognose) – operação que pode ser discricionária ou não, e

na discricionariedade, quanto aos pressupostos de fato e quanto aos efeitos

jurídicos, seja de decisão, seja de escolha”.

Esclarece ainda a professora da Universidade Federal do Ceará97 que

os conceitos jurídicos podem ser determinados ou indeterminados. Por sua vez, os

conceitos jurídicos indeterminados podem ser vinculados ou não-vinculados, sendo

que neste último caso, se desdobram em discricionários ou não. São discricionários

os conceitos jurídicos indeterminados não-vinculados que encerram um conflito

axiológico, uma ponderação valorativa de interesses concorrentes. Registra ainda

que os conceitos jurídicos indeterminados não-vinculados podem não ser

discricionários, a exemplo, os conceitos de prognose, pois não envolvem a referida

95 “Entretanto, não se deve confundir a presença de várias medidas possíveis, a cuja escolha
incumbe à Administração proceder, com a existência de equivocidade, indeterminação, fluidez ou até
mesmo polissemia dos conceitos estampados na norma que se interpreta.(...) Na realidade, nem
sempre existe discricionariedade quando se interpretam conceitos indeterminados ou imprecisos.
Esta – a discricionariedade – não existirá se houver elementos objetivos, extraídos da experiência,
que permitam a sua delimitação, chegando-se a uma única solução válida diante do direito. Neste
caso, haverá apenas interpretação do sentido da norma, inconfundível com a discricionariedade. (...)
Se, no entanto, a lei albergar conceitos de valor, para cuja delimitação houver necessidade de
apreciação subjetiva da Administração Pública, aí haverá, então, discricionariedade”. (DA CUNHA,
Leonardo José Carneiro. Controle judicial do poder discricionário. Revista dos Tribunais, ano 89,
volume 775, maio de 2000, p. 38-39).
96 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo:
Dialética, 1999, p. 12-13.
97 Idem, p. 71.
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valoração comparativa de interesses, mas, sim, a avaliação prospectiva das

circunstâncias de fato, mediante um juízo de aptidão formulado em razão do futuro.

Nas palavras de Katherinne de Macêdo Maciel Mihaliuc98, “a prognose

não é um juízo de subsunção e, sim, um juízo de probabilidade, uma afirmação

sobre um evento futuro. Por isso, para alguns, os elementos prognósticos de uma

decisão indiciam no sentido de uma margem de livre apreciação impermeável à

atividade judicial”.

Em que pese à polêmica doutrinária referida, parece ser lógico

ressaltar que, apesar da possível margem de liberdade do administrador em

interpretar o conceito jurídico indeterminado, é certo que, em parte, ele é

determinável, sob pena de sequer ser considerado conceito, o que implica ser um

signo jurídico. Na zona de certeza jurídica (positiva ou negativa) do conceito não há,

pois, a discricionariedade que se atribui ao conceito jurídico indeterminado. 

Portanto, há uma zona de certeza acerca do conceito jurídico

indeterminado que pode ser positiva (implicando interpretar que o conceito

necessariamente se aplica ao caso concreto) ou ser negativa (implicando interpretar

que o conceito necessariamente não se aplica ao caso concreto) 99.

Completa Celso Antônio Bandeira de Mello100: “é indubitável que os

seres humanos podem acordar, em tempo e local certos, a respeito do conteúdo

mínimo, da significação mínima, daqueles conceitos. Logo, jamais o agente

98 MIHALIUC, Katherinne de Macedo Maciel. Discricionariedade administrativa e conceitos jurídicos
indeterminados: Estudos em face de um paradigma constitucional. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004,
p. 67.
99 Defende, pois, Enterría: “Por lo pronto hay que notar que en la estructura de todo concepto
indeterminado es identificable um núcleo fijo (Begriffkern) o zona de certeza, configurado por datos
prévios y seguros, una zona intermedia o de incertidumbre o halo del concepto (Begriffhof), más o
menos precisa, y, finalmente, una zona de certeza negativa, también segura en cuanto a la exclusión
del concepto”. (DE ENTERRÍA, Eduardo García & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo - I. 12. ed. (reimpresión). Madrid: Civitas, 2005, p. 468).
100 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 29.
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administrativo poderia, em nome da fluidez desses conceitos, tomá-los ou acolhê-los

em uma significação não comportada por esse âmbito mínimo que conota e denota a 

palavra, o conceito, portanto”.

De outra banda, entre a zona de certeza positiva e negativa há uma

zona cinzenta de dúvida se seria o caso de se aplicar ou não o conceito jurídico ao

caso concreto101. Aqui, há a discricionariedade administrativa, pois a depender do

administrador e do caso concreto, aplicar-se-á ou não a norma.

É certo que a lei visa a atingir um interesse público nela

consubstanciado; portanto, sempre que possível, ela descreverá minuciosamente

como e quando o administrador público deverá agir (atividade vinculada), não o

fazendo apenas quando for inviável humanamente, como se viu diante da

impossibilidade de o legislador prever todas as situações da vida social. Destarte,

quando não for possível descrever em minúcias a atividade administrativa, a lei dará

margem para que o administrador público diante do caso concreto adote a melhor

solução administrativa (discricionariedade).

Uma vez fixada a noção de discricionariedade, assim como de onde ela 

decorre, deve-se agora analisar se ela pode ser objeto de controle jurisdicional,

momento em que se encontrará o conceito de mérito administrativo.

A lei, ao atribuir discricionariedade ao administrador para agir no caso

concreto, busca a melhor solução em favor da finalidade pública, não sendo, pois,

aceitável qualquer decisão sofrível ou incompatível com tal mister. Daí, ser a

discricionariedade uma liberdade condicionada à finalidade da lei.

101 Como diz Gustavo Binenbojm: “a controvérsia sobre a abrangência de situações que o signo
encerra surgiria na zona intermediária, de penumbra. Em tal zona é que se deve preservar a
chamada margem de apreciação administrativa, que não pode ser substituída pela apreciação
formulada pelo Judiciário”. (BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos
fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 220).
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Completa a Maria Sylvia Zanella Di Pietro102 que a liberdade de decisão 

decorrente da discricionariedade não afasta o controle com base na legalidade,

esclarecendo que, “mesmo aí, entretanto, o poder de ação administrativa, embora

discricionário, não é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a

competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que a

discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a

Administração ultrapassar esses limites, sua decisão passa a ser arbitrária”.

Assim é que se deve entender que a discricionariedade pode vir a ser

objeto de controle jurisdicional, apesar de alguma confusão doutrinária entendendo

não ser isso possível103.

A confusão doutrinária surge ao se equiparar os conceitos de

discricionariedade e de mérito administrativo, o que provoca conclusões oblíquas no

assunto de controle jurisdicional dos atos administrativos. 

A exemplo, noção de mérito do ato administrativo considerada pelo

grande mestre Celso Antônio Bandeira de Mello na verdade equivale à

discricionariedade104. Para ele, o mérito seria a liberdade de atuação do

administrador, sob o juízo de conveniência e oportunidade, no caso concreto, não

desgarrado da finalidade legal.

102 DI PITERO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001, p. 67.
103 “Já se vê, então, que a discricionariedade, no Direito Administrativo, é vista como a decorrer de
gestão político-administrativa, impeditiva de valoração jurídica, a qual, necessariamente, há de se
circunscrever à análise da legalidade e da legitimidade da atuação da Administração Pública. É o que 
prevalece na maioria dos estudos que a tomam como paradigma, inclusive nas decisões judiciais. E
assim pela excelência da preleção, mas também por força da resignação ante um sedimentado
argumento”. (RÉGNIER, João Roberto Santos. Discricionariedade administrativa: Significação, efeitos 
e controle. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 93).
104 “Mérito é o campo de liberdade suposto na lei e que, efetivamente, venha a remanescer no caso
concreto, para que o administrador, segundo critérios de conveniência e oportunidade, se decida
entre duas ou mais soluções admissíveis perante ele, tendo em vista o exato atendimento da
finalidade legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente reconhecida qual delas seria a única
adequada”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2.ed.
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 38).
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O conceito de mérito administrativo, portanto, é equívoco105, tendo

levado muitas vezes a melhor doutrina a identificá-lo tal como a própria

discricionariedade, no que culmina em se aceitar o controle jurisdicional do próprio

mérito administrativo106.

Assim, chega-se equivocadamente a dizer que não há controle

jurisdicional na discricionariedade ou mesmo que o mérito administrativo pode ser

objeto de controle jurisdicional.

Ora, caso se afirme que o mérito é delimitado por parâmetros jurídicos,

ter-se-ia que admitir o controle jurisdicional sobre ele incidente, o que parece não ser 

suficiente para distingui-lo de discricionariedade107.

Germana Moraes (1999), em seu oportuno estudo sobre o controle

jurisdicional da Administração Pública, evidencia, que os atos administrativos

discricionários são, no entanto, apenas parcialmente justiciáveis, pois a

discricionariedade comporta uma área que é suscetível de controle pelo Poder

Judiciário e outra que não o é. Há uma área de discricionariedade, controlável

jurisdicionalmente, à luz dos princípios jurídicos (entre os quais a legalidade), e outra 

105 “Embora reconheçamos sólida convergência de conclusões entre os autores citados, resta
imprecisa a significação jurídica atribuída à discricionariedade administrativa, como impreciso o
delineamento do prestigiado mérito da ação assim concebida – aquela, a discricionariedade
administrativa, acolhida como a compor uma atividade própria, ação ou faculdade; um atributo para o
exercício de um poder; um poder assim qualificado, e tanto mais”. (RÉGNIER, João Roberto Santos.
Discricionariedade Administrativa: Significação, efeitos e controle. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 53-
54).
106 “O mérito deve ser resguardado como elemento que representa a matriz política, a legitimidade e
autonomia da ação do Administrador; ao contrário, não deverá servir como justificativa para encobrir
questões que se referem à própria legalidade, moralidade, razoabilidade e principalmente finalidade
do ato, que, nestes casos sim, devem necessariamente ser objeto de apreciação judicial, a fim de
que se invalidem eventuais ilegalidades e se possibilite a real consecução do interesse público”.
(MIHALIUC, Katherinne de Macedo Maciel. Discricionariedade administrativa e conceitos jurídicos
indeterminados: Estudos em face de um paradigma constitucional. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004,
p. 52).
107 A despeito do excelente trabalho, encontra-se em Ricardo Emílio Medauar Ommati, data maxima
venia, uma certa inexatidão ao dizer, a respeito do mérito, que: “ele não se baliza em regras
positivadas: ele se pauta em juízo subjetivo, conquanto sempre deva se guiar pelo interesse público
(em sentido amplo) e pela Constituição (em sentido estrito), sendo modelado por princípios
constitucionais tais quais a moralidade, proporcionalidade e razoabilidade”. (OMMATI, Ricardo Emílio
Medauar. Controle da discricionariedade. Porto Alegre:Sérgio Antônio Fabris Editor, 2004, p. 33).
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não controlável, quer à luz das regras, quer à luz dos princípios – o mérito do ato

administrativo.

Nas palavras da estimada autora108, “a discricionariedade contém um

núcleo insindicável pelo Poder Judiciário – o mérito, reduto no qual a

complementação do motivo e do objeto do ato administrativo se opera mediante

recurso a critérios não positivados”.

Outrossim, parece ser mais coerente entender-se que a

discricionariedade é parcialmente sindicável pelo Poder Judiciário, sendo que a parte 

dela não-sindicável à míngua de critérios jurídicos de controle é exatamente o mérito

administrativo; daí, não ser este passível de controle jurisdicional. 

Assim, não se confundem discricionariedade e mérito administrativo,

sendo este um fragmento da discricionariedade não delimitado por parâmetros

jurídicos, o que inviabiliza o controle jurisdicional.

Oportuno nesse momento transcrever as preciosas palavras de Ana

Paula Lima de Melo109, a qual traz uma visão coerente e moderna sobre a

conceituação de mérito administrativo. Desta forma, “pode o próprio mérito situar-se

como núcleo da discricionariedade, sendo assim abrangido pela mesma, sendo

considerado também como fundamento de cunho político da atuação do

Administrador, baseado em critérios extrajurídicos, não positivados, constituindo-se

como a dimensão não controlável da discricionariedade, pelo Judiciário”.

Extrai-se, portanto, antes de se observar com detalhes o controle

jurisdicional incidente sobre os concursos públicos, que determinados atos

administrativos, mesmo quando praticados com liberdade de decisão

108 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo:
Dialética, 1999, p. 39.
109 DE MELO, Ana Paula Lima et al. O novo paradigma da discricionariedade administrativa: Temas
atuais de Direito Administrativo. Fortaleza – ABC Fortaleza, 2000, p. 63.
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(discricionariedade), podem ser objeto de controle por parte do Poder Judiciário, seja 

por violarem a lei ou princípio constitucional110. Entretanto, quando tal agressão não

ocorrer à míngua de qualquer parâmetro jurídico, restará um espaço de decisão

administrativa não-sujeita ao controle jurisdicional; seria esse o mérito administrativo, 

o qual favorece uma escolha de conveniência e oportunidade do administrador

diante do caso concreto.

O concurso público, conforme outrora já se definiu, é um processo

administrativo apto a veicular o acesso a cargos e empregos públicos; logo, como

tal, implica demasiadamente o exercício da função administrativa. 

A Administração Pública fica encarregada, pois, de realizar o concurso

público em consonância com a legalidade e com a Constituição Federal. Entretanto,

conforme se evidenciará, haverá discricionariedade por parte da Administração

Pública em determinados atos concernentes ao certame; daí, ser oportuna a análise

de seu possível controle jurisdicional, resguardando-se o mérito do ato administrativo 

como essência da separação dos poderes do Estado.

6 O CONTROLE DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA:

AUTOTUTELA E CONTROLE JURISDICIONAL

Uma vez identificada a função administrativa do Estado, a qual se

apresenta no âmbito de cada poder daquele, e em maior evidência entranhada no

Poder Executivo, faz-se agora mister analisar as formas de controle incidentes sobre

110 “É bem de ver que, uma vez desbordados todos os limites já enunciados que são impostos ao
poder discricionário, possibilita-se o controle judicial da atuação administrativa com vistas a corrigi-la,
adequando-a aos moldes das linhas que para ela foram tracejadas”. (DA CUNHA, Leonardo José
Carneiro. Controle judicial do poder discricionário. Revista dos Tribunais, ano 89, volume 775, maio
de 2000, p. 42).
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tal atividade, certo de que o cerne do presente estudo será exatamente o controle

jurisdicional na atividade administrativa de realização de concursos públicos.

Restou firmada no art. 1º da CF/88 a idéia de que a República

Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

Destarte, consoante antes afirmado, é intrínseca ao Estado de Direito a

existência de limites à atuação do Estado, os quais estão basicamente previstos na

própria Constituição e na lei.

Outrossim, uma vez violados pelo Estado, precisamente pela

Administração Pública, tais limites jurídicos, fazem-se indispensáveis mecanismos

garantidores do respeito daqueles: são os meios de controles da atividade do

Estado.

De outra banda, em razão da essência democrática também prevista

no art. 1º da CF/88, o Governo deve atuar conforme a vontade do titular do poder

político, o povo, o que denota a legitimidade. Outrossim, faz-se inafastável a

participação ou o acesso do povo aos mencionados meios de controle e de aferição

de legitimidade da atividade estatal, razão pela qual impende que os atos do

Governo sejam de regra públicos e motivados a fim de ser viável tal controle popular.

Conforme visto, a técnica da separação dos poderes é o meio

constitucional por excelência de controle do poder político afeto ao Estado, mediante

um sistema de freios e contrapesos a envolverem os Poderes Legislativo, Executivo

e Judiciário.

Assim, o Poder Legislativo tem o condão de efetivar dois tipos de

controles incidentes na Administração Pública, um de natureza eminentemente

política e outro de natureza contábil, financeira, patrimonial e orçamentária. O
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primeiro, quando, por exemplo, se investigam por meio de comissões parlamentares

de inquérito (CPI’s – art.58, §3º, da CF/88) fatos indevidos e determinados

praticados pelo Governo; o segundo, quando se realiza o controle de natureza

contábil, financeira, patrimonial e orçamentária (art.70 e 71 da CF/88) sobre sua

própria Administração Pública (controle interno), assim como o mesmo controle

sobre os demais Poderes (controle externo), neste último caso, auxiliado por um

órgão autônomo e técnico, o Tribunal de Contas.

Apesar de não ser considerado propriamente um poder do Estado, ou

órgão independente do Estado tal como os órgãos definidos no art. 2º da CF/88, o

Ministério Público é considerado órgão autônomo (art. 127 da CF), verdadeira

função essencial à Justiça, não inserido no âmbito do Poder Legislativo, Executivo

ou Judiciário, tendo recebido na atual Constituição Federal misteres de suma

relevância, dentre os quais o manejo da ação civil pública (art. 129, III, da CF) para

proteção de certos interesses. O Ministério Público, pois, exercita meio de controle

de atos administrativos que violem a moralidade administrativa, o patrimônio público

e social, além de outros de interesses difusos, coletivos. Por força da Lei

Complementar nº 75/93111, também serão objeto de proteção os interesses

individuais homogêneos.

A Administração Pública, a qual se apresenta no âmbito de todos os

poderes do Estado, notadamente presente no Poder Executivo, efetiva o que se

chama de autotutela ou autocontrole de seus atos administrativos. 

111  “Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União:
(...) VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

(...) d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos;”.
(BRASIL. Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Disponível em: <Hyperlink
www.planalto.gov.br> Capturado em 18.06.03).



74

Considerando que a Administração Pública enquanto veículo de

atuação da vontade do Estado em busca do interesse público deve se pautar pelos

princípios constantes na Constituição Federal, em especial aqueles presentes no

art.,37, a saber, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência,

além de outros decorrentes de um Estado Democrático de Direito, faz-se mister que

a atividade da Administração Pública seja por ela própria controlada mediante a

técnica da autotutela.

A autotutela é implementada por meio de dois tipos de controles a

cargo da Administração Pública, o juízo da legalidade e o juízo de mérito112 (da

oportunidade e da conveniência).

A renomada autora Maria Sylvia Zanella Di Pietro113 esclarece o

sentido de autotutela ao dizer que “também não se confunde tutela e autotutela, pois

esta corresponde ao poder que tem a Administração de rever os próprios atos, para

corrigir ou anular atos ilegais, bem como revogar os inoportunos ou inconvenientes,

sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário”.

Quando a lei é violada, há uma presunção de que o interesse público e

legitimidade nela consubstanciados também o foram, sendo mister a restauração da

situação pretérita a tal violação: é o controle de legalidade.

Conforme se verá, o controle de legalidade será efetivado tanto pela

Administração Pública como pelo Poder Judiciário (Súmulas 346 e 473 do STF e art.

53 da Lei 9.478/99114), razão pela qual furta-se de comentar em pormenores os

112 “Em outros casos, o interesse público impõe a verificação da eficiência do serviço ou a utilidade
do ato administrativo, exigindo sua modificação ou supressão, ainda que legítimo, mas ineficiente,
inútil, inoportuno ou inconveniente à coletividade, o que é feito pela Administração – e somente por
ela – através da revogação”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 28. ed. São
Paulo: Malheiros, 2003, p. 636).
113 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 409.
114 “Súmula 346 do STF – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE DECLARAR A NULIDADE DOS SEUS 
PRÓPRIOS ATOS.
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parâmetros de controle de legalidade utilizados pela Administração Pública, certo de

que coincidirão com aqueles também usados pelo Poder Judiciário, sendo tal estudo

realizado em outro momento.

Oportuno aqui apontar quatro considerações acerca do controle de

legalidade efetivado pela Administração Pública. 

Em primeiro lugar, diferentemente do Poder Judiciário, que precisa, em

regra, ser provocado pelos interessados (Princípio da Inércia) para atuar o controle

de legalidade, a Administração Pública deve e pode atuar de ofício para efeito de

controle da legalidade de seus atos. 

Além disso, diferentemente do juiz, que julga com imparcialidade os

conflitos a ele submetidos, a Administração Pública tanto é parte como é também a

autoridade que decide o contencioso administrativo (parcialidade).

De outra banda, em razão da regra da inafastabilidade do controle

jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), a decisão proferida pela Administração

Pública no controle da legalidade será passível de revisão judicial115.

Por fim, um ponto em comum, conforme se observará mais adiante, o

controle de legalidade atribuído à própria Administração Pública e ao Poder

Judiciário hoje pode ser ampliado para controle de juridicidade, haja vista que não

Súmula 473 do STF – A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO
EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNEM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM
DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE,
RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A
APRECIAÇÃO JUDICIAL.

‘Art. 53 da Lei 9.784/99 – A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos’. (BRASIL. Lei nº9.784, de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Disponível em: <Hyperlink www.planalto.gov.br> Capturado em
18.06.03).

115 “A função administrativa possui como notas distintivas a parcialidade, uma vez competir-lhe a
realização do interesse público, a atuação de ofício, de maneira que prescinde da provocação de
terceiros para ser desencadeada, e, finalmente, a submissão ao controle último pelo Poder Judiciário, 
tendo em vista o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF, art.5º, XXXV)”. (SILVA,
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somente a lei, mas os princípios e as regras previstos na Constituição são também

parâmetros jurídicos de controle dos atos administrativos.

O outro tipo de controle dos atos administrativos diz respeito à

observância do interesse público sugerido pela lei.

A lei deixa muitas vezes, como se viu, certa liberdade de avaliação do

caso concreto nas mãos do administrador público para fins de cumprimento do

interesse público nela consagrado: eis a discricionariedade administrativa. 

Por conseguinte, o juízo de conveniência e de oportunidade realizado

discricionariamente pela Administração é instrumento de controle, à medida que o

administrador avaliará no caso concreto qual a ação administrativa mais oportuna e

conveniente para atingir o interesse público. Esse juízo será aferido se a medida

antes tomada pela Administração Pública persiste apta a atender ao interesse

público. Assim, quando a medida administrativa não mais atende ao interesse

público, o administrador deverá revogar, e não anular ou invalidar, o ato antes

adotado, pois ele já perdeu a conveniência e oportunidade116.

Faz-se ainda menção neste tópico ao controle realizado pelo Poder

Judiciário, o qual se fará preservando a juridicidade do sistema, podendo, por via de

regra, se anular ou invalidar o ato administrativo violador da norma jurídica. Não

pode, contudo, o Poder Judiciário, conforme se verá a seguir, avaliar aspectos de

oportunidade e conveniência117 a exemplo da Administração Pública para efeito de

Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.
22).
116 “Não se confunde a invalidação com a revogação – ato administrativo pelo qual se suprime ato
válido, mas que se tenha tornado inoportuno ou inconveniente para o interesse público”. (SILVA,
Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos atos administrativos”. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.
80).
117 Para Sérgio Victor Tamer: “A conveniência dá-se sempre que o ato interessa, convém ou satisfaz
ao interesse público; a oportunidade traduz-se pela prática do ato, no momento adequado à
satisfação do interesse público”. (TAMER, Sérgio Victor. Atos políticos e direitos sociais nas
democracias: Um estudo sobre o controle dos atos políticos e a garantia judicial dos direitos sociais.
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2005, p. 86).
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revogar atos administrativos, pois estaria violando a cláusula constitucional da

separação dos poderes.

Interessa aqui tratar rapidamente sobre a forma de efetivação do

controle de legalidade a cargo da própria Administração Pública e do Poder

Judiciário. Em outras palavras, em sendo o ato administrativo ilegal, como deverá

ser restaurada a legalidade.

É sabido que, num Estado de Direito, o respeito à lei é uma das

grandes conquistas dos administrados, de forma que, em regra, não devem

prosperar ou produzir os efeitos jurídicos desejados os atos ilegais.

Um ato estará viciado se estiver em desconformidade com a lei. Um

ato ilegal ou viciado, em tese, não produz os efeitos jurídicos desejados pelo agente

que o pratica, mas produz outros efeitos jurídicos por ele não desejados e também

interfere na realidade fática do administrado, de forma que é preciso ser objeto de

controle, sendo importante saber como a legalidade será restaurada pelo Estado.

O vício do ato administrativo, portanto, é pressuposto de quaisquer

medidas restauradoras da legalidade a cargo do Estado, entre as quais se destacam

a invalidação e a convalidação118.

Conforme a melhor doutrina119, “a invalidação é mais que um juízo

verificador de adequação entre normas. É manifestação normativa também, cujo

propósito é a expulsão (retirada do sistema) de norma desconforme ao

ordenamento. Esta manifestação advém de um órgão dotado de competência para

tanto”.

118 “Há duas formas de recompor a ordem jurídica violada, em razão dos atos inválidos, quais sejam,
a invalidação e a convalidação. (...) Assim, o princípio da legalidade não predica necessariamente a
invalidação, como se poderia supor, mas a invalidação ou a convalidação, uma vez que ambas são
formas de recomposição da ordem jurídica violada”. (ZANCANER, Weida. Da convalidação e da
invalidação dos atos administrativos. 2. ed., 3. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 56).
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Nas palavras de Weida Zancaner120, “a invalidação é a eliminação, com 

eficácia ex-tunc, de um ato administrativo ou da relação jurídica por ele gerada ou de 

ambos, por haverem sido produzidos em dissonância com a ordem jurídica. No

Direito Brasileiro são sujeitos ativos da invalidação o Poder Judiciário e a

Administração Pública”.

A invalidação, consoante se verificou, pode ser adotada tanto pela

Administração como pelo Poder Judiciário, sendo medida de restauração da

legalidade violada121.

A invalidação se traduz na profligação do ato ilegal e/ou de seus efeitos 

(art. 53 da Lei 9.478/99). Normalmente, são infirmados tanto o ato ilegal em si como

os seus efeitos, tendo a decisão natureza declaratória com efeitos ex-tunc. Porém,

há situações em que só se pode infirmar o ato ilegal, mas não seus efeitos na

realidade fática, dando-se uma decisão desconstitutiva com efeitos ex-nunc122.

Em verdade, nem sempre a invalidação ou anulação do ato viciado

será possível, pois, além do princípio da legalidade, há que se considerar a

existência de outros princípios jurídicos maiores, tais como a boa-fé e a segurança

119 CÂMARA, Jacintho de Arruda. A preservação dos efeitos dos atos administrativos viciados.
Estudos de Direito Administrativo em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello.
São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 54.
120 ZANCANER, Weida. Op. cit., p. 45.
121 “A invalidação tutela pois a ordem jurídica com suas regras e princípios, como o da legalidade, um
dos princípios basilares do Estado de Direito, podendo ser feita tanto pelo Poder Judiciário, quando
provocado, ou pela própria Administração, por intermédio de seus sistemas de controle interno”.
(SILVA, Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Max Limonad,
2001, p. 16).
122 “Entretanto, há casos em que a invalidação atinge tão somente os efeitos jurídicos do ato viciado,
mas não pode atingir os efeitos fáticos já produzidos, (1) em virtude destes estarem protegidos por
outras normas jurídicas, que não o ato viciado que lhes deu origem; ou (2) por não haver
possibilidade material de desconstituição de tais efeitos, hipótese na qual se faz necessária a criação
de outros efeitos de natureza jurídica que se contraponham aos surgidos pela aplicação do ato
inválido, de modo a restaurar o equilíbrio jurídico”. (CÂMARA, Jacintho de Arruda. A preservação dos 
efeitos dos atos administrativos viciados. Estudos de Direito Administrativo em homenagem ao
Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 57).
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jurídica, que terminam por indicar que mais proveitosa será a manutenção dos

efeitos gerados pelo ato atacado123.

A convalidação é outra maneira de restaurar a legalidade violada pelo

ato viciado, sendo, na verdade, a produção de outro ato administrativo (não-viciado)

o qual tem o condão de agir retroativamente sobre o ato viciado (e seus efeitos),

sanando-o.

Consoante a melhor doutrina124, “a convalidação é um ato, exarado

pela Administração Pública, que se refere expressamente ao ato a convalidar para

suprir seus efeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos”. Isso será possível

desde sejam atendidos certos requisitos: a) o ato de convalidação não seja viciado e 

consiga sanar o ato viciado anterior; e b) não acarrete lesão a interesse público ou

prejuízos a terceiros125.

A grande vantagem da convalidação sobre a invalidação está no fato

de aquela, tal como esta, restaurar a legalidade (sanando o vício do ato írrito), ao

tempo que preserva os efeitos gerados pelo ato administrativo viciado, o que exalta

o princípio da boa-fé e o da segurança jurídica. Ou seja, a convalidação protege a

legalidade, a boa-fé e a segurança jurídica, enquanto a invalidação protege

123 “Do Estado de Direito decorrem, além do princípio da legalidade, outros princípios, como os da
segurança jurídica e o da proteção da confiança dos administrados. Entretanto, em diversas
situações, a invalidação dos atos administrativos para recompor a ordem jurídica violada pode vir a
atingir, inexoravelmente, as citadas diretrizes principiológicas”. (SILVA, Clarissa Sampaio. Op. cit.,
2001, p. 17).
124 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed., 3. tiragem.
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 56.
125 “Art. 55 da Lei 9.784/99 – Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízos a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração”. (BRASIL. Lei nº9.784, de janeiro de 1999. Regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: <Hyperlink
www.planalto.gov.br> Capturado em 18.06.03).
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praticamente só a legalidade. Destarte, se ambas as medidas garantem a

restauração da legalidade, é preferível convalidar a invalidar126.

Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica devem ser atentados

mesmo em decorrência de um ato ilícito, posto que o ato administrativo ora praticado 

tem (ou tinha) a presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual não se

pode responsabilizar o administrado pelos efeitos do mencionado ato quando estes

o favoreceram127.

Nas palavras de Clarissa Sampaio Silva128, ilustre autora de uma das

mais esclarecedoras obras sobre o assunto:

o fato de a Administração permitir que um ato viciado gere efeitos jurídicos
por determinado lapso temporal, produzindo situação de vantagem
usufruída pelos administrados que confiaram em tal norma concreta,
certamente, põe em questão a possibilidade de que, a qualquer tempo, seja
suprimida a proposição normativa administrativa com efeitos retroativos.

A má-fé comprovada do administrado pode importar na não

convalidação do ato, pois desde o início sabia do vício do ato. A violação a interesse

126 “A Administração deve invalidar quando o ato não comportar convalidação. Deve convalidar
sempre que o ato comportá-la. (...) Com efeito, a convalidação é um ato que não visa apenas à
restauração do princípio da legalidade, mas também a estabilidade das relações constituídas, o que
nos induz a concluir que se alicerça em dois princípios jurídicos: o princípio da legalidade e o da
segurança jurídica”. (ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos.
2. ed., 3. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 57-58).
127 “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO:
INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA
JURÍDICA.
I. A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF,
art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a
progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos – 1987 a 1992 -, o entendimento 
a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal
Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art.10, parágrafo único; art. 13, §4º,
art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais
em 27.08.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, ‘DJ’ de 25.6.1999. II – Os princípios da 
boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a
inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que
eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III – Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. IV – RE conhecido, mas não provido. RE 442.683-RS. Relator Ministro Carlos
Velloso, noticiado no Informativo 419 do STF”.
128 SILVA, Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Max Limonad, 
2001, p. 17.
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público ou prejuízos a terceiros também impedem a convalidação, pois aqui há

outros valores a serem preservados no ordenamento jurídico.

Em precioso estudo no ordenamento jurídico português, o professor

Paulo Otero (2003)129 esclarece que, apesar da atuação conforme a lei ser a

conduta mais desejada pela Administração Pública e o ato ilegal e seus efeitos

deverem ser expurgados retroativamente do mundo jurídico, muitas vezes, a

manutenção dos efeitos gerados pelo ato ilegal é a melhor forma de se respeitarem

outros princípios maiores do ordenamento jurídico. Assim, prega que só

aparentemente estar-se-ia a praticar ato contra a lei, uma vez que o próprio

ordenamento jurídico habilita e até solicita tal postura excepcional.

Outrossim, a legalidade pode ser controlada pela Administração

através da invalidação e da convalidação. Cabe, contudo, ao Poder Judiciário

apenas invalidar atos administrativos e verificar a legalidade da convalidação

realizada pela Administração Pública, já que não detém competência de emitir ato de 

convalidação.

Doravante, cuidar-se-á em pormenores no controle jurisdicional

incidente nos atos administrativos, em especial, nos concursos públicos.

129 “Neste último sentido, a circunstância de depararmos sempre com habilitações provenientes do
próprio ordenamento jurídico-positivo permite concluir que só em termos impróprios se pode dizer
que estamos diante de uma atuação administrativa contra legem: trata-se, em boa verdade, de uma
atividade desenvolvida em sentido contrário à legalidade normal ou, visto de diferente perspectiva, de 
uma actividade que, sem a existência de uma norma excepcional habilitante, seria ilegal, atendendo à 
normatividade que serve de padrão normal ou de regra geral de referência integrante da legalidade”.
(OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: O sentido da vinculação administrativa à
juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 989).



7 DO CONTROLE JURISDICIONAL INCIDENTE SOBRE OS

CONCURSOS PÚBLICOS

Convém, neste ínterim, identificar a importância do Poder Judiciário no

controle dos atos do Estado, em especial, dos atos administrativos inerentes ao

concurso público, demonstrando seu papel e legitimidade como agente assegurador

da efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais, e fixando ainda certos

limites ou parâmetros para a atividade jurisdicional.

Advirta-se porém, que, eventualmente, neste estudo, serão também

examinados casos em que se deu controle de constitucionalidade de ato normativo

pelo Poder Judiciário no que concerne à matéria de concurso público, apesar de o

estudo focar mais o controle nos atos administrativos.

No Estado Absolutista, o Poder Executivo consubstanciado no monarca 

foi demasiado, chegando ao extremo de se confundir a pessoa daquele com o

próprio poder, como bem fixou Luis XIV na França ao dizer: “o Estado sou eu”. Em

verdade, aqui o monarca cumulava as funções estatais, sendo prevalecente, porém,

a função executiva.

No Estado Liberal, consoante se demonstrou, o Poder Legislativo foi

hipertrofiado em relação aos demais130, sendo o poder representativo da vontade da

130 “Assim atribuiu-se maior relevância ao papel do Legislativo e a seu produto, a lei, sob o argumento 
de ser este o único poder estatal essencialmente representativo da vontade popular. Mas não por
acaso, era no Legislativo que a burguesia então vitoriosa possuía a ampla maioria”. (LOPES FILHO,
Juraci Mourão. A jurisdição sob a ótica dos direitos fundamentais. Opinião Jurídica – Revista do
Curso de Direito da Faculdade Christus, nº 03, ano 02, 2004.1, p. 133).
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nação. Nesse contexto, o Poder Judiciário seria um poder praticamente neutro, mero 

executor mecânico da vontade da lei conforme insinua Montesquieu, ao dizer:

“entretanto, se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a um

tal ponto, que nunca sejam mais que um texto fixo da lei”131.

O Poder Judiciário, portanto, até então, sempre foi dos poderes do

Estado o mais fraco, normalmente dominado pelos demais.

No Estado Social Democrático consagrado pela Constituição Federal

de 1988, o poder político advém do povo e deverá ser exercitado em seu proveito. A

Constituição representa, pois, a vontade soberana do povo, a qual deve ser

cumprida pelo Estado.

Na Constituição, estão consagrados os limites à atuação estatal

incidente sobre o povo, o que se chama de direitos fundamentais.

Assim, o Estado tem o dever de respeitar e garantir os direitos

fundamentais, sendo que constitucionalmente o órgão que recebeu tal mister com

ampla independência e capacidade de realização foi exatamente o Poder Judiciário -

verdadeiro agente transformador da realidade social e garantidor da efetividade

constitucional.

Assim, no Estado Democrático de Direito ou Estado Social

Democrático, o Poder Judiciário se apresenta como o poder apto a se destacar entre 

os demais132.

131 MONTESQUIEU, Charles de. Do espírito das leis. Traduzido por Jean Melville. São Paulo: Martin
Claret, 2002, p. 167.
132
“De último, porém, a importância do Judiciário avulta em toda parte por indeclinável à sustentação

de um sistema democrático, republicano e federativo, em normal correspondência com o estado de
Direito, do qual é uma das mais sólidas colunas de legitimidade. (...) A idade dos direitos
fundamentais e do constitucionalismo da liberdade atribuiu ao Judiciário papel de destaque, não raro



84

Na mesma linha de raciocínio destaca Juraci Mourão Lopes Filho133:

Diante disso, até mesmo por imposição do sistema cheks and balances, é
imperioso que o Judiciário suba o degrau institucional posto pelo Estado
Social e se torne o “terceiro gigante”. A nova forma das constituições é, ao
mesmo tempo, a razão desta necessidade – por estabelecerem obrigações
a serem observadas sempre que for fática e juridicamente possível – como
também o meio, pois é através da efetivação dos princípios constitucionais
que o juiz pode cumprir a novel pauta institucional de conduzir os rumos do
Estado, servindo de contrapeso aos dois outros poderes. 

Ademais, afirma o professor André Ramos Tavares134, “é só

recentemente que se difunde a idéia de o Poder Judiciário como guardião do

documento fundamental do povo e, por conseguinte, como fiscal dos demais

poderes. Os marcos, aqui, como se sabe, foram a criação de um Tribunal

Constitucional na Áustria, em 1920, por obra de Kelsen, e, nos Estados Unidos da

América do Norte, a célebre sentença do justice Marshall, já na data de 1803”.

Importante nesse contexto fazer uma rápida menção à positivação dos

princípios na Constituição e à consagração dos direitos fundamentais.

Em certa época, entendia-se que havia direitos naturais e valores

universais ao homem independentemente de qualquer ato estatal. Deflagrou-se o

Jusnaturalismo, criticado por vários aspectos, dentre os quais a falta de uniformidade 

em identificar quais seriam os direitos naturais e quem seria a pessoa apta a defini-

los.

de hegemonia e preeminência, que o liga inapartavelmente ao futuro da democracia, enquanto
expressão, síntese e substância de quatro gerações de direitos, cuja concretude, garantia e
universalidade, arrimada a elementos constitucionais de proteção, nunca poderá, amanhã, prescindir
da intervenção eficaz e, se necessário, criativa do aparelho judiciário, como concretizador bem-
sucedido dos sobreditos direitos, nomeadamente os das três derradeiras gerações que dele
dependem”. (BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial: A derrubada da
Constituição e a recolonização pelo golpe de Estado institucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004,
p. 74).
133 LOPES FILHO, Juraci Mourão. A jurisdição sob a ótica dos direitos fundamentais. Opinião Jurídica 
– Revista do Curso de Direito da Faculdade Christus, nº 03, ano 02, 2004.1, 143.
134 BASTOS, Celso Ribeiro; André Ramos Tavares. As Tendências de Direito Público: No limiar de um 
novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 159.
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Em contraposição, surgiu a concepção de que os direitos e os

possíveis valores consagrados em uma dada sociedade só existiriam a partir da

confecção da norma jurídica pelo Estado, através do Direito posto: eis o Positivismo.

Resolvia-se o problema da segurança jurídica, pois os direitos seriam apenas

aqueles consagrados pelo Estado na lei.

Com a consagração do Positivismo e o apego exagerado à lei, de

forma que ela seria a razão de ser do homem, chegou-se a uma situação histórica

extrema e paradoxal com o nazismo135, que foi um movimento autorizado por lei

(legalidade), que tornou a existência humana indigna, pois, com o respaldo na lei,

poderia o Estado fazer tudo o que quisesse com a humanidade, sem qualquer

critério moral ou limite valorativo. A lei do homem voltou-se contra seu próprio

criador, esmagando-o.

Após o triste evento histórico da Segunda Grande Guerra Mundial e do

movimento nazista que abalou a humanidade, percebeu-se que se fazia mister uma

síntese entre as duas concepções, ou seja, o Direito seria criado pelo Estado o que

denotava segurança jurídica, contudo, a norma jurídica agora não se limitaria à regra 

(lei), sendo positivados agora os princípios (até então, verdadeiros direitos naturais),

que iriam compor o texto das Constituições dos Estados, passando a ter plena

normatividade ao lado das regras, denotando a presença de valores básicos à

sociedade, dentre os quais a justiça e a dignidade da pessoa humana, os quais

agora teriam que ser observados pelo Estado. O Direito teria agora uma carga

135 “Perceber-se-á que, em face das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, a
comunidade internacional passa a reconhecer que a proteção dos direitos humanos constitui questão
de legítimo interesse e preocupação internacional. Ao constituir tema de legítimo interesse
internacional, os direitos humanos transcendem e extrapolam o domínio reservado do Estado ou a
competência nacional exclusiva”. (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional
internacional. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 32-33).
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axiológica, passando a limitar as ações do Estado, preservando os direitos tidos por

fundamentais136.

Na lição de Humberto Ávila, “os princípios constituem o aspecto

deontológico dos valores, pois, além de demonstrarem que algo vale a pena ser

buscado, determinam que esse estado de coisas deve ser promovido”137.

Conforme ensina o professor José de Albuquerque Rocha138, “valores

são qualidades irreais residentes nas coisas, que sentimos ou não, que apreciamos

ou não. (...) Os valores são um sistema de convicções e crenças que em uma

sociedade dada definem os fins, metas ou objetivos a serem alcançados pela

comunidade como um todo”. 

Portanto, o parâmetro jurídico para o Estado e, por sua vez para o

Poder Judiciário, ampliava-se da lei (legalidade) para a norma jurídica, entendida por

princípios e por regras (juridicidade), abundantes na Constituição Federal139.

136 “De fato, a experiência nazista foi bastante traumática para os alemães, pois demonstrou que a
previsão constitucional de um direito não era suficiente para dar-lhe efetividade, se não houvesse,
também, garantias. A partir daí, passaram a ser assegurados, aos indivíduos, instrumentos
jurisdicionais capazes de compelirem os poderes públicos a respeitar seus direitos fundamentais”.
(BRAGA, Valeschka e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Curitiba: Juruá,
2004, p. 80-81).
137 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 131).
138 “Por outras palavras, os valores constituem verdadeiras normas sociais ou pautas ideais de
condutas e atitudes, no sentido de guia das condutas, que, uma vez incorporados à Constituição,
adquirem o caráter de normas jurídicas, perdendo o sentido de princípios de direito natural, o que
significa dizer que essas crenças e convicções em que consistem os valores e que servem de
orientação para a conduta humana, tornam-se de observância obrigatória, no sentido de que devem
ser alcançados pelo ordenamento jurídico”. (ROCHA, José de Albuquerque. Hermenêutica
constitucional e judiciário. Revista Ibero-Americana de Direito Constitucional Econômico (AIDCE),
Ano I, nº 01, Fortaleza – abril de 2002, p. 113).
139 Nas sábias palavras de Gustavo Binenbojm, “deve ser a Constituição, seus princípios e
especialmente seu sistema de direitos fundamentais, o elo de unidade a costurar todo o arcabouço
normativo que compõe o regime jurídico administrativo. A superação do paradigma da legalidade
administrativa só pode dar-se com a substituição da lei pela Constituição como cerne da vinculação
administrativa à juridicidade”. (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos
Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2006, p. 36-37).
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Advirta-se que não é objetivo deste estudo analisar em minúcias as

distinções entre princípios e regras, sendo oportuno apenas firmar as distinções

básicas para efeito de se entender a ampliação do controle jurisdicional da

legalidade para juridicidade, com a inclusão dos princípios como parâmetro de

controle.

Conforme ressalta Robert Alexy140:

la distinción entre reglas y principios constituye, además, el marco de una
teoría normativo-material de los derechos fundamentales y, com ello, un
punto de partida para responder a la pregunta acerca de la posibilidad y los
límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales. Por
todo esto, la distinción entre reglas y principios es uno de los pilares
fundamentales del edificio de la teoría de los derechos fundamentales.

Segue o mesmo autor141 alertando que a regra e o princípio não se

contrapõem, sendo ambos espécie de norma jurídica; logo, a distinção seria entre

espécies de normas.

Na doutrina constitucionalista portuguesa representada pelo

consagrado mestre J. J. Gomes Canotilho142, apontam-se as principais distinções

entre regras e princípios, a saber: a) os princípios são normas jurídicas impositivas

de uma otimização, compatíveis com vários graus de concretização; já as regras são 

normas que prescrevem imperativamente uma exigência que é ou não cumprida (é o 

tudo ou nada); b) a convivência entre princípios é conflitual, mas eles coexistem (não 

havendo exclusão de um pelo outro); entre regras é antinômica, havendo exclusão

140 “A menudo, no se contraponen regla y principio sino norma y principio o norma y máxima. Aquí las
reglas y los principios serán resumidos bajo el concepto de norma. Tanto las reglas como los
principios son normas porque ambos dicen lo que debe ser. Ambos pueden ser formulados com la
ayuda de las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición. Los principios, 
al igual que las reglas, son razones para juicios concretos de deber ser, aun cuando sean razones de
un tipo muy diferente. La distinción entre reglas y principios es pues una distinción entre dos tipos de
normas”. (ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 1. ed., 3. reimpresión. Madrid:
Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, 2002, p. 81-82).
141  Idem, p. 83.
142 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, [s.d.], p. 1161-1162.
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de uma pela outra; c) os princípios permitem o balanceamento de valores e

interesses (ponderação pelo grau ou peso de importância); as regras não deixam

qualquer margem para solução em termos de ponderação, pois uma exclui a outra

(âmbito da validade). 

Segue ainda a opinião de Willis Santiago Guerra Filho143 ao dizer: “de

posse desses elementos, cabe agora introduzir nosso tema no contexto da diferença

entre normas que são ‘regras’ daquelas que são ‘princípios’, sendo entre essas

últimas que se situam as normas de direitos fundamentais. As regras trazem a

descrição de estados-de-coisas formados por um fato ou um certo número deles,

enquanto nos princípios há uma referência direta a valores”.

Por fim, arremata Humberto Ávila, em seu precioso estudo144 sobre

princípios, que há distinções fracas (Esser, Larenz, Canaris) e fortes (Dworking,

Alexy) entre princípios e regras, apresentando resumidamente os critérios adotados

para a referida distinção: a) caráter hipotético-condicional; b) modo final de

aplicação; c) relacionamento normativo; e d) fundamento axiológico.

Destarte, se as regras têm uma hipótese fática de incidência, os

princípios não a tem, pois comportam dentro de si não a previsão de fatos, mas de

valores.

A Constituição passava, portanto, a ser o novo parâmetro de atuação

do Estado Social; nela estavam consubstanciados as regras e os princípios, estes

últimos repletos de carga axiológica. 

143 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 3. ed. São
Paulo: Celso Bastos Editora, 2003, p.44-45.
144 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 39.
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Os limites à atuação do Estado em face de seus “súditos”, desde o

advento do constitucionalismo moderno, ficaram conhecidos por direitos

fundamentais.

Antes, havia as declarações de direitos ou mesmo concebia-se a

própria Constituição como uma mera intenção de direitos, não havia carga

normativa. Hoje, a Constituição é a norma jurídica máxima, devendo, pois, ser

observada145.

Os limites de atuação do Estado restavam agora fincados na

Constituição em regras e princípios. Na Constituição restam, portanto, consagrados

os direitos fundamentais. Nas palavras de Edilsom Pereira de Farias146, “para

destacar essa mudança, a doutrina contemporânea vem dando preferência ao uso

da locução direitos fundamentais, quando deseja fazer alusão àqueles direitos

positivados numa constituição de um determinado Estado”.

Os direitos fundamentais são espécies de direitos subjetivos que

possuem atributos147 especiais que os qualificam148. Alguns direitos fundamentais

são considerados verdadeiros princípios constitucionais, outros estão

145 “Uma das espécies representativa de positivação dos direitos humanos é a constitucionalização
dos mesmos. Deixam, então, eles de ser apenas reivindicações políticas para se transformarem em
normas jurídicas”. (DE FARIAS, Edilsom Pereira. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida
privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio
Antônio Fabris Editor, 2000, p. 72).
146 Idem, p. 72.
147 Como diz Ingo Wolfgang Sarlet, “de qualquer modo, ficou consagrado o status jurídico diferenciado 
e reforçado dos direitos fundamentais na Constituição vigente. Esta maior proteção outorgada aos
direitos fundamentais manifesta-se, ainda, mediante a inclusão destes no rol das ‘cláusulas pétreas’
(ou ‘garantias de eternidade’) do art. 60, §4º, da CF, impedindo a supressão e erosão dos preceitos
relativos aos direitos fundamentais pela ação do poder Constituinte derivado”. (SARLET, Ingo
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006,
p. 79).
148 “Numa única linha, podemos então identificar os direitos fundamentais como direitos subjetivos
pétreos. Naturalmente, com isso não se quer sugerir que fundamental seja sinônimo de pétreo,
porque de fato, no nível semântico corrente, fundamental quer dizer essencial, vital, indispensável e
pétreo quer dizer resistente, duro, intrépido. O que se postula, no entanto, é que ambos os termos
estão, um para o outro, numa relação essencial e determinante, de modo tal que somente serão
verdadeiramente fundamentais aqueles direitos subjetivos imunizados contra o constituinte
reformador por obra de uma cláusula pétrea”. (MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos
fundamentais: conceito, função e tipos. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 87).
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consubstanciados em regras149, contudo, exigem para sua implementação e

compatibilização a utilização dos princípios constitucionais. 

Não compete aqui tratar acerca das gerações ou dimensões dos

direitos fundamentais, certo que o estudo aqui pretendido não comporta tamanha

abordagem.

Firma-se, pois, a idéia de que o Poder Judiciário é encarregado de dar

efetividade aos direitos fundamentais, o que se fará através do exercício da

jurisdição.

Hodiernamente, o julgador, que não mais terá que ser a mera boca da

lei (regra jurídica), para tanto, poderá valer-se de técnicas de interpretação da norma 

jurídica (princípios e regras) e de integração do Direito, para efetivar mudanças

sociais, chegando a criar o direito.

Por força da inafastabilidade do controle jurisdicional ou do direito de

acesso à justiça, o Poder Judiciário é obrigado a resolver todos os conflitos a ele

submetidos, não sendo a ausência da lei ou a obscuridade de seu sentido

obstáculos para tanto. 

Assim, na ausência da lei, o ordenamento jurídico dá ao julgador meios

de solucionar os conflitos sociais procedendo à chamada integração do Direito (art.

4º da LICC, art. 126 do CPC, art. 8º da CLT, art. 108 do CTN etc.), ou seja, mesmo

sem a lei, o ordenamento jurídico dá elementos ao juiz para solução ao caso,

preenchendo a lacuna legal por meio do emprego de analogia, princípios gerais do

149 Reforça tal entendimento Ingo Wolfgang Sarlet: “inicialmente, partindo do pressuposto de que
tanto as normas de direitos fundamentais que consagram direitos subjetivos individuais, quanto as
que impõem apenas obrigações de cunho objetivo aos poderes públicos podem ter a natureza ou de
princípios ou de regras (considerando-se a Constituição como sistema aberto de regras e princípios),
há que ter em mente a inexistência de um paralelismo necessário entre as regras e a perspectiva
subjetiva e, por outro lado, entre princípios e perspectiva objetiva, de tal sorte que se pode falar em
regras e princípios consagradores de direitos subjetivos fundamentais, bem como de regras e
princípios meramente objetivos”. (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006,  p. 169).
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direito e dos costumes. Conforme sustenta Bobbio150, a completude ou a superação

de lacunas legais é condição de sobrevivência do próprio sistema jurídico. 

A integração do ordenamento jurídico seguramente envolve atividade

criativa por parte do julgador.

Por outro lado, em havendo lei para regular o caso, não se cogita de

integração, mas de interpretação.

Sabe-se que a norma jurídica contém um sentido que deverá ser

extraído pelo julgador a fim de solucionar o conflito a ele submetido. Para tanto, ele

deverá buscar nas entranhas daquela o seu real significado: eis a atividade

interpretativa. É a interpretação jurídica151.

Para buscar o real ou o melhor sentido à norma jurídica, ou seja, para

bem interpretá-la, convém o intérprete valer-se de técnicas ou de regras especiais

ou de uma arte de bem-interpretar: a Hermenêutica Jurídica. O estimado professor

Raimundo Bezerra Falcão152 esclarece dizendo: “de todo modo, se a atividade ou o

simples ato de captação do sentido é a interpretação, as regras pelas quais ela se

opera e o entendimento de suas estruturas e do seu funcionamento, enfim, o

entendimento dos seus labirintos é a Hermenêutica”.

Interessante é registrar que a hermenêutica jurídica clássica dava-se

no âmbito da lei (regras jurídicas), valendo-se de técnicas tais como a interpretação:

literal (gramatical), sistemática, teleológica (sociológica), lógica e histórica.

150 “A norma que estabelece o dever do juiz julgar cada caso com base numa norma pertencente ao
sistema não poderia ser executada se o sistema não fosse pressupostamente completo, quer dizer,
com uma regra para cada caso. A completude é, portanto, uma condição sem a qual o sistema em
seu conjunto não poderia funcionar”. (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução
de Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999, p. 118).
151 “A interpretação jurídica pode ser entendida como um processo discursivo através do qual,
partindo de fórmulas lingüísticas contidas em um texto, chega-se a um conteúdo normativo.
Concretizando mais ainda a definição, diríamos que a interpretação é a atividade discursiva
consistente em atribuir sentido ou significado a um texto normativo”. (ROCHA, José de Albuquerque.
Hermenêutica constitucional e judiciário. Revista Ibero-Americana de Direito Constitucional
Econômico (AIDCE), Ano I, nº  01, Fortaleza – abril de 2002, p. 110).
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Hodiernamente, a partir da positivação dos princípios (e seus valores)

na Constituição e do reconhecimento de sua normatividade, a norma jurídica passou

a ser regras e princípios, de forma que as antigas técnicas de hermenêutica jurídica,

apesar de ainda utilizadas, tornaram-se insuficientes para cuidar da nova concepção

de norma jurídica. Surge assim a chamada hermenêutica constitucional, a qual

detém outras técnicas ou princípios de interpretação aptos a atenderem

satisfatoriamente o novo contexto normativo153.

Nas palavras do professor Marcio Augusto Vasconcelos Diniz154,

“atualmente, no entanto, são inegáveis a importância e a especificidade da

hermenêutica constitucional, até mesmo em função da atividade do órgão que, em

última instância, determina o conteúdo e o sentido das normas constitucionais: o

Judiciário”.

A hermenêutica constitucional envolve a análise de normas jurídicas

abertas (os princípios) e amplas, o que traduz de outro lado uma maior

responsabilidade ao intérprete155, pois ele definirá o que o texto máximo quer dizer à

sociedade. Consoante a doutrina156, “esse caráter aberto e fragmentário, ao mesmo

152 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 1. ed., 2. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 84.
153 “E a peculiariedade central da interpretação constitucional é uma conseqüência necessária do
apelo freqüente a conceitos de valor na formulação dos textos da Constituição, tais como dignidade
da pessoa humana, democracia, pluralismo político, liberdade, justiça, igualdade, solidariedade,
individualismo, paz, ordem pública, moralidade, imparcialidade, independência, desenvolvimento e
tantos outros, o que torna esses textos constitucionais esquemáticos, abertos, abstratos,
indeterminados e elásticos. A natureza aberta dos textos constitucionais determina a ampliação da
zona de penumbra em detrimento da certeza, circunstância que afeta seu processo de interpretação
e o próprio intérprete, que goza assim de maior discricionariedade”. (ROCHA, José de Albuquerque.
Hermenêutica constitucional e Judiciário. Revista Ibero-Americana de Direito Constitucional
Econômico (AIDCE), Ano I, nº 01, Fortaleza – abril de 2002, p. 112).
154 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 238. 
155 Oportuno registrar a opinião de Peter Häberle, a entender que a atividade de interpretação
constitucional não vem a ser uma exclusividade do Poder Judiciário, podendo ser realizada por outros 
órgãos estatais, pelos cidadãos e por grupos sociais, não havendo, pois, um rol taxativo de
legitimados. (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional - A sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução
de Gilmar Ferreira Mendes. Reimpressão. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 13).
156 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 241. 
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tempo em que dá ao intérprete um maior grau de mobilidade na sua concretização,

acarreta maior responsabilidade, porque não se pode prescindir da normatividade

constitucional, isto é, não se pode admitir uma qualquer atribuição de sentido em

detrimento da manifestação ontológica da Constituição enquanto lei fundamental do

Estado e da Sociedade”.

Convém esclarecer que a atividade interpretativa da Constituição, dada

a abertura dos princípios enquanto normas jurídicas carregadas de valores que

mudam com a sociedade, dará sempre margem para o julgador proceder à sua

compatibilização com a realidade social, fazendo uma verdadeira reforma

constitucional informal (fora das vias legislativas), a chamada mutação

constitucional, não restando, assim, qualquer dúvida quanto à natureza criativa de tal 

atividade judicial157.

No dizer do mestre Luís Roberto Barroso158, “os princípios

constitucionais são, precisamente, a síntese dos valores mais relevantes da ordem

jurídica. (...) Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de

uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de

partida e os caminhos a serem percorridos”. Nesse contexto, inevitável é a

constatação de que o limite à atividade interpretativa serão os princípios

constitucionais, munidos de toda a carga axiológica neles embutida.

A atividade interpretativa realizada pelo juiz envolve, pois, criação,

notadamente num contexto de Estado Social159.

157 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2. ed. São Paulo: Celso
Bastos Editor, 1999, p. 130.
158 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 3. ed.
1999, p. 148-149.
159 “Resulta ainda claro das noções acima que a interpretação é atividade criadora de normas e não
mera reprodução do texto interpretado”. (ROCHA, José de Albuquerque. Hermenêutica constitucional
e Judiciário. Revista Ibero-Americana de Direito Constitucional Econômico (AIDCE), Ano I, nº 01,
Fortaleza – abril de 2002, p. 111).
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Em verdade, a atividade criativa por parte do Poder Judiciário já era

defendida por Kelsen160, ao dizer que “apenas o preconceito, característico da

jurisprudência da Europa continental, de que o Direito é, por definição, apenas

normas gerais, apenas identificação errônea do Direito com as regras gerais do

Direito estatutário e consuetudinário, poderiam obscurecer o fato de que a decisão

judicial continua o processo criador de Direito, da esfera do geral e abstrato para a

esfera do individual e concreto”. 

Mesmo a norma geral produzida pelo Poder Judiciário era defendida

por Kelsen quando afirmava: “a decisão judicial também pode criar uma norma geral. 

(...) A função criadora de Direito dos tribunais é especialmente manifesta quando a

decisão judicial tem o caráter de um precedente, ou seja, quando a decisão judicial

cria uma norma geral”161.

Mauro Cappelletti também defende a atividade criativa dos juízes,

chegando mesmo a afirmar que ela existe substancialmente tal qual a função do

legislador, sendo distinto, porém, o processo de criação162.

A atividade do magistrado no Estado Social implicará, além de infirmar

atos (concretos e normativos) incompatíveis com a Constituição Federal (em suas

regras e princípios), garantir a eficácia dos direitos fundamentais nela

consubstanciados, o que exige uma atividade de criação, em especial de técnicas de 

hermenêutica e de integração do Direito.

160 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. 4. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 197.
161 KELSEN, Hans, 2005, p. 216.
162 “Do ponto de vista substancial, portanto, não é diversa a ‘natureza’ dos dois processos, o
legislativo e o jurisdicional. Ambos constituem processos de criação do direito. A questão se põe, pelo 
contrário, em termos totalmente diversos se examinada do ponto de vista processual: este é o tema
que enfrentaremos mais tarde, quando procuraremos distinguir o modo de criação judiciária em
relação ao da criação legislativa”. (CAPPELLETTTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos
Alberto Álvaro de Oliveira. Porto alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1993, p. 27).
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O juiz, portanto, tem respaldo na Constituição Federal para controlar os

demais poderes, de forma a afastar, por exemplo, leis inconstitucionais, assim como

invalidar atos administrativos írritos, de forma a assegurar a efetividade da norma

constitucional e, por sua vez, garantir a fruição dos direitos fundamentais. 

Assim, o Poder Judiciário é hoje o guardião por excelência da

efetividade da Constituição, impedindo os excessos indevidos dos demais poderes e

fazendo serem cumpridos pelo Estado os princípios constitucionais, em especial,

aqueles garantidores de direitos fundamentais. 

Em outras palavras, o juiz seria hoje a própria Constituição afirmando

sua carga normativa, impedindo que outros fatores reais do poder lhe tomem as

rédeas do Estado, desviando-se dos valores por ela consagrados para a sociedade.

No dizer de Konrad Hesse, “a Constituição não configura, portanto, apenas

expressão de um ser, mas também de um dever ser; ela significa mais do que o

simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças

sociais e políticas”163.

Segue o mesmo cientista político dizendo: “finalmente, a interpretação

tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da

Constituição”. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima

concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm)164.

Com o escopo de o Poder Judiciário bem cumprir seu desiderato de

órgão assecuratório dos direitos fundamentais, fez-se importante a CF/88 garantir

independência aos juízes atribuindo-lhes as prerrogativas previstas no art. 95

163 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição.Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, p.15.
164 Idem, p.22.
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(vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento), além de outras

previstas em lei.

O Poder Judiciário assegurará os direitos fundamentais ou qualquer

direito (ainda que não fundamental) através de sua função básica, a jurisdição. A

jurisdição será deflagrada através do exercício de outro direito fundamental, o direito

de ação (acesso à justiça), o qual se encontra topograficamente situado no mesmo

inciso XXXV, art. 5º da CF/88, que institui a jurisdição.

Assim, tendo o Estado Moderno assumido o papel de solucionador dos

conflitos sociais e de garantidor da ordem jurídica, por via de regra não caberá à

justiça privada (salvo exceções legais para o exercício da autotutela), ou seja, não

caberá aos indivíduos envolvidos no conflito resolverem-no, sendo esta tarefa do

Estado. Podem, sim, os envolvidos no conflito, pedir ao Estado que o resolva por

eles (substitutividade) através do direito de ação.

De outro lado, o direito de ação e a própria jurisdição serão exercitados

mediante uma série de atos lógicos e interdependentes voltados ao resultado final

(solução do conflito), os quais, no contexto de um Estado de Direito, supõem uma

pauta legal condicionante: o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88). 

O controle jurisdicional dos atos da Administração Pública, portanto,

dar-se-á de forma genérica por meio do exercício do direito de ação, dentro de um

devido processo legal.

Há, porém, certas vias processuais especiais (ou manifestações

especiais do direito de ação), também chamadas de remédios constitucionais,

previstas na Constituição para resolver certos tipos de conflitos (individuais e/ou

coletivos), do que aqui apenas se fará menção por não ser o objetivo principal deste
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estudo: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data,

ação popular e ação civil pública. São instrumentos especiais de controle

jurisdicional dos atos administrativos.

Convém registrar que atualmente existem dois sistemas básicos de

controle jurisdicional dos atos administrativos no mundo ocidental: a jurisdição única

e a jurisdição dúplice165.

A jurisdição dúplice, originada na França, implica um controle realizado

mediante tribunais especializados para resolver conflitos que envolvam a própria

Administração Pública. É o chamado contencioso administrativo (jurisdição especial).

Aqui, diferentemente do que se chama contencioso administrativo no Brasil, as

decisões das cortes administrativas são realmente definitivas. E outro controle

realizado pelo Poder Judiciário para conflitos entre particulares (jurisdição comum).

Já na jurisdição única, adotada no Brasil, qualquer conflito, seja entre

particulares, seja entre particulares e a Administração Pública, será resolvido com

força definitiva pelo Poder Judiciário. Daí se dizer que a decisão de tribunal

administrativo será revista pelo Poder Judiciário em conformidade com a cláusula do

art. 5º, XXXV, da CF/88.

É, portanto, chegada a era do Poder Judiciário. Cabe, pois, aos

intérpretes do ordenamento jurídico fazerem bom uso de tais prerrogativas

exercitando a jurisdição, a fim de resguardar interesses legítimos previstos na

Constituição Federal, efetivando o necessário controle de juridicidade dos atos do

165 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed.,
atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 140-141.
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Estado, sendo aqui destacado neste estudo, o controle dos atos da Administração

Pública nos concursos públicos.

Deve-se, contudo, prevenir que, apesar da hegemonia conferida ao

Poder Judiciário, a CF/88 consagrou a cláusula da separação dos poderes, o que

implica antecipadamente se alertar que a jurisdição também encontra limites

constitucionais, sendo previstos limites para os excessos a cargo do Poder

Judiciário166, sob pena de se instaurar talvez a pior das tiranias: a dos juízes167.

7.1 A Legitimidade da Atuação do Poder Judiciário

166 Adverte Gustavo Binenbojm: “a luta contra as arbitrariedades e imunidades do poder não se pode
deixar converter em uma indesejável judicialização administrativa, meramente substitutiva da
Administração, que não leva em conta a importante dimensão de especialização técnico-funcional do
princípio da separação dos poderes, nem tampouco os influxos do princípio democrático sobre a
atuação do Poder Executivo”. (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos
fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 41).
167 “(...) o emprego do princípio da proporcionalidade vinculado à hermenêutica concretizante,
emprego não raro abusivo, de que derivam graves riscos para o equilíbrio dos Poderes, com os
membros da judicatura constitucional desempenhando de fato e de maneira insólita o papel de
legisladores constituintes paralelos, sem todavia possuírem, para tanto, o indeclinável título de
legitimidade. (...) Reflexões desse teor conduzem, de necessidade, a uma indagação maior acerca da 
legitimidade que teria o Poder Judiciário para manter, por via de sua função hermenêutica, tal
superioridade sobre os Poderes Legislativo e Executivo. A hermenêutica constitucional, por exemplo,
não teria como tolher a politização dessa relação de poderes, com a hegemonia do Judiciário e o
quebrantamento da garantia que o clássico princípio de Montesquieu de alguma maneira sempre
representou para a liberdade no Estado moderno”. (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito
Constitucional. 10. ed.  São Paulo: Malheiros, 2000, p. 542).
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Já se consignou que a Administração Pública se sujeita a várias formas 

de controles, entre os quais, o controle efetivado pelo Poder Judiciário. Importa, por

oportuno, verificar qual a legitimidade do Poder Judiciário em realizar tal mister.

O conceito de legitimidade é por muitos entendido como aquilo que é

legal, ou que está de acordo com a lei. Contudo, a legitimidade aqui buscada merece 

uma ampliação em sua concepção168. A idéia de legitimidade não se restringe a

legalidade169.

A idéia de legitimação aqui pretendida decorre da noção de validade ou

adequação do exercício do poder político o qual, por sua vez, pode ser entendido

como a capacidade de alteração de condutas ou de provocação de efeitos em uma

dada coletividade.

O poder político, portanto, volta-se à coletividade, sendo certo que, ao

longo dos tempos, a titularidade do poder político foi atribuída a Deus (ou algo que o

valha), sendo exercida pelo homem (um só homem ou pequeno e seleto grupo de

homens) que atuava como mandatário daquele. Posteriormente, a titularidade e

exercício do poder político já se concentrava em um homem, ou em pequeno grupo

de homens (tido por verdadeira divindade). Por sua vez, a titularidade do poder

político também foi reconhecida à nação, notadamente com o advento do

constitucionalismo.

168 “Nas ciências políticas a legitimidade do ato ou do agente refere-se à necessária qualidade para
tornar válida a sua atuação em face dos demais cidadãos”. (SILVA, De Plácido e. Vocabulário
jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 480).
169 “Apesar do sentido etimológico da palavra, a noção de legitimidade precisa se desvincular do
conceito de legalidade, porque esta, por si só, não a justifica nem é a mesma coisa”. (MARQUES DE
LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise constitucional brasileira (estudos de
casos – abordagem interdisciplinar). Fortaleza: ABC Fortaleza, 2001, p. 42).
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A noção de legitimidade aflora quando é separada em mãos distintas: a 

titularidade e o exercício do poder político. A legitimidade se apresenta quando o

exercício do poder político é implementado de forma tida por adequada ou

autorizada pelo titular do referido poder. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o titular do poder político é o povo

(parágrafo único do art. 1º da CF/88), e este atribui ao Estado, mediante seus

órgãos, entidades e agentes, a capacidade de criar e impor condutas. Será,

portanto, legítimo o exercício deste poder pelo Estado, se realizado de forma a ser

considerada válida pelo titular do poder político: o povo.

Importa frisar que a idéia de legitimidade não deixa de estar ligada a

legalidade (em sentido amplo, aqui inserida a própria constitucionalidade), pois há

uma presunção de que o povo já autorizou o Estado a fazer leis e as impor ao grupo

social. Há uma presunção ou, pelo menos, uma tendência de legitimidade nos atos

praticados conforme a lei. 

Tal presunção se faz presente nas leis criadas pelo Estado que são

tidas por constitucionais e nos atos administrativos que são tidos por válidos e,

portanto, legítimos, desde que praticados de acordo com a lei170.

Porém, aqui a legitimidade supera a simples noção de legalidade, pois

o exercício do poder político através das funções legislativa, executiva e jurisdicional

deve-se dar de forma a ser acatado como válido pelo povo. Legitimidade tem relação 

não com a legalidade em si, mas com a aceitação popular.

170 “O conceito de legalidade é mais jurídico (técnico-jurídico), enquanto o de legitimidade é mais
político (político-jurídico ou ideológico). Não são excludentes nem sinônimos”. (MARQUES DE LIMA,
Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise constitucional brasileira (estudos de casos –
abordagem interdisciplinar). Fortaleza: ABC Fortaleza, 2001, p. 43).
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A vontade do povo está formalmente consubstanciada na Constituição,

sendo esta, inicialmente, a pauta de validade ou de legitimidade do exercício do

poder político pelo Estado. Nela estão forjados os anseios e os valores de uma dada

coletividade, numa dada época. Todos os atos praticados pelo Estado devem

guardar conformidade com a Constituição (legalidade), sob pena de não serem

válidos, pois, em tese, se afastariam da vontade do povo (legitimidade). 

A Constituição comporta, pois, uma tendência grande de legitimidade.

Os atos do Estado praticados de acordo com a Constituição guardam uma forte

tendência a serem legítimos171. Porém, é certo que mesmo a norma constitucional

deve guardar sintonia com a vontade consensual do povo sob pena de se tornar

ilegítima. Imperiosa, portanto, a atividade interpretativa a fim de garantir a harmonia

entre a norma constitucional e a aceitação pelo povo (legitimidade), sendo o

fenômeno da mutação constitucional ou interpretação constitucional evolutiva salutar

neste sentido.

Quando a Constituição deixar de ser aceita pelo povo, pode-se

deflagrar um processo revolucionário no sentido de nova Constituição e, por sua vez, 

rumo a outro Estado. Conforme preceitua Eros Roberto Grau172, “diremos, então,

que um direito posto é legítimo quando permite o pleno desenvolvimento das forças

materiais produtivas, em determinada sociedade; ilegítimo, quando constitui entrave

ao pleno desenvolvimento dessas forças, ocasião em que se instala uma época de

revolução social”.

171 “Ou, colocado em outros termos: a legalidade é a observância das leis e das regras; a
legitimidade, a observância dos valores e dos princípios. Ambas se integram na juridicidade e eficácia 
do sistema, fazendo-o normativo; sendo, tocante a essa normatividade, os princípios o gênero, e as
leis e regras a espécie. A regra define o comportamento, a conduta, a competência. O princípio
define a justiça, a legitimidade, a constitucionalidade”. (BONAVIDES, Paulo.Teoria do Estado. 4. ed.
São Paulo: Malheiros, 2003).
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A atuação do Estado, conforme o ordenamento jurídico, respeitando a

hierarquia das normas, garante a noção de legalidade (em sentido amplo), e,

conforme visto, a atuação conforme a lei (notadamente a Constituição) insinua a

legitimidade. Porém, ainda que um ato seja legal, pode ocorrer de ele não mais ser

aceito pelo povo, o que implicaria o ato ser legal, mas não ser legítimo. Destarte,

pode-se dizer que a legalidade é um bom indicativo da legitimidade, mas não se

confunde ou equivale à legitimidade173.

Em outras palavras, o Estado, para efeito de atuar com legitimidade,

deve praticar atos que sejam aceitos como válidos pelo povo. Os atos praticados em 

consonância com a legalidade sugerem a legitimidade, ainda que não de forma

absoluta; já os atos do Estado praticados em descompasso com a legalidade serão

um forte indicativo de ilegitimidade. Daí a eterna confusão entre legalidade e

legitimidade.

Outrossim, legitimidade relaciona-se à aceitação ou à aprovação por

parte do povo (titular do poder) do exercício do poder político através do Estado, e

não exatamente com a prática de atos de acordo com o ordenamento jurídico174.

Um bom exemplo de Governo legal, mas completamente ilegítimo se

deu com o nazismo.

172 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
89.
173 “Cumpre, pois discernir no termo legalidade aquilo que exprime inteira conformidade com a ordem 
jurídica vigente (...) A legalidade supõe, por conseguinte, o livre e desembaraçado mecanismo das
instituições e dos atos da autoridade, movendo-se em consonância com os preceitos jurídicos
vigentes ou respeitando rigorosamente a hierarquia das normas, que vão dos regulamentos, decretos 
e leis ordinárias até a lei máxima e superior, que é a Constituição”. (BONAVIDES, Paulo. Ciência
política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 111).
174 “A legitimidade assim considerada não responde aos fatos, à ordem estabelecida, aos dados
correntes da vida política e social segundo o mecanismo em que estes se desenrolam – o que seria
já do âmbito da legalidade – mas inquire acerca dos preceitos fundamentais que justificam ou
invalidam a existência do título e do exercício do poder, da regra moral, mediante a qual se há de
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Insta salientar que, quanto maior a participação ou a fiscalização do

povo no exercício do poder político, maior será a legitimidade. A maior participação

do povo no processo de atuação do poder implicará certamente maior aceitação do

ato ou da decisão-fim, sendo este, pois, mais legítimo.

Conforme visto, será legítima a atuação do Poder Judiciário à medida

que este atue em conformidade com a vontade do titular do poder político: o povo175.

Importante aqui, para efeito de melhor identificar a questão da

legitimidade, mencionar a idéia de ciclo do poder, ou seja, o poder político cuja

titularidade pertence ao povo, é repassado ao Estado (competência), sendo por ele

exercitado (atividade política) e recebido através de atos pelo povo (leis, atos

administrativos, decisões judiciais etc). Há um ciclo político, em que o poder sai das

mãos do titular (povo) para o mandatário (o Estado) exercitá-lo sobre o próprio

titular176.

Deve-se, pois, analisar cada etapa do ciclo do poder para verificar com

certo êxito o âmbito de legitimidade do Poder Judiciário, sendo importante verificar

em cada etapa a possibilidade de participação popular, a qual traduzirá uma maior

ou menor legitimidade.

mover o poder dos governantes para receber e merecer o assentimento dos governados”.
(BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2002, p. 115).
175 “No que toca à participação judicial, ela apresenta-se sob duas perspectivas diferentes. Em
primeiro, há a participação que se exerce pelo direito de ação. (...) Em segundo lugar, há a
participação nos próprios órgãos de jurisdição”. (BASTOS, Celso Ribeiro; Tavares, André Ramos. As
tendências de Direito Público: No limiar de um novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 431).
176 “Pode-se precisar a participação no poder, essencialmente, em três níveis: a participação na
escolha dos detentores do poder produz a legitimidade originária; a participação no exercício do
poder garante a legitimidade corrente; a participação na destinação e no controle dos resultados do
poder assegura a legitimidade finalística. Não há, portanto, prevalência de nenhuma das modalidades 
no processo, como não deve haver prevalência de participação em nenhuma das suas fases: é tão
importante a escolha de um representante legítimo como uma tomada de decisão legítima, como,
ainda, a correção de uma decisão ilegítima”. (BASTOS, Celso Ribeiro; Tavares, André Ramos. Op.
cit., 2000, p. 418).
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Importa verificar como se dá o repasse do exercício do poder político

do povo para o Estado, e para quem foi repassada parcela do exercício do poder. 

Oportuno relembrar que o poder político é uno, decorrente da

soberania popular, sendo que é repassado ao Estado o exercício daquele mediante

três formas distintas de atuar - legislação, administração e jurisdição -, funções

essenciais, as quais são atribuídas de forma prioritária e predominante,

respectivamente, a órgãos distintos (Poderes): Legislativo, Executivo e Judiciário.

Os membros dos Poderes Legislativo e Executivo chegam aos

respectivos cargos mediante eleição direta177, recebendo de forma temporária

(mandato) o exercício das funções legislativa e administrativa, funções estas que

tradicionalmente têm maior âmbito livre de decisão (discricionariedade). Importante

ressaltar que, dada a forma republicana adotada pelo Estado brasileiro, há

temporariedade no exercício de tais misteres pelos agentes eleitos pelo povo, sendo

que, de tempos em tempos, o povo renova e escolhe novos representantes, o que

em si é um mecanismo de controle político.

Vê-se que, para cargos no Legislativo e Executivo, o acesso se dá por

indicação direta do titular do poder político - o povo -, situação esta consagrada pela

constituinte de 1988 após duras lutas sociais. 

Contudo, em relação ao Poder Judiciário não há indicação direta ou

participação popular no acesso aos cargos de juízes e ministros dos tribunais, o que

indica uma menor legitimidade na forma de acesso178. O critério de acesso foi opção

177 Excepcionalmente, as eleições podem se dar de forma indireta, conforme parágrafo primeiro do
art. 81 da CF/88.
178 “Dizer que o fundamento é a CF não justifica plenamente a legitimidade. Pois se bastasse ela,
qualquer órgão ou governo (despótico, democrático, autocrático, tirano), a quem atribuíra poderes
constitucionais, seria legítimo”. (MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal
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do constituinte, sendo certo que, em outros ordenamentos jurídicos, há juízes eleitos

pelo povo179.

Ressalte-se, porém, que a forma de acesso aos cargos do Poder

Judiciário, apesar de não haver participação popular, não deixa de guardar um

indício de legitimidade, pois se apresenta assim definida no texto constitucional (há

uma vontade presumida do povo), sendo, porém, bem menos representativa que a

forma de acesso dos membros dos demais poderes.

O acesso ao Poder Judiciário nos cargos de primeiro grau se dá

mediante concurso público, sendo evidente a opção do constituinte pelo critério do

mérito no acesso (art. 93, I, da CF/88), em vez do critério representação popular,

talvez em virtude do predomínio técnico-jurídico da função.

Contudo, o acesso aos Tribunais Judiciários se dá mediante escolha de 

integrantes por pequenas castas sociais, na forma prevista na Constituição, restando 

aqui afastados a participação popular e o critério de mérito. A forma de acesso e a

composição dos tribunais estão definidas na Constituição, sendo relevante aqui

registrar tais aspectos referentes ao Supremo Tribunal Federal (art. 101 da CF/88).

O STF cumula funções extremamente relevantes na ordem

constitucional, sendo ao mesmo tempo cúpula do Poder Judiciário (Tribunal de

Apelação) e Corte Constitucional.

Federal na crise constitucional brasileira (estudos de casos – abordagem interdisciplinar). Fortaleza:
ABC Fortaleza, 2001, p. 47).
179 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e desenvolvimento: estudo
comparado para a reforma do sistema judicial. Brasília: OAB Editora, 2004, p.77.
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Por força do modelo de freios e contrapesos, inerente à separação dos

poderes, tem-se que a escolha dos membros do STF se dá por interferência do

Executivo e do Legislativo.

Os ministros do STF são indicados e nomeados com ampla liberdade

pelo Presidente da República, tendo apenas alguns limites prévios definidos na

CF/88 para efeito de escolha, tais como, o critério da idade (maior de 35 e menor de

65 anos) e o critério extremamente subjetivo de notável saber jurídico e reputação

ilibada. Há previsão de aprovação da escolha presidencial pela maioria absoluta do

Senado Federal, o que tem implicado historicamente verdadeiro ato de chancela,

mera homologação.

O acesso e a composição do Poder Judiciário resulta, pois, de critérios

que fogem à participação popular, sendo certo que, nos tribunais, quanto mais alta

for a hierarquia da corte, mais fluido e aberto é o critério de acesso, restando muita

liberdade ao Executivo na escolha de tais membros, o que traduz menor

legitimidade.

Ademais, os membros do Poder Judiciário, diferentemente daqueles

mandatários do Executivo e do Legislativo, têm vitaliciedade180, ou seja, exercitam o

poder político de forma mais permanente.

Resta, portanto, concluir, que o titular do poder político não tem

participação direta no processo de repasse da função jurisdicional aos membros do

Poder Judiciário, o que torna o primeiro ciclo do poder muito menos legítimo que o

referente aos demais Poderes do Estado. 

180 No caso dos juízes de primeiro grau a vitaliciedade só se dá após dois anos de efetivo exercício
das funções, na forma do art. 95, I, da CF/88.
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Além disso, os mecanismos de controle do acesso ao Poder Judiciário

por parte do povo são reduzidos, haja vista a ampla liberdade na escolha dos

membros dos tribunais, ficando o controle mais voltado à realização dos concursos

públicos para magistratura.

Tendo em conta que o critério de acesso e composição é previsto na

Constituição, sendo, pois, válido, resta apenas a possibilidade de minorar ou mesmo

otimizar o acesso em proveito do povo, pelo menos, quanto à qualificação dos

integrantes, o que se daria notadamente mediante duas posturas básicas: a)

otimização na seleção através dos concursos públicos para os cargos de juízes de

primeiro grau, o que se daria por meio de provas mais coerentes com a realidade da

judicatura e com a diminuição no subjetivismo dos critérios de aprovação no

certame; b) aperfeiçoamento dos magistrados tanto em sua formação jurídica, como

em disciplinas afins à realidade social; c) eleição com voto de juiz para escolha dos

juízes dos tribunais. 

Interessa aqui verificar se há participação do povo na atividade

jurisdicional, para efeito de legitimação de mais uma etapa do ciclo do poder.

A função jurisdicional implica preservar e aplicar o ordenamento

jurídico pátrio com definitividade, situação que normalmente é realizada mediante

provocação de interessados (jurisdicionados), diante de caso concreto. O Estado

assumiu para si a tarefa de solução dos conflitos sociais, concedendo aos litigantes

o direito e poder de provocar e participar do exercício de tal função mediante o

direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/88) e de uma forma previamente estabelecida

(devido processo legal – art.5º, LIV, da CF/88).
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Aqui, importa esclarecer que, quanto maior for a participação do

jurisdicionado no processo de formulação da decisão jurisdicional, mais legítima esta

será; daí serem inafastáveis o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos

a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88).

A função jurisdicional, porém, não se limita a resolver conflitos

subjetivos (casos concretos), sendo incontestável a chamada jurisdição

constitucional, ou seja, o mecanismo de solução de embates entre atos (normativos

ou não) infraconstitucionais e a Constituição (jurisdição objetiva), tarefa essa que

assume um maior relevo político, haja vista a finalidade de preservação da eficácia e

supremacia constitucional.

Destarte, o chamado controle de constitucionalidade é um instrumento

garantidor da legitimidade do exercício do poder político, pois visa a tornar coerente

o ato de Governo com a Constituição. Tal mecanismo decorre da rigidez e da

supremacia constitucional.

O controle de constitucionalidade é realizado por todos os Poderes do

Estado, sendo, contudo, preponderante, o controle jurisdicional, o qual normalmente

é repressivo.

No que concerne ao controle jurisdicional de constitucionalidade, tem-

se que há participação popular apenas no controle difuso, pois o próprio

jurisdicionado, no caso concreto, provoca e participa da atividade jurisdicional. No

controle concentrado, perdeu o constituinte uma ótima oportunidade de conferir

legitimidade ao povo de deflagrar a jurisdição, ficando a participação popular

atrelada a certos entes representativos, tais como o Ministério Público (Procurador
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Geral da República), Conselho Federal da OAB, Confederações Sindicais e

entidades de classe de âmbito nacional (art. 103 da CF/88). 

Historicamente, têm-se as funções legislativa e executiva como

políticas, haja vista a grande margem de liberdade nos critérios de decisão; sendo

assim, pois, estariam associadas à definição dos rumos do Estado e programa de

Governo. O Poder Judiciário não exercitaria função política, pois não fora instituído

para dar rumos ao Estado, nem teria o condão de se imiscuir nos aspectos

decisórios dos demais poderes quando concernentes a questões meramente

políticas181. Contudo, inevitável é a constatação de que, em essência, todas as

funções são manifestações do poder político, sendo, portanto, políticas.

Apesar de ainda haver uma certa polêmica, já se admite que a função

jurisdicional, notadamente por parte do STF, tem natureza política182. É notório que a 

função jurisdicional reflete a contenção das demais funções políticas do Estado, em

especial, quando garante a validade da decisão política fundamental183.

O controle de constitucionalidade, somado ao controle da legalidade,

indica o exercício de função de natureza política, de contenção dos abusos das

181 “O tema é relevante, visto historicamente se haver sustentado que o Judiciário não pode se
pronunciar sobre questões meramente políticas, também chamadas de simples, exclusiva ou
puramente políticas”. (MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise
constitucional brasileira (estudos de casos – abordagem interdisciplinar). Fortaleza: ABC Fortaleza,
2001, 31).
182 “Parece inegável que o Poder Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, enquanto
aplicador máximo dos dispositivos constitucionais, transcendeu seu papel clássico, adquirindo uma
importante função política, apoiado naquilo que se poderia identificar como uma das bases de
sustentação dessa nova atividade, que é a busca da maior proteção possível dos direitos
fundamentais). (BASTOS, Celso Ribeiro; Tavares, André Ramos. As tendências de Direito Público:
No limiar de um novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 87-88).
183 “As razões pelas quais se abstraiu do Judiciário o entendimento de que teria ele qualquer
atribuição ‘política’ liga-se mais a razões eminentemente históricas do que a qualquer outro fator.
Deve-se isto especialmente à conjectura política existente na Europa no período de formação das
ideologias iluministas sobre o Estado de Direito”. (LOPES FILHO, Juraci Mourão. A jurisdição sob a
ótica dos direitos fundamentais. Opinião Jurídica – Revista do Curso de Direito da Faculdade
Christus, nº 03, ano 02, 2004.1, p. 133).
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demais funções do Estado. O Poder Judiciário atua como legislador negativo,

afastando o ato normativo contrário à Constituição.

Algumas dificuldades afetam o exercício da jurisdição, culminando em

prestação deficiente da atividade, em descompasso com o objetivo constitucional, o

que induz a perda de legitimidade do Poder Judiciário, pois a justificativa de sua

própria existência está em bem-realizar a função que lhe fora incumbida pela

Constituição. Em não se prestando a contento a jurisdição, tem-se por não-atingida a 

vontade constitucional e, por sua vez, não será aceita ou não terá legitimidade pelo

povo.

As dificuldades atribuídas à má prestação jurisdicional são muitas,

podendo-se pinçar algumas: falta de prevenção dos conflitos pelo Estado, o que

denota uma demanda desumana; poucos juízes para muitos processos; legislação

processual ainda caótica; demora na prestação jurisdicional etc.

Algumas soluções, por outro lado, já se apresentam no sentido de

resgatar a efetividade e, por sua vez, a legitimidade da prestação jurisdicional: as

demandas ou tutelas coletivas; a Emenda Constitucional 45/04, que instituiu o direito

fundamental ao prazo razoável para duração do processo; a descentralização dos

tribunais e a justiça móvel; a proporcionalidade entre o número de processos e o de

juízes; a súmula vinculante etc. 

A decisão judicial é o fruto da função jurisdicional, de forma que o

Poder Judiciário deverá dar ao jurisdicionado aquilo que o ordenamento jurídico lhe

proporciona, mas impede que consiga com as próprias forças (vedação da justiça

privada). Nesse contexto, merece destaque também a missão do Poder Judiciário,



111

notadamente do STF, em assegurar a efetividade das normas constitucionais,

fazendo valer a supremacia que lhes é inerente.

A decisão judicial deverá ser pública e devidamente motivada, sob

pena de ser reconhecida como nula de pleno direito (art. 93, IX, da CF/88). É um dos 

poucos momentos em que o constituinte expressou hipótese de nulidade no texto

constitucional, o que indica importante garantia de legitimidade.

Cabe, ao jurisdicionado e à coletividade em geral, serem informados da 

decisão, assim como terem acesso às razões de fato e de direito que levaram o

julgador a adotar uma dada decisão, tudo para efeito de maior aceitação e controle

da atividade jurisdicional pelo povo184.

Importante aqui destacar a missão constitucional do Poder Judiciário

em implementar os direitos fundamentais, especialmente os de segunda dimensão

(direitos econômicos, sociais e culturais), atuando nestes casos como agente

transformador da realidade, forçando o Estado a agir como provedor das

necessidades básicas e essenciais da coletividade.

Outrossim, será legítima a decisão judicial e por sua vez a própria

existência do Poder Judiciário, à medida que sejam assegurados os direitos

fundamentais e a eficácia constitucional185.

184 “Por fim, a legislação não disponibiliza à população instrumentos hábeis para controlar as
decisões e atos do STF. Os remédios processuais são inúteis (correição parcial, ação criminal, ação
popular, ação de responsabilidade), pois serão julgados no Judiciário, perante órgãos subordinados à 
Corte, quando não no próprio STF.” (MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal
Federal na crise constitucional brasileira (estudos de casos – abordagem interdisciplinar). Fortaleza:
ABC Fortaleza, 2001, p. 53).
185 “Com efeito, da doutrina alemã infere-se que os direitos fundamentais constituem a base material
da nova legitimidade – legitimidade que se deslocou da lei para aqueles direitos, e que doravante é,
ou tende a ser, no Direito Constitucional contemporâneo, a fonte e a superintendência normativa de
toda a Constituição”. (BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.
38).
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Tem-se verificado, porém, a fragilidade ou mesmo descaso do Poder

Judiciário, notadamente do seu órgão de cúpula, em implementar tais misteres, o

que implica não se observar a vontade constitucional186 e, por sua vez, a do titular do 

poder político, sendo, pois, ilegítima tal postura187.

Os tribunais têm decidido cada vez mais com base em parâmetros não-

jurídicos (metajurídicos)188, esquecendo-se de que está nas normas, principalmente

na Constituição, a legitimidade de suas funções. 

Quando o STF julga com base em critérios escusos à Constituição

deixa de atuar legitimamente, passando a invadir competência dos demais

poderes189. Se o faz mediante critérios puramente políticos termina por invadir a

competência dos demais poderes do Estado, passando a gerir os rumos do Estado.

E pior, ao fazê-lo, priva o povo de qualquer forma de controle, haja vista que não se

submete à censura popular mediante o voto, pois seus membros são vitalícios, não

detêm mandato. Em outras palavras, um mau político é expurgado do poder nas

próximas eleições, mas um mau juiz não sofre tal tipo de controle, permanecendo

indefinidamente no exercício indevido do poder político.

186 “Há um fosso quase intransponível entre o povo e o STF; um distanciamento deste órgão, mais
atento aos problemas políticos do Planalto e do Congresso Nacional (as brigas – domésticas – de
partido, de gabinetes e de pastas) do que com a população em si”. (MARQUES DE LIMA, Francisco
Gérson. Op. cit., 2001, p. 39).
187 “Contribui sobremaneira, ainda, para esta ilegitimidade do órgão judicante, o seu distanciamento
das aspirações populares, o divórcio que apresenta frente às valorações sociais”. (Idem, p. 51).
188 “Para que o ato administrativo seja estritamente político, há de conter medida de fins unicamente
políticos (finalidade) e, ao mesmo tempo, há de circunscrever-se ao âmbito interno do mecanismo
estatal, e, se o exceder, não deve alcançar direitos individuais explicitamente reconhecidos, mas
apenas interesses (conteúdo)”. (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário. 7. ed. atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
198-199).
189 “É a partir de sua interpretação da Constituição que deve o Tribunal derivar suas decisões. Não
cabe a ele explorar as eventuais conseqüências, em bases utilitárias, de uma ou outra decisão, para
assumi-la como correta. Esta função foi entregue pela Constituição aos demais Poderes, que são
responsáveis politicamente”. (VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: jurisprudência
política. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 230).
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Outrossim, verifica-se que a legitimidade do Poder Judiciário se faz

presente à medida que se busca cumprir a Constituição e realizar as transformações

sociais que dela constam, protegendo os direitos e garantias fundamentais. 

É com esse sentimento de fielmente cumprir seu mister constitucional que

o Poder Judiciário atuará de forma legítima e efetivará o controle dos atos da

Administração Pública.

7.2 Tensão de Preceitos ou Princípios Constitucionais

O estudo do controle jurisdicional sobre os concursos públicos

certamente demandará um prévio e superficial estudo de hermenêutica

constitucional, em especial, o uso de técnicas de harmonização ou de

compatibilização de alguns valores ou preceitos constitucionais, os quais se

apresentarão em situação de constante tensão (colisão), no presente caso,

notadamente os seguintes preceitos: a separação dos poderes ou funções do

Estado (art. 2º, da CF/88) e a inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, 

da CF/88), aquele representativo de um valor maior, a segurança jurídica, este outro

do valor justiça.

Somente se encontrando o equilíbrio entre estes dois preceitos

constitucionais é que o Poder Judiciário poderá resolver as lides a ele apresentadas,

dando o direito no caso concreto, sem o risco de esmagar e anular a independência

dos demais Poderes do Estado, tornando abusivo o exercício da jurisdição. Resulta
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aqui, portanto, salutar a hermenêutica constitucional para bem acomodar tais

preceitos constitucionais.

Fale-se, portanto, sobre os dois preceitos em tensão e sobre os valores 

neles presentes. 

Ressalte-se que os critérios utilizados para resolver a tensão entre os

mencionados preceitos constitucionais são comumente utilizados para resolver

tensão entre princípios consagradores de direitos fundamentais.

Esclareça-se aqui que a melhor doutrina constitucionalista190 entende

que a Constituição detém unidade jurídica, formando um sistema coerente, o que

afastaria qualquer colisão ou tensão entre seus preceitos, inclusive cairia por terra a

idéia de norma constitucional inconstitucional.

Nas palavras da doutrina alemã191, “a expressão contradições de

princípios deveria por isso ser reservada para verdadeiras contradições, isto é, para

as contradições de valores que perturbam a adequação interior e a unidade da

ordem jurídica e a sua harmonia e que, por isso, devem basicamente ser evitadas ou 

eliminadas”.

O Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF/88) denota a

participação da vontade do titular do poder político (povo) na condução dos rumos

da sociedade politicamente organizada, sendo certo que em tal contexto há

190 “Em outras palavras, o princípio da unidade da Constituição leva o intérprete a buscar a
harmonização entre dispositivos aparentemente conflitantes da Lei Maior. Caso a conciliação plena
não seja viável, ele deve procurar solução onde a restrição à eficácia de cada uma das normas em
confronto seja a menor possível, buscando a otimização da tutela aos bens jurídicos por ela
protegidos”. (SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed., 3.
tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 27-29).
191 CLAUS – WILHELM CANARIS. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do
Direito.Tradução de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 206.
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interesses individuais, coletivos e públicos, os quais, comumente são antagônicos ou 

conflitantes, o que resulta de uma sociedade plúrima192.

De acordo com a nossa realidade constitucional, a República

Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito (art 1º, da

CF/88), tendo bem definidos os seus objetivos fundamentais (art. 3º, da CF/88),

sendo revelado em tais preceitos, e sob a inspiração do Pós-Positivismo, a busca do

valor justiça, que se pode atingir com o bem de todos, estabelecendo uma sociedade 

livre, justa e solidária.

O valor justiça restará presente à medida que o Estado venha a

cumprir a Constituição, assegurando os direitos fundamentais e os valores máximos

da sociedade, conciliando possíveis contradições entre interesses particulares,

coletivos e públicos.

A justiça, portanto, deverá ser buscada pelo Estado, através de seus

Poderes, sendo certo, porém, o dever de se conciliarem interesses antagônicos, o

que será implementado com maior êxito nos casos concretos, sendo a função

jurisdicional a mais indicada para tal mister, conforme prevê o art. 5º, XXXV, da

CF/88. Assim, o acesso ao Poder Judiciário e à jurisdição deverá traduzir o acesso à 

justiça ou à ordem jurídica justa.

O valor justiça é variável conforme a ideologia política da época193.

192 “Tem-se o compromisso básico do Estado Democrático de Direito na harmonização de interesses
que se situam em três esferas fundamentais: a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera privada, 
em que se situa o indivíduo, e um segmento intermediário, a esfera coletiva, em que se tem os
interesses de indivíduos enquanto membros de determinados grupos, formados para consecução de
objetivos econômicos, políticos, culturais ou outros”. (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo
constitucional e direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2003, p. 25).
193 “O primeiro sentido da palavra justiça (justiça formal) é, para Hayek, típica das sociedades abertas
(sociedade liberais) e, segundo ele, é a única que poderíamos denominar, de forma apropriada, com
o nome de justiça, pois resulta não da vontade de alguém, mas sim da aplicação das normas
abstratas de conduta justa, válida para todos e estabelecidas pelo processo evolutivo da sociedade.
Justiça, portanto, para Hayek, é justiça formal. O segundo sentido da palavra justiça (justiça social) é, 
ao contrário, para o autor, típica das sociedades planificadas (sociedades comunistas, nazistas e
fascistas e sociedades democráticas contemporâneas) e se refere não à aplicação das regras
jurídicas abstratas, mas à distribuição eqüitativa da riqueza ou da renda ou de outros bens entre os
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De uma forma geral, a idéia de justiça sempre esteve impregnada no

bojo de uma sociedade como um valor universal, conforme assentou Kelsen194: “o

que realmente significa dizer que uma ordem social é justa? Significa que essa

ordem regula a conduta dos homens de modo satisfatório a todos, ou seja, que

todos os homens encontram nela a sua felicidade. O anseio por justiça é o eterno

anseio do homem pela felicidade. É a felicidade que o homem não pode encontrar

como indivíduo isolado e que, portanto, procura em sociedade”.

John Rawls195 não diverge da idéia de justiça intrínseca à ordem social

quando diz: 

Exige-se um conjunto de princípios para escolher entre várias formas de
ordenação social que determinam essa divisão de vantagens e para selar
um acordo sobre as partes distributivas adequadas. Esses princípios são os 
princípios da justiça social: eles fornecem um modo de atribuir direitos e
deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a distribuição
apropriada dos benefícios e encargos da cooperação social.

Em outros termos, podem-se aqui adotar como idéia de justiça social

as palavras de Ronald Dworkin196, que evidencia formas distintas de identificar a

justiça:

As concepções libertárias da igualdade pressupõem que as pessoas têm
direitos “naturais” sobre qualquer propriedade que tenham adquirido de
modo canônico, e que o governo trata as pessoas como iguais quando
protege sua posse e fruição de tal propriedade. Por outro lado, as
concepções que têm por base o bem-estar negam qualquer direito natural à 
propriedade, e insistem, pelo contrário, em que o governo deve produzir,
distribuir e regular a propriedade para obter resultados definidos por alguma
função específica da felicidade ou do bem-estar dos indivíduos.

Assim, a idéia de justiça estaria eminentemente ligada à observância

da Constituição, fazendo cumprir os direitos fundamentais e os valores inerentes a

vários membros da sociedade”. (BEDIN, Gilmar Antônio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 2.
ed. Ijuí, RS: Unijuí, 2000, p. 92).
194 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. 4. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
195 RAWLS, John. Uma teoria da Justiçatradução Almiro Pisetta e Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 5.
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princípios nela consagrados, o que levaria a sociedade a se tornar livre, justa e

solidária.

Interessante é constatar que, ao tempo em que o juiz busca o valor

justiça no texto constitucional, a jurisdição encontra um limite jurídico, o que sugere

Francisco Meton Marques de Lima197, ao dizer: “de fato, seria muita pretensão a

qualquer decisão a qualidade de única correta, até porque esse juízo de avaliação é

flutuante. Contudo, a obrigatoriedade de justificar argumentativamente a decisão,

calcada na vinculação ao direito e ao compromisso com a justiça como valor, reduz

o poder arbitrário do juiz. Neste processo, o valor integra o cerne da argumentação,

como densificador dos espaços legais”.

Por outro lado, como princípio fundamental e herança do Estado

Liberal, tem-se que o poder político não pode ser concentrado nas mãos de um

grupo ou pessoa, pois isso seria o retrocesso à situação de total insegurança jurídica 

deflagrada pelos governos absolutistas em prejuízo da coletividade. Daí, a

necessidade de diluição ou contenção do exercício do poder político, de tal forma

que a teoria da separação dos poderes ou funções do Estado se afigura como o pilar 

ou alicerce das liberdades públicas e da segurança jurídica.

A segurança jurídica poder ser entendida como sendo “a garantia de

que as normas e as regras que regulamentam o conjunto de atividades em

determinado Estado serão cumpridas pelos agentes do Estado e entes privados que

atuam nos seus limites”198.

196 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 2003, p. 357.
197 LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: por
uma hermenêutica reabilitadora do homem como ser moralmente melhor. Fortaleza: ABC Editora,
2001, p.194.
198 CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de. Introdução ao Direito e desenvolvimento: estudo
comparado para a reforma do sistema judicial. Brasília: OAB Editora, 2004, p. 45.
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A segurança jurídica é mais que um valor, é verdadeiro princípio

inerente ao Estado de Direito199.

Destarte, o Estado Democrático de Direito tem certamente como

preceito fundamental a separação das funções do Estado em órgãos independentes

e distintos (art. 2º, da CF/88), tudo em proveito da diluição do poder político, o que

reflete a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais.

Oportuno, pois, aqui, é registrar a constante tensão entre princípios

constitucionais que irão permear a análise dos casos a seguir evidenciados, a saber:

o atrito entre a inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV) e a

separação dos poderes (art. 2º).

Sabe-se que o Estado-Juiz não se escusará de ofertar a tutela

jurisdicional quando provocado a reparar ameaça ou lesão a direito; contudo, ao

prestá-la, deverá atentar para os limites funcionais do art. 2º, para que não haja

interferência indevida de uma função estatal na outra.

Note-se que os preceitos constitucionais do acesso à justiça e da

separação dos poderes se apresentam inicialmente conflitantes, pois, como se vê o

Poder Judiciário deve prestar a jurisdição e ao mesmo tempo fazê-lo sem esmagar

os demais poderes do Estado, ou seja, o segundo preceito serve de limite à

implementação do primeiro. 

Porém, se bem observado, o acesso à justiça visa a garantir o

cumprimento da Constituição e a implementação dos direitos fundamentais, sendo

certo que a separação dos poderes visa a pôr limites à atuação dos poderes do

Estado, forçando-os a cumprirem a Constituição, evitando-se os abusos que

199 “O princípio da segurança jurídica coincide, na realidade, com os próprios fins do Estado, na
medida que a vida em sociedade gera a necessidade por parte dos indivíduos que a integram de
poder prever a ação dos poderes públicos. De fato, é inerente ao indivíduo o desejo de conhecer
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findariam por infirmar os direitos fundamentais. Enfim, o antagonismo entre os

preceitos referidos finda quando ambos buscam a efetividade da Constituição e a

garantia dos direitos fundamentais; portanto, não é absoluto.

De qualquer forma, avulta fundamental neste momento adotarem-se as

técnicas de hermenêutica constitucional a fim de se conciliarem preceitos

aparentemente antagônicos presentes na estrutura da Constituição Federal.

Advirta-se que aqui não se pretende adentrar a fundo no estudo das

tensões constitucionais e das técnicas de hermenêutica constitucional aptas a

resolvê-las, sendo o caso somente de indicar a adoção de uma ou outra técnica de

hermenêutica apenas para solucionar a tensão que aqui se evidencia200.

Outrossim, para efeito de atuar a hermenêutica constitucional, foram

consagrados alguns princípios ou critérios201 especiais que apenas aqui se

relacionam: a) princípio da unidade da Constituição; b) princípio da concordância

prática; c) o critério da correção funcional; d) o critério da eficácia integradora; e e) o

critério da força normativa. Advirta-se que os critérios cronológico, da especialidade,

e o hierárquico, utilizados para resolver as chamadas antinomias no caso de regras

jurídicas, são insuficientes no caso dos princípios constitucionais.

Entre os princípios ou critérios de hermenêutica oportunos para

conciliar a cláusula constitucional do acesso à justiça com a separação dos poderes,

quais são os projetos e iniciativas do grupo social a que pertence”. (SILVA, Clarissa Sampaio. Limites
à invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 86).
200 “Na verdade, se ambos os bens jurídicos, em colisão, constituem primados estabelecidos na

epígrafe dos direitos e garantias fundamentais, ou genericamente, na Constituição, urge harmonizá-
los, a fim de não se amparar apenas um, em detrimento do outro, pois isto consistiria denegação do
direito e da garantia fundamental, do valor mesmo, e relegaria qualquer eficácia à norma
constitucional. Daí, utilizáveis princípios interpretativos como o da proporcionalidade, da razoabilidade 
e da concordância prática, tudo, em última análise, num complexo de balanceamento dos valores ou
bens constitucionalmente protegidos envolvidos no conflito”. (LIMA, Francisco Meton Marques de. O
resgate dos valores na interpretação constitucional: por uma hermenêutica reabilitadora do homem
como ser moralmente melhor. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 228).
201 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. 2. ed. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 263-264.
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destaca-se logo de pronto o critério da correção funcional ou também chamado

princípio da conformidade funcional, que obriga o intérprete (juiz) a observar

fielmente a cláusula da separação dos poderes, a fim de não se exceder em seu

poder de julgar.

Porém, entre os critérios ou princípios de hermenêutica constitucional

para o caso, tem mais valia o da concordância prática ou da harmonização, o qual

nas palavras de Willis Santiago Guerra Filho202, “se deve buscar, no problema a ser

solucionado em face da Constituição, confrontar os bens e valores jurídicos que ali

estariam conflitando, de modo a, no caso concreto sob exame, se estabeleça qual

ou quais dos valores em conflito deverá prevalecer, preocupando-se, contudo, em

otimizar a preservação, igualmente, dos demais, evitando o sacrifício total de uns em 

benefício dos outros”.

Não destoa desse entendimento Walter Claudius Rothenburg203, ao

afirmar que “de acordo com a realidade histórica, alguns princípios contemplam

valores mais importantes. E de acordo com uma determinada situação particular,

certos princípios mostram-se mais adequados do que outros”.

Para Ávila204, a concordância prática seria um postulado que surge da

coexistência de valores que apontam total ou parcialmente para sentidos contrários;

daí se falar em harmonização de valores a fim de protegê-los ao máximo.

Destarte, somente o caso concreto poderá dizer até onde o Poder

Judiciário poderá prestar a jurisdição sem ferir a cláusula da separação dos poderes, 

202 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 3. ed. São
Paulo: Celso Bastos Editora, 2003, p. 61.
203 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris
Editor, 1999, p. 60.
204 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 133.



121

certo de que não poderá, porém, um preceito constitucional infirmar por completo o

outro, já que ambos decorrem da vontade soberana do constituinte originário. 

Para Daniel Sarmento205, o processo de harmonização se daria em

algumas etapas, mais ou menos resumidas desta forma: a) identificação da colisão

entre preceitos ou interesses constitucionais; b) diante do caso concreto, caberia ao

intérprete encontrar o equilíbrio entre os preceitos em conflito, reduzindo ao mínimo

cada um deles, preservando ambos e se certificando de que a medida restritiva é

idônea a levar ao fim ou ao benefício pretendido. 

Neste segundo momento, devem ser sopesados os interesses em

questão, de acordo com o seu envolvimento no caso em concreto, adotando-se os

valores neles consubstanciados (apesar de não haver necessariamente uma

hierarquia de valores na Constituição), sendo de extrema utilidade nesta situação o

chamado princípio da proporcionalidade como instrumento de ponderação entre

eles206. O princípio da proporcionalidade é entendido como sendo o princípio dos

princípios, pois em verdade, é um veículo de acomodação de princípios

constitucionais207.

O princípio da proporcionalidade, aqui utilizado como meio idôneo ao

critério de concordância prática para resolver a tensão entre o acesso à justiça e a

205 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1. ed., 3. tiragem. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 102-106.
206 “Vê-se, pois, que o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso é plenamente
compatível com a ordem constitucional brasileira. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal evoluiu para reconhecer que esse princípio tem hoje a sua sedes materiae no art. 5º , inciso
LIV, da Constituição Federal”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de
constitucionalidade: Estudos de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 87).
207 “Nem a ponderação nem a concordância prática indicam, porém, os critérios formais ou materiais
por meio dos quais deve ser feita a promoção das finalidades entrelaçadas. Consubstanciam
estruturas exclusivamente formais e despidas de critérios. Como será oportunamente investigado,
são os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade que permitem estruturar a realização das
normas constitucionais”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 5. ed.. São Paulo: Malheiros, 2006, p.133).
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separação dos poderes, apresenta-se através de três subprincípios ou aspectos208:

a) adequação (a medida usada deve ser idônea a alcançar o fim pretendido); b)

necessidade (o meio utilizado deve ser indispensável ao fim pretendido e não pode

ser excessivo) e c) proporcionalidade em sentido estrito (verdadeiro sopesamento de 

interesses e valores).

Importa advertir que a utilização da técnica da ponderação de

interesses efetuada pelo Poder Judiciário só merece guarida quando não houver

uma prévia ponderação de interesses já efetuada pelo legislador, pois o julgador

terminaria por ofender a separação dos poderes substituindo o juízo de valor

realizado pelo legislador209.

Adverte ainda Ávila210, dizendo que:

Para preservar a prerrogativa funcional do Poder Legislativo e do Poder
Executivo, o Poder Judiciário só opta pela anulação das medidas adotadas
pelos outros Poderes se sua inadequação for evidente e não for, de
qualquer modo plausível, justificável. Fora esses casos, a escolha feita
pelos outros Poderes deve ser mantida, em atenção ao princípio da
separação dos poderes. Uma mera má projeção, por si só, não leva à
invalidade do meio escolhido.

Impende-nos aqui evidenciar a tendência do Supremo Tribunal Federal, 

que, como legítimo intérprete da Constituição Federal, analisando um caso concreto

de tensão entre o acesso à justiça e a cláusula da separação dos poderes, definiu

sob o contexto atual o equilíbrio dos preceitos antagônicos, no que se destaca parte

208 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade
das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 69-82.
209 “Com relação ao argumento de que o método de ponderação importa em usurpação de poderes
tipicamente legislativos pelo Judiciário, é preciso esclarecer um ponto: o uso do método de
ponderação pressupõe a inexistência de regra legislativa específica resolvendo o conflito entre
princípios constitucionais. A presença de norma infraconstitucional deste teor inibe o juiz de efetuar a
ponderação, uma vez que ele terá de acatar aquela realizada de antemão pelo legislador, a não ser
que a considere inconstitucional”. (SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição
Federal. 1. ed., 3. tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 148).
210 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios:Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 157.
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do voto do Ministro Relator Celso de Mello no HC 88015 (Informativo no. 416 do

STF) que diz : “entendeu-se, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, desde que

pautada pela Constituição e pela lei, que representam a vontade soberana

(soberania popular inerente ao Estado Democrático), não fere a independência dos

demais poderes, pois tais parâmetros são os limites a todos os poderes do Estado,

inexistindo poder que a isso se sobreponha”.

Portanto, para análise do presente estudo, ter-se-á por dificuldade

maior a necessária compatibilização de tais preceitos ou princípios fundamentais,

uma vez que, por força do próprio constituinte originário, ambos devem ser

preservados; afinal, traduzem os valores máximos da justiça e da segurança jurídica

que são inerentes a qualquer sistema jurídico.

A mesma técnica de ponderação de interesses poderá ser adotada

quando a atividade jurisdicional for invocada a resolver causas que envolvam colisão

de direitos fundamentais.

Caberá, pois, ao Poder Judiciário, bem acomodar tais princípios

constitucionais por ocasião do controle efetuado nos concursos públicos.

No tópico adiante, buscar-se-á apresentar certos parâmetros jurídicos

mínimos a serem considerados pelo Poder Judiciário, a fim de preservar o equilíbrio

entre os mencionados preceitos constitucionais: acesso à justiça e separação dos

poderes.

7.3 Parâmetros de Controle Jurisdicional da Atividade Administrativa
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Tendo em conta a ascensão do Estado Liberal, a lei era o limite

imposto ao Estado, o que decorria de sua missão maior em conter o poder do

governante, tornando-o desconcentrado em órgãos distintos (Teoria Clássica da

Separação dos Poderes), preservando-se assim o ideal democrático. Sob tal

enfoque, o direito confundia-se com a lei, o Estado (Administração Pública) só

atuava nos limites da lei, o Poder Judiciário só julgava de acordo com a lei. O

controle dos atos do Estado se pautava apenas na legalidade.

Paulo Bonavides211 retrata com maestria a concepção do Estado

Liberal em relação ao atual estágio de Estado. Diz que, “se o velho Estado de Direito 

do liberalismo fazia culto da lei, o novo Estado de Direito de nosso tempo faz o culto

da Constituição”.

Hoje é certo que compete ao Poder Judiciário, em razão do art. 5º,

XXXV da CF/88, a apreciação de qualquer ameaça ou lesão a direito. Portanto, o

parâmetro de controle jurisdicional já foi sugerido pela própria Constituição, ao

estabelecer o acesso à justiça, ou seja, o Poder Judiciário atuará para apreciar e, se

for o caso, reparar qualquer lesão a direito, o que indica bem da vida ou interesse

protegido pelo ordenamento jurídico, o qual pode vir a ser individual, coletivo, difuso,

e até público. 

A noção de direito hoje é ampla, a sugerir um bem ou interesse

protegido pelo ordenamento jurídico, o que envolve não só a lei (e atos normativos

infralegais), mas a própria Constituição Federal, consubstanciada em regras e

princípios.

José Joaquim Gomes Canotilho chega inclusive a afirmar que “os

direitos são direitos, só sendo razoável falar em direitos como princípios quando se

211 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed.São Paulo: Malheiros, 2000, p. 386.
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trata de acentuar as dimensões objectivas de valor a eles inerentes (dignidade da

pessoa, privacidade, identidade, liberdade)”212.

Em outras palavras, o atual Estado Democrático de Direito, através de

cada Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), deve seguir além da lei, a

Constituição Federal e seus princípios, mesmo que estes últimos sejam implícitos. 

Por conseqüência, o âmbito de controle dos atos do Estado ampliou-se

da legalidade para a juridicidade, a qual inclui a lei e a Constituição Federal, com

todos os princípios dela resultantes213.

Outrossim, a começar, o próprio Poder Judiciário deve atuar a

jurisdição, pautada em certos limites constitucionais, o que impedirá a hipertrofia do

mencionado poder, respeitando-se a idéia de limites ao poder (separação dos

poderes), os quais foram especificados pelo ilustre cientista político Oscar Vilhena

Vieira214 nos seguintes pontos: 

1) tomar decisões com base em decisões anteriores que lhe foram pré-
ordenadas pelos Poderes representativos, portanto, seguir a normatividade
(que é composta por regras e princípios) e não outros critérios
extraconstitucionais ou legais, como a comumente invocada comoção
popular ou a pretensa eficiência econômica, pois não tem legitimidade
democrática para fazer este tipo de escolha; 2) plena obediência ao
princípio do devido processo legal, que permita um procedimento justo, fair,
onde as partes possam, com igual peso e espaço, apresentar seus
argumentos; 3) o imperativo da imparcialidade do juiz, que decorre do
princípio da igualdade, do igual respeito e consideração com que todos
devem ser tratados; 4) a decisão deve ser a decorrência mais correta, mais
bem justificada, desse procedimento que busca a realização da justiça.

212 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra
Editora, 2004, p. 159.
213 “Diz-se, portanto, válido o ato administrativo quando editado em compatibilidade com o
ordenamento jurídico, o que engloba não apenas a lei, a Constituição e seus princípios fundamentais, 
tanto no que concerne ao seu conteúdo, ou seja, objeto e forma, como aos seus pressupostos, que
envolvem, conforme visto, a competência do agente, o motivo, bem como sua finalidade”. (SILVA,
Clarissa Sampaio. Limites à invalidação dos atos administrativos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.
35).
214 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: Jurisprudência política. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 229.
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Para Mauro Cappelletti215, por mais que a atividade interpretativa do

juiz envolva uma certa discricionariedade, esta não se confunde com total liberdade

do intérprete.

No mesmo sentido adverte José de Albuquerque Rocha216 que os

limites à atividade interpretativa do julgador residiriam realmente na própria

Constituição, no caso, nos princípios constitucionais, os quais seriam a pauta

valorativa a orientar a decisão, e esta deverá ser justificada.

Assim, os princípios constitucionais, juntamente com os valores neles

consubstanciados, funcionam como parâmetro ou limite para a atuação do

julgador217.

Alerta ainda Canotilho218 sobre o direito fundamental do indivíduo à

participação no procedimento da decisão judicial: “noutros termos porventura mais

explícitos: o cidadão, ao desfrutar de instrumentos jurídico-processuais

215 “De fato, o reconhecimento de que é intrínseco em todo ato de interpretação certo grau de
criatividade – ou, o que vem dar no mesmo, de um elemento de discricionariedade e assim de
escolha -, não deve ser confundido com a afirmação de total liberdade. Discricionariedade não quer
dizer necessariamente arbitrariedade, e o juiz, embora inevitavelmente criador do direito, não é
necessariamente um criador completamente livre de vínculos. Na verdade, todo sistema jurídico
civilizado procurou estabelecer e aplicar certos limites à liberdade judicial, tanto processuais quanto
substanciais”. (CAPPELLETTTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de
Oliveira. Porto alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1993, p. 23-24).
216

“O juiz nunca pode perder a conexão com o texto constitucional, de forma que sua decisão deve
manter sempre uma clara relação com os valores constitucionais, isto é, possa ser reconhecida como 
fundamentada em uma concepção ou definição dos valores constitucionais. (...) o juiz não pode criar
novos valores não explicitamente mencionados no texto constitucional, embora para precisar seu
conteúdo em cada momento histórico possa ter em conta as concepções sociais sobre o mesmo, o
que abre as vias para sua adequação às mudanças. (...) finalmente, o juiz além de basear sua
decisão no texto constitucional, tem de mostrar e demonstrar essa conexão, expressando e
detalhando a argumentação que seguiu. Ou seja, o juiz tem de motivar a decisão”. (ROCHA, José de
Albuquerque. Hermenêutica constitucional e Judiciário. Revista Ibero-Americana de Direito
Constitucional Econômico (AIDCE), Ano I, nº 01, Fortaleza: abril de 2002, p.117).
217 “Assim, face à natureza especial das normas constitucionais – principalmente àquelas atinentes
aos direitos fundamentais, que geralmente envolvem referência a valores individuais e coletivos – a
utilização dos princípios constitucionais como premissa da argumentação jurídica torna o
procedimento da interpretação constitucional racional e controlável, ao evitar que o interprete-
aplicador lance mão de sua mera subjetividade, invocando idéias ou valores que não estejam
respaldados no texto constitucional”. (DE FARIAS, Edilsom Pereira. Colisão de direitos: a honra, a
intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. edição, Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000, p. 40).
218 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra
Editora, 2004, p. 73.
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possibilitadores de uma influência directa no exercício das decisões dos poderes

públicos que afectam ou podem afectar os seus direitos, garante a si mesmo um

espaço de real liberdade e de efectiva autodeterminação no desenvolvimento da sua

personalidade”.

A doutrina219 reforça também a motivação da decisão judicial, o grande

limite da jurisdição, momento em que o julgador deverá demonstrar que, para chegar 

ao resultado, ao julgar, seguiu os limites jurídicos indicados na Constituição e na

própria lei. A motivação é, pois, uma espécie de atestado de que o magistrado

respeitou os parâmetros jurídicos da jurisdição.

Por conseguinte, em regra, a atividade do Estado através da

Administração Pública que ameaçar ou lesionar bem protegido pelo ordenamento

jurídico será passível de controle pelo Poder Judiciário.

Como bem disse Humberto Ávila220, “todas essas considerações levam

ao entendimento de que o controle de constitucionalidade poderá ser maior ou

menor, mas sempre existirá, devendo ser afastada, de plano, a solução simplista de

que o Poder Judiciário não pode controlar outro Poder por causa do princípio da

separação dos poderes”.

Registre-se que tanto os atos administrativos vinculados como os

discricionários (estes até certo ponto) sofrem hoje controle de juridicidade, sendo

que, nestes últimos, apenas um âmbito de decisão (escolha) do administrador

219 “Hoje em dia, tem-se que o caráter fundamental das decisões jurídicas é a necessidade de que
sejam as mesmas justificadas. Nesta justificação, considera-se que o juiz deve possuir ainda como
referencial os textos normativos de direito positivo, mas é igualmente verdadeiro que deve se valer
conjuntamente de outros critérios racionais, éticos, do senso comum, bem como de outros elementos
que compõem o ordenamento cultural do juiz. E o que é mais importante: deve a todo momento o juiz 
guiar suas atitudes interpretativas e decisórias pelos princípios constitucionais”. (LOPES FILHO,
Juraci Mourão. A jurisdição sob a ótica dos direitos fundamentais. Opinião Jurídica – Revista do
Curso de Direito da Faculdade Christus, nº 03, ano 02, 2004.1, p. 136).
220 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed.
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 163.
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poderá, dependendo do caso, ficar livre de qualquer controle jurídico: é o chamado

mérito administrativo.

Sabe-se que os atos da Administração Pública, quando eivados de

ilegalidade, podem ser por ela anulados de ofício ou pelo Poder Judiciário, conforme

antes referido. Há aqui um controle de legalidade, ou seja, há lei regulando total ou

parcialmente a atividade administrativa.

Entretanto, quando a lei não regula ou regula parcialmente o ato

administrativo (discricionariedade), este, ainda assim, estará sujeito ao controle pelo

Poder Judiciário em razão do art. 5º, XXXV da CF/88 (inafastabilidade do controle

jurisdicional), se for demonstrada alguma violação (lesão ou ameaça) à regra ou

princípio constitucional (juridicidade)221. Lembra-se que os princípios foram

constitucionalizados, passando a ter normatividade.

Hodiernamente, a lei fornece os parâmetros de aferição judicial da

legalidade dos elementos predominantemente vinculados dos atos administrativos.

Entretanto, a Constituição traz princípios gerais e específicos da Administração

Pública que consubstanciam os parâmetros de aferição pelo Poder Judiciário da

juridicidade dos elementos predominantemente discricionários dos atos

administrativos.

Ampliou-se o controle jurisdicional, portanto, da legalidade para

juridicidade (em sentido amplo), restando a primeira englobada pela última.

Bem proveitosa é a descrição das etapas da evolução da idéia de

controle da atividade administrativa discricionária formulada pelo digno professor

221 “Convém registrar, no entanto, que o exercício da discricionariedade ou da valoração
administrativa dos conceitos jurídicos indeterminados não conduz necessariamente a uma lesão ou
ameaça de lesão a direito. Aliás, freqüentemente, não o conduz. Entretanto, nas hipóteses em que
este exercício provocar uma lesão potencial ou atual a direitos, é cabível o controle jurisdicional, para
o fim de invalidar o ato lesivo, muito embora não se possa quase nunca, em conseqüência,
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Gustavo Binenbojm222, que pode ser resumida no seguinte: a) a teoria dos

elementos do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto),

sendo aceitável o controle sobre os elementos (competência, finalidade e forma) dos

atos tidos como discricionários; b) a teoria de controle a partir de parâmetros

implícitos na lei (desvio de poder, excesso de poder, motivos determinantes); c)

teoria dos conceitos jurídicos indeterminados; e d) teoria da vinculação direta dos

atos administrativos aos princípios constitucionais.

Destarte, como parâmetro da juridicidade, serão observados os

princípios e regras expressos no art. 37 da CF/88 (legalidade, impessoalidade,

publicidade, moralidade, eficiência, amplo acesso a cargos, empregos e funções

públicas etc), bem como, ainda, os princípios implícitos no texto constitucional, como

é o caso da preponderância do interesse público sobre o particular, da

proporcionalidade e/ou da razoabilidade, alguns dos quais, aliás, estão hoje

positivados na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 2º, da Lei nº 9.784/99223).

Não se tem aqui a pretensão de conceituar ou de precisar cada

princípio previsto na Constituição Federal, notadamente aqueles previstos no art. 37

da CF/88, sendo eles referidos apenas por ocasião da análise crítica de decisões

judiciais proferidas nos concursos públicos.

Oportuno aqui apenas ressaltar que o Professor Celso Antônio

Bandeira de Mello 224 entende que muitos dos princípios previstos na CF/88 já

decorrem da própria legalidade, sendo mesmo aspectos deste último princípio.

determinar a substituição por outro ato”. (MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da
Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p.104).
222 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 197.
223 “Art. 2º da Lei 9.784/99 – A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
224 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 67-68.
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Portanto, no entender do estimado mestre, o controle jurisdicional seria mesmo de

legalidade nestes aspectos. Assim assinala o ilustre Professor:

Encarta-se no princípio da legalidade o princípio da finalidade. Não se
compreende uma lei, não se entende uma norma, sem entender qual o seu
objetivo. (...) Logo, só se cumpre a legalidade quando se atende à sua
finalidade. Atividade administrativa desconcentrada com o fim legal é
inválida e por isso judicialmente censurável. (...) Descende também do
princípio da legalidade o princípio da razoabilidade. (...) Procede, ainda, do
princípio da legalidade o princípio da proporcionalidade do ato à situação
que demandou sua expedição. (...) Assim a providência administrativa mais
extensa ou mais intensa do que requerido para atingir o interesse público
insculpido na regra aplicanda é inválida, por consistir em um
transbordamento da finalidade legal. (...) deve-se considerar, também, como 
postulado pelo princípio da legalidade o princípio da motivação, isto é, o que 
impõe à Administração Pública o dever de expor as razões de direito e de
fato pelas quais tomou a providência adotada.

Aqui se esclarece que, no âmbito da discricionariedade, deve-se buscar 

a melhor decisão em favor do interesse público perseguido pela lei, o que sugere

adotar-se, dentre as possíveis soluções, a que seja razoável ao senso comum.

O controle da legalidade pressupõe, pois, lei tratando total ou

parcialmente acerca da atividade administrativa. 

Quando a lei cuidar minuciosamente da atividade a cargo do

administrador público, ter-se-á um ato vinculado, o qual estará, por uma questão

lógica, mais sujeito ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

De outro modo, quando a lei tratar parcialmente da atividade

administrativa, restará uma margem de liberdade a cargo do administrador público

para agir no caso concreto, praticando ato discricionário. Advirta-se que

discricionariedade, como já visto, não significa agir sem freios legais, pois isso seria

arbitrariedade.

O Poder Judiciário pode controlar a discricionariedade administrativa,

pois esta decorre da lei (princípio da legalidade), seja no caso em que a lei dá

opções de agir ao administrador público, seja no caso dos conceitos jurídicos

indeterminados, quando, em razão da fluidez do próprio termo jurídico, surge uma
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zona de incerteza jurídica passível de mais uma solução administrativa no caso

concreto225.

Importa aqui considerar os chamados elementos ou pressupostos do ato

administrativo, os quais precisarão o âmbito do controle jurisdicional na atividade

administrativa.

Estudam-se os elementos do ato administrativo numa tentativa de

decompô-lo, facilitando o seu entendimento, porém, tal expressão por vezes é

equívoca, sendo usada de forma variada entre os doutrinadores.

Elemento sugere algo que compõe ou integra o ato administrativo.

Pressuposto é algo que deve existir antes como condição de existência e de

validade do ato administrativo.

Portanto, alerta o professor Celso Antônio Bandeira de Mello226 que são

apenas dois realmente os elementos do ato administrativo: o conteúdo e a forma. Os 

demais são pressupostos de existência (objeto e a pertinência do ato) ou de validade 

(sujeito, motivo, finalidade, causa e formalização).

Não há concordância entre os doutrinadores pátrios acerca de quantos e

quais seriam os elementos do ato administrativo. Normalmente a doutrina nacional

indica como suficientes os seguintes elementos227:

a) sujeito - também chamado por alguns de competência, corresponde

à indicação na lei da autoridade com poderes a praticar determinado

225 “Assim, tanto em uma como em outra, se for o caso, terá de concluir que o ato administrativo não
é passível de censura porque a Administração atuou dentro de esfera legítima, isto é, dentro do
campo de liberdade (intelectiva ou volitiva) que a lei lhe proporcionava, seja porque não excedeu a
esfera de intelecção razoável de um conceito fluido, seja porque não se excedeu ao decidir que tal ou 
qual comportamento era o mais conveniente e oportuno, por ter se mantido dentro dos limites da
razoabilidade”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2.
ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 27).
226 Idem. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo:Malheiros, 2003, p. 364-365.
227 “No ato administrativo há cinco elementos a considerar:’a manifestação de vontade, o motivo, o
objeto, a finalidade e a forma”. (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo
Poder Judiciário. 7. ed., atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 29).
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ato. Pode haver falta de competência no ato desproporcional, pois

seria como se o agente tivesse agido em medida além do que a lei

determina;

b) finalidade - o bem jurídico que o ato deve atender; normalmente, num 

sentido genérico, é o próprio interesse público (bem de todos);

c) forma - maneira através da qual o ato administrativo deve se

exteriorizar;

d) conteúdo - a providência veiculada pelo ato administrativo;

e) motivo - o pressuposto de fato e de direito que deflagra a atividade

administrativa. Não se confunde com o móvel que é a intenção do

agente quando da prática do ato administrativo, sendo um aspecto

subjetivo normalmente não-visível aos olhos do administrado.

Motivação é a apresentação por parte do administrador público das

razões que justificam o ato por ele praticado228.

A própria lei da Ação Popular termina por definir a contrario sensu quais

seriam os tais elementos (ou pressupostos) do ato administrativo, sugerindo que

seriam nulos os atos administrativos que não observassem a competência, a forma,

o objeto, o motivo e a finalidade229. Há, pois, um controle de legalidade.

Nos atos vinculados, todos os elementos do ato administrativo estão

definidos em lei; nos discricionários, contudo, são elementos normalmente

vinculados a forma, a competência e a finalidade, ficando, porém, o objeto e o

228 “Registre-se que o Judiciário brasileiro e já há muitos anos passados não se correu de averiguar
se o motivo – ‘valor histórico ou artístico’ de dado bem – existia ou não, apurando-o mediante juízo
pericial, em caso no qual se contendeu a procedência deste pressuposto fático de um tombamento
(RDA, vol.II, fasc.I, 1945, pgs.124 e seguintes)”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 93).
229 “Art. 2º da Lei 4.717/65 – São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d)
inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade”.
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motivo sujeitos à decisão do administrador no caso concreto230. Por conseqüência,

sendo elementos vinculados, mesmo sendo os atos discricionários, tais aspectos

serão objeto de controle de legalidade.

Outrossim, haverá um controle de legalidade por parte do Poder

Judiciário (e autotutela pela Administração Pública) no que se refere aos elementos

vinculados do ato administrativo, o que normalmente culminará na decretação de

sua nulidade231.

Ademais, conforme se viu anteriormente, no caso dos chamados

conceitos jurídicos indeterminados, caberá ao Poder Judiciário examinar se há uma

zona de certeza (positiva ou negativa) que afaste a discricionariedade administrativa, 

terminando por ser vinculada à decisão do administrador, valendo o que se disse

para efeito de controle do ato administrativo até aqui. 

Contudo, haverá nos mesmos conceitos jurídicos indeterminados uma

zona de dúvida que possibilita ao administrador adotar, no caso concreto, mais de

uma solução. Outrossim, nestes casos, desde que a decisão adotada seja razoável,

não há vício que venha a fulminar o ato praticado232.

Advirta-se que os elementos discricionários do ato administrativo ou

mesmo o âmbito de discricionariedade dos conceitos jurídicos indeterminados serão

230 “Aliás, é ainda de notar que a própria competência discricionária pode ser ora mais, ora menos
extensa. Vezes há em que se diz respeito à utilidade e oportunidade (motivos do ato administrativo).
Algumas vezes refere-se ao modo de agir (objeto ou conteúdo do ato administrativo). Outras vezes,
ainda, alcança ambos simultaneamente. Mas como quer que seja, subsistem mesmo na hipótese de
competência discricionária, limitações às atividades administrativas, como as referentes à forma, à
competência, à finalidade etc., vinculando-a à legalidade”. (FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle
dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. ed., atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de
Janeiro: Forense, 2005, p. 123).
231 “Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a uma prevalência do Poder Judiciário,
capaz de diminuí-la, ou até mesmo anulá-la em sua atividade peculiar, põem-se restrições à
apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e conseqüências.
Quanto à extensão, restringe-se o pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se refere
à conformidade com a lei. Relativamente às conseqüências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso 
especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional nem analisa o ato do Poder Executivo, em 
todos os seus aspectos, nem o invalida totalmente”. (Idem. Op. cit., p. 179).
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objeto de controle, não com base na lei, mas com respaldo nos princípios

constitucionais (juridicidade em sentido estrito).

Salutar é a proposta de sistematização do âmbito de controle

jurisdicional conforme o grau de vinculação da atividade administrativa à juridicidade

engendrada por Gustavo Binenbojm233, para quem, numa escala decrescente, se dá

a partir da: a) vinculação por regras (constitucionais, legais e regulamentares); b)

vinculação por conceitos jurídicos indeterminados (constitucionais, legais e

regulamentares); e c) vinculação por princípios (constitucionais, legais e

regulamentares).

Sendo o concurso público o meio administrativo indispensável ao

provimento dos cargos e empregos públicos na Administração Pública, mister é sua

regulação por normas administrativas, que, por sua vez, devem respeitar a lei e a

Constituição, sob pena de sofrerem efetivo controle de juridicidade. 

Doravante, seguem as situações concretas comumente deflagradas no

âmbito da realização dos concursos públicos, as quais se sujeitarão ao controle por

parte do Poder Judiciário e que serão objeto de um estudo crítico à luz das

premissas já estabelecidas neste estudo.

7.4 Burla à Obrigatoriedade do Concurso Público

Registrou-se anteriormente a regra constante do inciso II do art. 37 da

Constituição Federal, a qual obriga a Administração Pública a realizar concurso

232 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 222.
233 Idem, p. 229.
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público para provimento de cargo ou emprego público, sob pena de nulidade

absoluta do ato de provimento e de responsabilização da autoridade respectiva (art.

37,  §2º, da CF/88).

A própria Constituição prescreveu as exceções à sua realização,

aspecto este já analisado anteriormente. 

Ocorre que, comumente, a Administração Pública vem descumprindo

ou burlando a obrigatoriedade da realização do concurso público; daí ser inevitável o 

controle por parte da própria Administração Pública e do Poder Judiciário234.

Desde já impende destacar que o reconhecimento por parte do Poder

Judiciário da burla realizada pela Administração Pública à regra constitucional do

concurso importará, além da responsabilização do administrador público, na

nulidade do ato de provimento e, por sua vez, do ato de admissão, sendo certo que

mesmo o ato ilegal produzirá alguns efeitos reconhecidos pela jurisprudência.

A exemplo, no caso de emprego público sem a realização de prévio

certame, mesmo sendo reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, o

empregado terminará por receber a contraprestação por seu trabalho prestado, certo 

que é materialmente impossível a Administração Pública devolver-lhe tal prestação.

Tal posição jurisprudencial vinha sendo aceita no âmbito da Justiça do

Trabalho, sendo polêmica a questão afeta ao direito ao levantamento dos valores do

FGTS. Hoje, porém, mesmo os depósitos do FGTS agora são conferidos ao

234 “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO ERRÔNEA DA LEI – NULIDADE –
SÚMULA 473/STF. I – Conforme entendimento sumulado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a
administração, verificando a ilegalidade de um ato seu, pode declará-lo nulo (Súmula 473/STF). II – A 
investidura em cargo público efetivo submete-se à exigência de prévio concurso de provas ou de
provas e títulos. Recurso desprovido. ROMS 12031/TO. Decisão unânime da Quinta Turma do STJ.
Relator Min. Felix Fischer. DJ 04.02.02, p.423”.
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empregado após a declaração de nulidade do vínculo empregatício, conforme

matéria sumulada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho235.

Em sentido semelhante, o STJ entendeu que o empregado, mesmo

diante da declaração de nulidade do vínculo de emprego pela ausência de prévio

concurso público, terá direito a levantar os depósitos de FGTS, pois a situação se

equipara à culpa recíproca (do empregado e da Administração Pública

empregadora), o que se consolidou através da MP nº 2.164-41/2001, que inseriu os

arts. 19-A e 20, II, na Lei 8.036/90236.

A seguir, serão examinados os casos mais típicos de burla à regra

cogente do concurso público.

7.4.1 Do Provimento Derivado

Relembrando, o provimento é o ato do Estado praticado no sentido de

preencher cargo ou emprego público vagos, podendo ser originário (nomeação),

quando não havia qualquer vínculo pretérito entre servidor público e a Administração

Pública, ou derivado (promoção, readaptação, reversão, aproveitamento,

235 “Nº 363 CONTRATO NULO. EFEITOS - Nova redação - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora
do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.
236 REsp 818.883-RN, Rel.Min.Eliana Calmon, julgado em 09/05/2006 – Informativo do 284 do STJ. 
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reintegração, recondução, ascensão, transformação), quando havia vínculo pretérito

entre os eles.

Destaca-se, pois, que o cargo ou o emprego público devem estar

vagos para efeito de serem providos, razão pela qual a chamada designação não

pode ser considerada forma de provimento. A designação se dá em situações de

substituição do servidor ocupante do cargo ou emprego quando de suas férias,

doença ou outros afastamentos legais; portanto, o cargo ou emprego não estão

juridicamente vagos, uma vez que o servidor licenciado retornará a eles, não

podendo ser estes preenchidos por dois servidores237.

Mister esclarecer primeiro, conforme já se comentou anteriormente,

que a regra do concurso público deve ser aplicada para o acesso originário a

determinado cargo ou emprego, sendo, por uma questão de lógica, dispensada para

alguns casos de provimento derivado.

Contudo, observar-se-á que algumas formas de provimento derivado

terminam burlando a regra do concurso público, o que se passa a analisar238.

Em verdade, o atual art. 37, II, da CF/88 se aplica em tese a qualquer

forma de provimento de cargo ou emprego públicos, condicionando, pois, tanto o

provimento originário quanto o derivado a não burlar a essência do comando

constitucional, o que não se dava na antiga regra que constava expressamente das

Constituições pretéritas (1967/69), que exigia a realização de concurso público

apenas para a primeira investidura, o que implicava permitir qualquer tipo de

provimento derivado sem prévio concurso público. Conforme julgou o STF, “não mais 

237 “Antagonicamente à nomeação, que somente poderá acontecer quando existir cargo vago, a
designação de substituto eventual somente pode ocorrer quando o cargo estiver provido. Assim, o
substituto eventual é designado para exercer, temporariamente, as funções do titular e tem direito à
remuneração nos casos em que a lei prevê, mas não pode ocupar o cargo, pois ele já está provido”.
(DINIZ, Paulo de Matos Ferreira. Lei nº 8.112/90 Comentada: Regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União e legislação complementar. 8. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 87).
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restrita a sua exigência ao primeiro provimento de cargo público, reputa-se ofensiva

do art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de

outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ e ‘acesso’ de que cogitam as normas

impugnadas”.239

A idéia do constituinte é a de que o concurso público é a forma de

acesso a cargo ou emprego público, sendo o meio adequado a aferir o mérito do

candidato a exercer as futuras atribuições do respectivo cargo ou emprego. 

Logo, para cada acesso a cargo ou a emprego público, deve-se

esperar um tipo de concurso público com avaliação adequada para aferir o mérito do

candidato para assumir aquele cargo ou emprego respectivo. Oportuno destacar a

Súmula 685 do STF, que reza: “é inconstitucional toda modalidade de provimento

que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público

destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual

anteriormente investido”.

Em outras palavras, para cada cargo ou emprego público haverá um

acesso por concurso público respectivo. Nesse sentido, o STF240 já se pronunciou

esclarecendo que “normas infraconstitucionais que estabelecem forma de

investidura em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por

concurso: inconstitucionalidade”.

Desta forma, não se pode aceitar, por exemplo, que uma pessoa que

tenha sido aprovada no concurso para o cargo de delegado de polícia venha a

assumir o cargo de Procurador do Estado, sem a realização de concurso específico

para este último cargo, ainda que ambos exijam como pré-requisito ser bacharel em

238 Bastante esclarecedora a decisão do STF no Recurso Extraordinário (RE 167635/PA. Decisão
Unânime da Segunda Turma do STF. Relator Min. Mauricio Correa. DJ 07.02.97, p. 1.355).
239 ADI 637-MA. Relator Min. Sepúlveda Pertence.
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Direito. É o que se dá na chamada transferência, que consiste na forma derivada de

provimento de um cargo para outro de mesmo nível. A transferência é forma de

acesso inconstitucional241.

De outro modo, e de forma mais gritante, seria o acesso a outro cargo

para o qual o servidor não prestou o concurso público, elevando-o de nível médio

para nível superior; é o que se dá no chamado acesso ou ascensão. Também é

inconstitucional.

A redistribuição seria o deslocamento de um servidor do cargo para o

qual prestou concurso público para ocupar outro cargo público no âmbito da mesma

ou de outra entidade pública (art.37 da Lei 8.112/90). É inconstitucional242, pois o

servidor público assume qualquer outro cargo ou emprego público, mesmo fora do

ente público para o qual servia, ainda que se mantenha a essência do cargo para o

qual ele prestou concurso público. Não haverá uma coincidência de atribuições entre

o cargo para o qual ele prestou o concurso público e o novo cargo por ele assumido,

uma vez que o requisito legal da manutenção da essência das atribuições do cargo

antigo é muito vago, dando margem a ampliações inconstitucionais. Ademais, a

justificativa para redistribuição é o interesse da Administração Pública, o que dá

margem à violação de outros princípios como o da impessoalidade e da moralidade.

Situação distinta é a promoção, que é forma derivada de provimento,

quando o servidor teve acesso pela via do concurso público a dado cargo ou

240 ADI-MC 1030/SC. Decisão unânime do Pleno do STF. Relator Ministro Carlos Velloso. DJ
15.04.94.
241 “Transferência e Concurso Público. Por ofensa ao art. 37, II, da CF, que determina que a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, o
Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado
de Alagoas, para declarar a inconstitucionalidade do inciso X do art. 55 da Constituição do mesmo
Estado, que assegurava aos servidores públicos civis o direito à transferência para quadro de
pessoal de outro Poder, mediante concordância entre os Poderes interessados. Precedente citado:
ADI 483-MC-PR (RTJ 136/258). (ADI 1.329-AL, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 20.08.03 (ADI-1329)”.
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emprego público e dentro da mesma carreira (conjunto de cargos idênticos) ele

ascende funcionalmente. Aqui, ele continua no mesmo cargo - a exemplo,

Procurador Federal -, mas é promovido de uma categoria ou classe para outra (2ª

categoria, 1ª categoria e categoria especial) como forma de incentivá-lo a crescer

funcionalmente. Ou seja, o servidor continua a exercitar as atribuições do cargo para

o qual foi avaliado durante o concurso público.

Na reversão (art. 25 da Lei 8.112/90), o servidor já aposentado por

invalidez ou por interesse da Administração Pública retoma suas funções no mesmo

cargo para o qual prestou concurso público em razão de haver-se recuperado da

incapacidade que o atingia. Assim, a princípio, o servidor retorna para o cargo ou

emprego para o qual prestou concurso público, já tendo sido avaliado quanto aos

requisitos de mérito, não havendo a princípio burla à regra do acesso constitucional. 

Contudo, ao se aposentar, o servidor extingue seu vínculo jurídico com

a Administração Pública, sendo, inclusive, reconhecida a vaga no respectivo cargo

antes ocupado. Em tese, ele deveria fazer novo concurso para o mesmo cargo.

Atualmente, o ordenamento jurídico só permitirá o retorno do

aposentado para ocupar o cargo vago quando se der a reversão: a) por

restabelecimento, por laudo médico, de servidor aposentado por invalidez; b) vício

de legalidade no ato que concedeu a aposentadoria (reintegração).

Hodiernamente, em que pese à previsão legislativa, por absoluta falta

de ressalva constitucional, e diante da regra cogente da obrigatoriedade de concurso 

público para provimento originário de cargo público, não mais se permite a reversão

242 RE 163712/PA. Decisão unânime da 1ª Turma do STF. Relator Ministro Ilmar Galvão. DJ
06.09.96, p.31861.
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por solicitação do aposentado, momento em que ficava a critério da Administração

Pública atender ou não tal pleito243.

Alerte-se para algumas normas que tentam burlar o art. 37, II, da CF/88 

criando formas de readmissão de servidor público, o que tem sido declarado

inconstitucional pelo STF. A exemplo, na ADI 2.983244, a proposta pela Procuradoria

Geral da República, cuja inconstitucionalidade do art. 204 da Lei 12.342/94 restou

reconhecida, posto que, segundo o ministro, institui nova forma de ingresso na

magistratura cearense, haja vista a possibilidade de readmissão de magistrado já

exonerado, violando o art. 37, II e 93, I, ambos da CF/88.

A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica (art. 24, da Lei

8.112/90). Até hoje, não há decisão infirmando a constitucionalidade de tal forma de

provimento de cargo e de emprego público, restando esta presumida.

De qualquer forma, para que a readaptação seja constitucional, faz-se

mister que o servidor seja aproveitado em cargo de atribuições afins, respeitada a

habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, conforme

reza o próprio §2º do art. 24 da Lei 8.112/90. Tal preceito garante o respeito à

obrigatoriedade do acesso mediante concurso público, pois visa a resguardar que

seja mantida a aptidão do servidor já constatada quando realizado o concurso

público para assunção de seu cargo originário, de forma que, quando venha a

assumir outro cargo, já tenha sido avaliado para as suas atribuições, dada a

semelhança dessas entre os cargos. Assim, as atribuições dos cargos (o antigo e o

243 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p. 489.
244 ADI 2.983-5/CE. Decisão unânime do Pleno do STF. Relator Ministro Carlos Velloso. Julgado em
23.02.05.
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novo), apesar de não serem idênticas, devem guardar semelhança, o que é mais

objetivo do que o preceito “manutenção da essência das atribuições do cargo” usado 

para o instituto da redistribuição. Ademais, a justificativa da readaptação é relevante,

pois incentiva a recuperação do indivíduo e lhe garante o acesso ao pleno emprego.

O que se disse para reversão se aplica também ao aproveitamento,

que é o retorno do servidor que estava em disponibilidade ao exercício de funções

afetas a outro cargo, sendo estas, porém, assemelhadas à do cargo para o qual o

servidor prestou concurso público (art. 30 da Lei 8.112/90).

A reintegração também se mantém constitucional, pois o servidor

retornará ao cargo por ele anteriormente ocupado, até mesmo porque, em razão de

erro do Estado, jamais deveria ter saído de lá.

A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente

ocupado, quando for inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo ou em

decorrência de reintegração do anterior ocupante (art. 29 da Lei 8.112/90). Neste

caso, também não há burla à regra do concurso público pelo fato de o servidor

retornar ao cargo para o qual já prestou uma vez o certame (estando em tese ainda

habilitado às funções), sendo que, diferentemente da reversão, aqui não houve

extinção ou ruptura do vínculo de trabalho relativo ao cargo ou emprego anterior,

mas mera suspensão deste, o que ratifica mais ainda a constitucionalidade do

instituto.

A transformação se dá quando uma lei altera o cargo ou emprego

público tornando-o outro, ou seja, em simultaneidade, se extingue um cargo ou

emprego ao tempo em que se cria outro em seu lugar. 

Aqui a dúvida consiste em se interpretar no que consiste a

transformação anunciada pela lei, podendo-se entendê-la como: a) a extinção de um
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cargo ou emprego público e a criação de outro com substancial alteração daquele, o

que induz à necessidade de realização de concurso público para os servidores

ocupantes dos cargos e dos empregos antigos a fim de serem providos os novos

cargos ou empregos públicos; ou b) entender-se que, na verdade, o cargo ou o

emprego só mudou em certos requisitos não-essenciais (ex.: nome do cargo),

incapazes de exigir novo concurso para quem já os ocupava antes da

transformação245.

A doutrina246 confirma esse entendimento ao dizer:

A alteração da denominação do cargo ou de suas atribuições não afeta seu
ocupante estável, que tem direito à continuação de seu exercício, salvo se a 
remoção se der por interesse do serviço público. O que não se admite é a
transferência do servidor estável para cargo inferior ou incompatível com
suas aptidões reveladas em concurso ou decorrentes de títulos profissionais 
que serviram de base para o ingresso no serviço público, ou com
atribuições não coincidentes com o cargo extinto.

Na prática, é muito comum a lei transformadora do cargo preservar os

servidores concursados que ocupavam o cargo extinto, mas, a depender do caso, tal 

postura será inconstitucional, pois em se tratando de verdadeira transformação de

cargo ou emprego será exigida aprovação em concurso público para ocupação do

novo cargo ou emprego público criado.

O STF247 já decidiu, por exemplo, que:

A transformação de cargos e a transferência de servidores para outros
cargos ou para categorias funcionais diversas traduzem, quando
desacompanhadas de prévia realização de concurso público de provas ou
de provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento no Serviço

245 “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do
Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais,
Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de
Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém
criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja
vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. (...)” (ADI
2.335-SC, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 11.06.2003, noticiado no Informativo 312 do
STF).
246 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.
424.
247 ADI 248/RJ. Decisão unânime do STF. Relator Ministro Celso de Mello. DJ 08.04.94.
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Público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles
nos quais foi ele legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, da
mera prova de títulos e da realização de concurso interno. Ofensa ao
princípio da isonomia.

De outro lado, o mesmo STF248 já decidiu que o art.11 e parágrafos da

medida provisória nº 43, de 25.06.2002, convertida em Lei nº 10.549, de 13.11.2002,

que tratou da conversão do cargo de Assistente Jurídico da União da Advocacia

Geral da União em Advogado da União, seria constitucional. Disse a Corte Suprema

que “a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para

uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional

por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame,

verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos

requisitos exigidos em concurso”.

Enfim, diante dos casos aqui verificados, o próprio STF já se

pronunciou249, inclusive para expurgar de uma vez por todas as forma espúrias de

acesso a cargos público previstas nos estatutos dos servidores, a saber: a

transferência, a ascensão e a redistribuição. Na última hipótese, o servidor era

deslocado de um quadro funcional para outro diverso, sem concurso público

algum250.

Ressalte-se que a própria Administração Pública tem o dever de anular

tal ato administrativo, pois eivado de nulidade frente à Constituição Federal, o que

não impede o Poder Judiciário de o infirmar e, aqui, oportuno é o entendimento do

248 ADI 2713/DF. Decisão unânime do Plenário do STF. Relatora Ministra Ellen Gracie. DJ
07.03.2003.
249 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 167635/PA; RE-167712/PA; ADI-231 na RTJ-144/24.
250 “Ascensão (ou acesso) é uma forma de provimento derivado que eleva o servidor de uma carreira
a outra, de nível superior. Transferência é o provimento derivado pelo qual o servidor passa de um
cargo a outro do mesmo nível”. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito
Administrativo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 213-214).
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STJ em um julgado251, no sentido de que, em sendo o ato nulo de pleno direito, o

servidor investido indevidamente de cargo público perderá tal benefício sem que seja 

necessária a instauração de processo administrativo em seu favor. 

7.4.2 A Regra do Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT

Outra situação que poucas vezes tem sido comentada pelos

jurisconsultos e que tem fugido ao controle da Administração Pública decorre da má

interpretação do art. 19 do ADCT.

O referido dispositivo consagrou a estabilidade extraordinária a

determinados servidores públicos que, apesar de não terem sido admitidos pela

regra do art. 37, II, da atual Constituição, encontravam-se, ao tempo da promulgação 

da Carta vigente, em exercício continuado por pelo menos 5 (cinco) anos no âmbito

da Administração Direta, autárquica e fundacional (fundação pública).

Tal benefício constitucional se deu na tentativa de legitimar uma

situação de fato, o que garante a segurança jurídica e consagra a Teoria da

Aparência na Administração Pública, dada a situação caótica em que se dava o

vínculo estabelecido entre os agentes públicos e a Administração antes da CF de

1988.

Tal regra não se estendeu a outros agentes públicos ocupantes de

cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, de livre nomeação, dada

a natureza transitória de tais situações, por disposição expressa do §2º do mesmo

251 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RESP nº 243971/BA. Relator: Ministro Vicente Leal. DJ de
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artigo do ADCT, bem como aos professores de nível superior, nos termos da lei (§3º, 

art. 19 do ADCT), provavelmente, no último caso, por opção do constituinte em não

afastar o critério do mérito (concurso) em tal hipótese (ensino superior).

Contudo, impende ressaltar que o constituinte só concedeu a tais

pessoas a estabilidade no serviço público, mas não a efetivação em cargo público,

conforme se depreende do §1º do art. 19 do ADCT, à medida que tais servidores

estabilizados terão seus tempos de serviços contados como título quando se

submeterem a concurso público para fins de efetivação, na forma da lei. Ora, só se

submete a certame para fins de efetivação quem ainda não detém tal situação de

cargo efetivo252.

A estabilidade é uma qualidade que o servidor concursado adquire, na

forma do art. 41 da CF/88 (estabilidade ordinária) e, excepcionalmente (estabilidade

extraordinária), na forma do art. 19 do ADCT (mesmo sem ter feito concurso

público), após preenchidos alguns requisitos, momento em que o agente só perderá

tal cargo diante das restritas hipóteses previstas na Constituição, tudo para evitar a

descontinuidade na prestação dos misteres públicos, tendo em vista a possível

interferência política, o que aconteceria a cada transição de Governo.

A efetividade, por sua vez, é uma característica inerente não ao

servidor, mas ao cargo público por ele ocupado, o que decorre de vínculo estatutário

travado entre o agente e o Estado, sendo que tal cargo público foi criado por lei para

ter permanência, ao contrário dos cargos em comissão. O acesso a tal espécie de

cargo só se dará mediante concurso público. O servidor empossado em cargo

29/0/00, p.00214.
252 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIG 19 DO ADCT. A estabilidade
prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao servidor a permanência em cargo diverso daquele em
que ingressou no serviço público, tampouco lhe assegura a efetivação, sem aprovação em concurso.
Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 157214/PA. Decisão unânime da 2ª Turma do STF. 
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efetivo deverá demonstrar durante certo lapso temporal (estágio probatório) sua

aptidão para executar as atribuições inerentes àquele, sendo tal desempenho

avaliado para o sujeito se manter no cargo (não ser exonerado por inaptidão). Aqui

vale a ressalva de que tal lapso de tempo referente ao estágio probatório, por vezes,

será considerado também para fins de estabilidade no serviço público, sendo um dos 

requisitos de obtenção dessa última, diz-se que por vezes, pois há situações em que

o servidor já alcançou a estabilidade e ainda assim terá que enfrentar o estágio

probatório para assumir um novo cargo público, podendo estar sujeito a ser

reconduzido para o cargo pretérito, caso não seja apto à nova situação funcional, por 

exemplo.

Resta, portanto, evidente que, no caso do art. 19 do ADCT, não houve

uma concessão da efetividade ao servidor público, mas tão-somente a estabilidade,

o que implica ser obrigatório a tais servidores o concurso público para fins de

efetivação.

Apesar disso, alguns estatutos, inclusive a Lei nº 8.112/90253,

ampliaram de maneira indevida o concessivo constitucional para “efetivar” alguns

empregados públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT que jamais fizeram

concurso público para cargo algum, dando-se uma transformação de emprego em

Relator Ministro Francisco Rezek. DJ 20.06.97, p. 28485). No mesmo sentido: ADI 2.433RN
(Informativo 229 do STF).
253 “Art. 243 – Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade servidores
públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em
regime especial, e das fundações públicas regidas pela Lei 1.711, de 28 de junho de 1952 – Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos
contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
§1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam
transformados em cargos na data de sua publicação”. (BRASIL, Lei nº8.112, de 11 de dezembro de
1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e
fundações públicas federais). Disponível em: Hyperlink <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 18.06.03.
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cargo efetivo, em plena burla254 à previsão constitucional do art. 37, II e ao §1º do

art. 19 do ADCT.

O STF firmou a orientação de que a exceção prevista no art. 19 do

ADCT deverá ser interpretada restritivamente, sendo inconstitucionais normas

estaduais que ampliem tal exceção255

7.4.3 A Publicidade

Outra burla ao concurso público é justamente não torná-lo público. O

concurso público, como o próprio nome já denota, deve ser público, isto é, deve ser

veiculado por edital apto a ser amplamente divulgado à coletividade, não podendo tal 

divulgação ser restrita a determinado órgão ou entidade pública ou privada. Não se

permitem mais os malsinados concursos internos, os quais só serviam para

beneficiar pequenas castas. 

A publicidade do concurso, além de atender ao princípio da publicidade

constante do art. 37 da CF/88, denota a um só tempo: a) a possibilidade de controle

dos atos do concurso por parte do povo que traduz o princípio democrático, além de

garantir a moralidade; b) ampliação da concorrência através do maior número de

candidatos, o que favorecerá a qualidade dos aprovados em plena observância ao

princípio da eficiência; c) garantia do amplo acesso a cargos públicos, o que antes

254 “Assim, por exemplo, têm sido consideradas inconstitucionais as leis que transformavam em
estatutários e, pois, titulares de cargos efetivos, servidores trabalhistas contratados sem concurso,
mesmo que tivessem mais de cinco anos de serviço público antes da promulgação da Constituição. A 
norma do art. 19, do ADCT da CF, só conferiu estabilização aos servidores, mas não deu ensejo a
provimento de cargos, o que só poderia ocorrer se o servidor se submetesse a concurso público e
nele fosse aprovado, como exige o art. 37, II, da CF. É o típico caso de transformação de emprego
em cargo só admissível mediante aprovação no respectivo certame”. (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2002, p. 495).
O próprio STF já apreciou a matéria e concluiu no mesmo sentido pela inconstitucionalidade de tais
dispositivos legais: ADins 248-RJ (DJU 08/04/94); 402-DF (DJU de 20/04/01) e 1.193-AM (DJU de
17/03/00).
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se restringia a uma pequena casta de privilegiados, o que indica também respeito ao

princípio da impessoalidade. 

O concurso que não tem a devida publicidade fere a Constituição

(caput do art. 37), sendo passível de nulidade. 

A Administração Pública tem a competência para estabelecer como se

dará a divulgação do concurso, sendo o edital o veículo de deflagração da chamada

fase externa do certame. Deverá, pois, valer-se o administrador público de todos os

meios de publicidade de que dispõe para atender à veiculação do certame. 

É muito comum ainda nos dias atuais, principalmente em pequenos

Municípios, a realização de concursos públicos sem a devida divulgação, fato este

que é passível de nulidade.

Inclusive o veículo utilizado de divulgação deverá ser idôneo, pois que,

em muitos casos, a divulgação ou a simples aposição de cópia do edital do concurso 

público em edifício público da Prefeitura ou do Fórum Estadual são insuficientes,

sendo mesmo uma forma velada de burlar a sua publicidade.

Alerte-se que o prazo de divulgação também deverá ser razoável,

possibilitando o amplo conhecimento da coletividade, o que implica serem vedados

os editais que circulam por prazo insustentável, como por exemplo, 2 (dois) ou 3

(três) dias de divulgação, salvo se devidamente motivados pela Administração

Pública. Aliás, a motivação é também outra regra inafastável para o administrador,

que deverá expressar as razões de fato e de direito que o levaram a agir da forma

apresentada.

 7.4.4 Avaliação dos Títulos

255 ADI 498 do STF. Relator Ministro Carlos Velloso. DJ de 09.08.1996.
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Outro ponto a ser observado é a exigência da realização de provas ou

provas e títulos para seleção dos candidatos, ficando a critério da Administração

Pública escolher por um ou outro método; contudo, tal regra comporta limites

constitucionais.

Não se permite a seleção mediante só a análise dos títulos, o que seria

uma burla também à regra do concurso público. Tal conclusão se torna óbvia a teor

do art. 37, II, da CF/88, se se entender que o objetivo do concurso público é a

institucionalização do sistema do mérito para o preenchimento de cargos e

empregos públicos, o que seria prejudicado, se não houvesse uma avaliação por

provas256.

Registre-se ainda que, cabe à Administração Pública definir

discricionariamente quais os títulos a serem considerados na avaliação; contudo,

sempre se observarão os princípios constitucionais, em especial, o da razoabilidade

e o da impessoalidade. 

Na escolha ou discriminação dos títulos afetos ao concurso público, o

primeiro aspecto a considerar é a pertinência do título para efeito de utilização no

certame, em especial, verificar se ele oferece algum indicativo da aptidão do

candidato para o desempenho das atribuições do cargo a ser provido.

A exemplo, não se justifica considerar-se um curso de dança ou de

música para fins de pontuação no concurso para promotor de justiça.

Em certas situações, tem-se visto que, em certos concursos públicos

para determinada atividade pública, a Administração Pública tem atribuído

256 Nesse sentido, segue o entendimento do mestre Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “Outra
advertência a fazer diz respeito à obrigatoriedade, em todos os casos, de que as provas, sejam
escritas, práticas, orais, ou todas elas, mas nunca simples concurso de títulos, que pode ser fraudado 
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pontuação muito elevada para quem já tem atuação na mencionada atividade objeto

do certame ou atividade afim, sendo mesmo a prova de títulos a definidora da

classificação do certame, o que induz ao final provocar quebra na isonomia, pois

quem não detiver tal experiência prévia ao concurso já estará em situação de grande 

desvantagem a quem a detiver. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello257: “segue daí que

também não pode ser atribuída, a quem já disponha de uma destas qualificações,

posição privilegiada em relação ao demais, outorgando-lhes, à conta de títulos

computáveis na classificação, uma soma de pontos que lhe permita disputar com

vantagem o acesso a cargos postos no certame”.

O STF258 chegou a entender que “surge a conflitar com a igualdade

almejada pelo concurso público o empréstimo de pontos a desempenho profissional

anterior em atividade relacionada com o concurso público”.

Da mesma forma o fez ao entender “plausível a invocação do princípio

constitucional da isonomia contra a validade de normas que considera título, o mero

exercício de cargos públicos, efetivos ou comissionados, privativos ou não, de

graduados em Direito”259.

Apesar de haver certa polêmica, a fase de títulos, por si só, não pode

obstar o acesso ao cargo público, pois não seria razoável o candidato ter êxito nas

provas (escritas e/ou orais), demonstrando aptidão para o exercício das atribuições

públicas, contudo, por ausência da devida experiência ou evidência profissional

mais facilmente ou se prestar a nepotismo e favoritismo velados”. (MOREIRA NETO, Diogo de
Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 213-214).
257 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração
Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 46.
258 ADI 3.522-RS, Relator Min. Marco Aurélio, noticiado no Informativo 410 do STF.
259 ADI 2.210-AL – medida liminar. Relator Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo 204
do STF.
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(muito comum para os recém-formados), jamais chegar ao cargo ou emprego

público.

A lei poderá até definir quais os títulos exigidos para efeito de

pontuação no certame, contudo, os mesmos, por si sós, não podem impedir o

acesso ao cargo ou emprego público, situação que será analisada caso a caso. 

A exemplo, tem-se situações em que é exigida uma nota 5,0 (cinco) em 

títulos e 5,0 (cinco) na média das demais provas. Está-se diante de uma situação

não razoável, dada a alta pontuação (idêntica à das provas) exigida para os títulos.

Com entendimento mais restrito ainda quanto à avaliação dos títulos, segue a sábia

lição do mestre José dos Santos Carvalho Filho260:

A titulação dos candidatos não pode servir como parâmetro para aprovação
ou reprovação no concurso público, pena de serem prejudicados
seriamente aqueles que, contrariamente a outros candidatos, e às vezes
por estarem em início de profissão, ainda não tenham tido oportunidade de
obterem esta ou aquela titulação. Entendemos, pois, que os pontos
atribuídos à prova de títulos só podem refletir-se na classificação dos
candidatos, e não em sua aprovação ou reprovação.

Todavia, inevitável é fazer referência ao precedente do STF261, cujo

relator foi o Ministro Marco Aurélio de Mello, em que ficou estabelecido que a prova

de títulos pode ensejar pontuação, que conjugada com a das provas, seja apta a

levar o candidato à reprovação. 

Isso ocorre comumente em concurso para magistratura federal, em que 

a soma entre as notas das provas escritas com a nota dos títulos deverá ser igual ou 

superior a 6,0 (seis).

260CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris. 2002, p. 493-494.
261BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº221.966. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJU de
09/06/99. Informativo nº151.
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De outro lado, o próprio STF, pelo mesmo ministro Marco Aurélio de

Mello, também entendeu que os títulos não podem reprovar em concurso público,

servindo apenas como elemento de classificação no certame262.

A jurisprudência ora tende a acatar a validade dos títulos para efeito de

pontuação em concurso, podendo inclusive definir a aprovação ou reprovação do

candidato, ora entende serem os títulos apenas elementos de classificação do

candidato no certame. 

Todavia, entende-se pela posição intermediária entre a jurisprudência e

a do professor José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de os títulos poderem

valer para efeito de pontuação no concurso público. Apesar disso, o valor a eles

atribuídos não pode ser decisivo na nota final, por exemplo, sendo os pontos deles

resultantes igualados ou mesmo privilegiados em relação aos pontos obtidos nas

provas escritas, pois, nas últimas, é que está contido com maior impessoalidade o

mérito do candidato, devendo assim preponderar ao final.

7.4.5 Os Contratos Temporários

Consoante se verificou anteriormente, a regra da obrigatoriedade de

realização prévia de certame para provimento de cargo e emprego público sofre

algumas mitigações, entre as quais a prevista no art. 37, IX, da CF/88, que prevê: “a

262 “CONCURSO PÚBLICO. Prova de títulos – Decisão de Tribunal de Justiça, com base em
legislação estadual, de que tal pontuação serve somente para classificação do candidato, sem definir
aprovação ou reprovação – Circunstância que coaduna-se com o princípio da razoabilidade
constitucional – Inexistência de menosprezo aos critérios da moralidade e da impessoalidade”. (AgRg 
em AgIn 194.188-8-RS – 2ª Turma, julgado em 30.03.98 – Rel.Min. Marco Aurélio – DJU 15.05.98).
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lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público”.

É princípio básico de hermenêutica jurídica que as exceções devem ser 

interpretadas de forma restrita, razão pela qual, em sendo a regra a realização de

concursos públicos, o mencionado preceito de contratação temporária deverá ser

previsto em lei de forma cautelosa, sob pena de violação ao art. 37, II, da CF/88.

O preceito constitucional em comento já define certos limites jurídicos à

sua aplicação: a) necessidade de lei; b) contratação por tempo ou por prazo

determinado; c) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público.

Outrossim, para aplicação da exceção constitucional à regra do

concurso público, faz-se indispensável primeiramente autorização legal, em espécie,

lei ordinária. No caso, como o assunto a ser regulado em lei diz respeito à própria

organização da Administração Pública e de seus serviços, tem-se que cada ente

autônomo da Federação possui competência para elaborar sua própria lei, a fim de

implementar o comando do art. 37, IX, da CF/88, não havendo, portanto, que se falar 

em competência concorrente (art. 24 da CF/88), no sentido de se exigir dos Estados, 

DF e Municípios a observância de normas gerais da União. 

Assim, a Lei Federal nº 8.745/93 regula apenas as contratações afetas

à União, não obrigando os demais entes federativos. Pode, contudo, tal lei federal

servir de parâmetro (fonte material) para o legislador do Estado, do DF e dos

Municípios elaborar suas leis respectivas, ou mesmo, enquanto tais leis não vêm,

como lei aplicável por analogia. 

A lei que busca dar aplicação ao art. 37, IX da CF deverá atentar que

os contratos firmados serão a prazo determinado, o que se coaduna com a
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necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual não se

podem criar mecanismos de prorrogações sucessivas e indefinidas de tais contratos, 

sob pena de se perpetuarem situações não autorizadas pelo constituinte263.

Por fim, limite expresso seria a previsão de tal exceção à regra geral

dos concursos públicos, quando a Administração Pública estivesse diante de

“necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Urge, pois, delimitar o conceito jurídico indeterminado “necessidade

temporária de excepcional interesse público”, a fim de não criar uma burla à regra da 

obrigatoriedade de realização de concurso público.

Há que se relembrar que tais conceitos jurídicos são indeterminados

até que o legislador venha a regulá-los. Quando o legislador regula tal termo

constitucional ele pode fazê-lo de forma constitucional ou inconstitucional o que será

controlado pelo Poder Judiciário.

Quando o legislador não define o conceito jurídico indeterminado,

apenas reproduzindo e deixando a cabo do administrador fazê-lo no caso concreto,

há que se registrar que, em se tratando de conceito jurídico indeterminado, há uma

zona de certeza (positiva ou negativa) que vincula a ação do Estado, restando ainda

uma zona de incerteza em que pode vir a imperar a discricionariedade

administrativa.

O conceito jurídico “necessidade temporária de excepcional interesse

público”, portanto, pode ser cuidado pelo legislador e/ou pelo administrador, sendo

263 “Salvo os cargos em comissão, o ingresso no serviço público, sem concurso, só é possível para a
realização de serviço temporário e de excepcional interesse público nas hipóteses previstas em lei
(inc. IX do art.37 da CF). Assim, as sucessivas prorrogações de contratos administrativos temporários 
afrontam os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia,
consubstanciando inegável lesão ao erário, passível de ressarcimento por via de ação popular”.
(Ap.1.117/02 – Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – j.08.10.2002 –
rel.Des.Mário Gurtyev).
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importante, apesar da sua inicial liberdade de ação, fixar algumas premissas

constitucionais das quais não se podem escusar.

A necessidade temporária induz à noção de que a situação que

demanda do Estado, a contratação de pessoas a suprirem uma carência de serviço

ou atividade deverá ser momentânea, ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter 

fim, não podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou sem qualquer parâmetro

concreto de previsão de seu término. A exemplo, uma epidemia de gripe pode ser

vista como uma necessidade temporária, uma vez que é cientificamente aferível que

o ciclo de vida do vírus da gripe é temporário, tendo certamente uma estimativa de

ter fim. Logo, superado o surto, encerra-se a necessidade de conter a epidemia. 

Note-se que é a temporariedade da necessidade que induz o contrato

ser a prazo determinado e não o inverso, como querem alguns.

De outro lado, a necessidade, além de ser temporária, não deve ser

algo comum, mas uma demanda de excepcional interesse público. É, pois, de supor

que não pode ser uma necessidade de excepcional interesse público a atividade,

ainda que de interesse público, mas corriqueira, já inerente e prestada normalmente

pelo Estado. Por exemplo, a segurança, a jurisdição, a atividade legislativa, a

atividade de arrecadação de tributos etc. Nesse sentido, o STF264 entendeu que

seria inconstitucional a contratação temporária de defensores públicos no Estado do

Espírito Santo, dizendo que “a Defensoria Pública é um órgão permanente que não

comporta defensores contratados em caráter precário”. Na mesma linha também se

decidiu na ADI 2987/SC265.

264 ADI 2229/ES. Decisão unânime do Pleno do STF. Relator Ministro Carlos Velloso, julgado em
09/06/2004.
265 “Servidor Público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX): inconstitucionalidade de
sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes”.
(ADI 2987/SC. Decisão unânime do Pleno do STF. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. DJ
02.04.04).
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Deve, pois, haver um dado ou um elemento a mais que indique que a

necessidade é algo que não costuma ocorrer, sendo imprescindível ao Estado

atendê-la sem possibilidade de adiar tal atendimento.

Exemplos de algumas situações permitidas pelo art. 37, IX, da CF/88

estão previstos na Lei Federal nº 8.745/93, sendo que cada ente da Federação

deverá legislar a respeito (competência legislativa privativa). Em tais hipóteses, não

há obrigatoriedade de concurso público, dada a demora para formalização de

procedimento. Contudo, poderá ser viável um método simplificado de seleção,

conforme reza o art. 3º da referida lei, e mesmo tal processo seletivo será

dispensado em algumas hipóteses previstas que demandem grande urgência.

Em verdade, comumente se tem visto um extravasamento ao preceito

constante do art. 37, IX, da CF/88, de forma que o Governo busca chamar de

necessidade temporária de excepcional interesse público situações que são

necessidades permanentes e de comum interesse público.

O STF, em alguns julgados266, já decidiu suspender liminarmente o art.

2º da MP nº2.014/2000, mediante o qual o INPI–Instituto Nacional de Propriedade

Industrial pretendia recrutar servidores para desempenhar uma série de funções de

natureza permanente.

Da mesma forma, o STF assentou dois importantes aspectos na ADI nº

890/DF267, quais sejam: 

a) as atividades relacionadas no artigo 2º da norma impugnada, com
exceção daquelas previstas nos incisos II e IV, são permanentes ou
previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por
servidores públicos admitidos pela via do concurso público; b) serviço
temporário. Prorrogação do contrato. Possibilidade limitada a uma única
extensão do prazo de vigência. Cláusula aberta, capaz de sugerir a
permissão de ser renovada sucessivamente a prestação de serviço.
Inadmissibilidade.

266 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADin-MC 2.125-DF. Relator Ministro Maurício Corrêa.
Informativo nº184, abr. 2000.
267 ADI nº 890/DF. Rel. Min. Mauricio Corrêa.
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Apesar da linha de decisão do STF268 no sentido de não acatar a

contratação temporária para exercício de cargos, de funções ou de empregos

públicos permanentes, ainda assim, a mesma corte decidiu de forma diferente,

mitigando o comando do art. 37, IX, da CF/88 para efeito de autorizar a contratação

temporária de pessoal mesmo para atividades de natureza permanente, desde que

haja uma necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de

afetar a continuidade do serviço público. 

O caso que ensejou a mencionada jurisprudência se deu por força da

criação de novo cargo no âmbito da Administração Pública, o qual exigia exercício

imediato das atribuições, ficando difícil, em curto tempo, a realização de concurso

público para provimento dos cargos269. Tal situação se deu, a exemplo, na criação

das agências reguladoras.

Contudo, na prática, tem sido temerária tal postura, à medida que é

uma válvula de escape para a não-realização do processo seletivo, sendo manifesto

o desvio de finalidade, pois sempre o Governo tentará prorrogar o contrato dos

268 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 10.843/04. SERVIÇO PÚBLICO.
AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE . ART. 37,
IX, DA CB/88.
1. O art.37, IX, da Constituição do Brasil autoriza contratações, sem concurso público, desde que
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quer
para o desempenho das atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para o
desempenho das atividades de caráter regular e  permanente.
2. A inércia da Administração Pública não pode ser punida de modo a causar dano ao interesse
público, que deve prevalecer em risco a continuidade da atividade estatal.
3. Ação direta julgada improcedente”.
(ADI nº3.068-DF. Pleno do STF. Relator Ministro Eros Grau, noticiado no Informativo 358 do STF).
269 “É importante observar que as contratações, em hipóteses como a acima tratada, em virtude de
sua natureza excepcional somente podem ser aceitas enquanto não se realiza o concurso público.
Desta maneira, a viabilidade jurídica dessa modalidade heretodoxa de contratação jamais há de ser
considerada como um mecanismo de escape à realização do concurso público, exigido pelo art. 37, i
da Carta Maior. Trata-se, tão-somente, de uma solução adotada em caráter precário, ficando o
administrador, sob pena de ofensa gritante à Constituição, adstrito ao dever de adotar com a máxima
urgência as medidas tendentes à implementação de um certame para provimento dos cargos de
maneira definitiva”. (MOTTA, Fabrício. A contratação de pessoal por prazo determinado pela



159

servidores temporários, a pretexto de não haver tempo ou verba suficiente para

realização do certame. 

Assim, jamais será realizado o concurso público, pois, primeiramente,

alegar-se-á que não dará tempo de realizá-lo; em segundo lugar, já, diante da

contratação temporária, alegar-se-ia a dificuldade de sua realização por questões

orçamentárias, prorrogando-se a contratação temporária, que passaria a ser

permanente.

Ressalte-se, portanto, que tem sido comum, principalmente no âmbito

federal, a aprovação de leis ordinárias geralmente criando agências reguladoras, as

quais prevêem a contratação temporária de servidores para atuarem em tais entes

públicos até a formação de quadro próprio de servidores. A exemplo, a Lei nº

10.871, de 20 de maio de 2004 permitiu que as agências reguladoras contratassem,

sem concurso público, servidores temporários mediante processo seletivo

simplificado, o que é objeto da ADI 3240, ajuizada pelo Partido da Frente Liberal

(PFL), alegando a violação exatamente ao art. 37, IX da CF/88. 

O pior é que mesmo aprovadas tais leis especiais cuidando do pessoal

temporário das agências reguladoras, tem sido rotina a aprovação de medidas

provisórias prorrogando as contratações sem concurso público nas leis referidas,

tornando permanente a contratação temporária em plena burla ao comando do art.

37, IX, da CF/88.

Ademais, como se viu outrora, tem-se que a contratação temporária

prevista no art. 37, IX, da CF/88 não pode ser utilizada para atividades inerentes a

cargos ou empregos públicos as quais exigem concurso público, mas tão-somente

para funções públicas. Assim, se a lei cria determinado cargo público e prevê certas

administração pública vista pelo Supremo Tribunal Federal. Jus Navigandi. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8045>. Acesso em: 16 jun. 2006).
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funções a ele inerentes, não se poderá valer da exceção do art. 37, IX, da CF/88

para temporariamente suprir a inexistência do mencionado certame.

O correto é, pois, ao ser criado determinado cargo ou emprego público,

a Administração Pública já estar preparada para realizar de forma objetiva e célere o

concurso para provimento de tais cargos e não se valer de forma torpe da exceção

contida no art. 37, IX, da CF para aguardar a realização do certame.

Por oportuno, convém registrar que a EC nº 51/06270 trouxe uma típica

situação de necessidade temporária de excepcional interesse público, qual seja, a

contratação de pessoal para atender a endemias através de processo seletivo

simplificado, o qual não se confunde com concurso público. Considerando que uma

endemia é algo que tem uma previsão de começo e de fim, revelando-se numa típica 

necessidade temporária; a contratação de agentes especializados no seu combate

será temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, sem burla, portanto, da

cláusula do concurso público.

270 “Art. 1º. O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:
Art. 198. ..................................................................................................................................................
§ 4º. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
§ 6º. Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o
servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de
combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, 
fixados em lei, para o seu exercício. (NR).
Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e
os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição 
Federal.
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título,
desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às
endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se
refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de
anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou
indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e
autorização da administração direta dos entes da federação.

Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação”. (BRASIL.
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988). 



161

7.4.6 O Nepotismo 

Já se disse que a regra é a realização do concurso público para

provimento de cargos e empregos públicos.

É certo, porém, que resta prescrito no inciso V do art. 37 da CF/88,

alterado por força da EC19/98, o seguinte: “as funções de confiança, exercidas

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento”.

As funções de confiança e os cargos comissionados hoje são

destinados apenas às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento. 

Conforme já se evidenciou anteriormente, mesmo no caso das funções

de confiança há que se pressupor a realização do prévio concurso público, pois elas

só poderão ser ocupadas por servidores efetivos.

No caso dos cargos comissionados, mesmo com a EC 19/98

esclarecendo que deveriam ser ocupados por servidores de carreira, pressupondo o

prévio concurso público, deixou-se margem para, na forma da lei, preservar

percentuais mínimos de tais cargos para provimento sem prévio concurso público,

permitindo, ainda hoje, que pessoas ingressem no serviço público sem o prévio

certame.
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Outrossim, tem sido opção do constituinte pátrio deixar ainda margem

para que cargos públicos sejam ocupados por pessoas sem a prévia realização de

concurso público (os comissionados), destinando-as às atribuições de direção, de

chefia e de assessoramento pelo critério da confiança do administrador.

Note-se que, quando o servidor é concursado e ao mesmo tempo é

indicado para ocupar a função de confiança ou o cargo comissionado, têm-se

assegurados os critérios do mérito e da confiança ao mesmo tempo, sendo tal

postura a mais desejada. Contudo, verificar-se-á, que mesmo nestas hipóteses é

possível se falar em nepotismo.

Sempre que é realizado o prévio concurso público e, por sua vez,

adotado o critério do mérito para escolha do servidor público, têm-se normalmente

assegurados os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da

eficiência, entre outros, pois tal conseqüência é intrínseca à realização do certame.

Por conseguinte, quando se adota o critério da confiança, ainda assim,

há que se preservarem tais princípios constitucionais, o que se extrai sem muito

esforço do sistema constitucional, até mesmo porque o inciso V, que prevê a

assunção de funções de confiança e de cargos comissionados, submete-se ao caput

do art. 37, que prevê tais princípios.

O termo nepotismo vem do latim nepote, significando favorito.

“Designava a autoridade que os sobrinhos e outros parentes do papa exerciam na

administração eclesiástica. Por extensão, hoje em dia, significa patronato ou

favoritismo na nomeação dos integrantes da administração pública”271.

Destarte, o nepotismo significa uma postura administrativa indevida de

privilegiar ou favorecer parentes, nomeando-os para ocupar cargos, empregos ou

271 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 555.
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funções públicas sem qualquer análise de aptidão para o desempenho de tais

atribuições (mérito), o que inevitavelmente atentará contra a isonomia, a

impessoalidade, a moralidade e a eficiência administrativa. 

O nepotismo traz, portanto, a idéia de favorecimento indevido, violador

dos referidos princípios da Administração Pública. É o famoso “cabide de empregos”

da Administração Pública, em que o que importa é empregar os parentes, pouco

interessando se os mesmos são capacitados a desempenhar tais atribuições.

Note-se, pois, que a possibilidade de provimento de cargos em

comissão por pessoas que nunca realizaram concurso público, o que ainda é

permitido pela CF/88, poder-se-á transmudar numa via aberta ao nepotismo, acaso

não sejam observados os princípios constitucionais profligadores do favoritismo,

notadamente, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência.

Outrossim, caberá ao Poder Judiciário infirmar os atos administrativos

e mesmo as leis, quando indicativos do nepotismo, preservando os princípios

constitucionais272.

272 “MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para cargo em comissão no Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o Vice-Presidente do Tribunal era parente seu.
Impossibilidade.
A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores
públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve 
nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera do poder.
Mandado de segurança denegado.
MS 23.780-5 MA. Decisão Unânime do Pleno do STF. Relator o Ministro Joaquim Barbosa. DJ
03.03.06.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO POR PERMUTA ENTRE ESCRIVÃ
DISTRITAL E TITULAR DE OFÍCIO DE CARTÓRIO DE IMÓVEIS, RESPECTIVAMENTE FILHA E
PAI. LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ. ATO
CONDICIONADO A EXISTÊNCIA DO INTERESSE DA JUSTIÇA.
- AINDA QUE A EXPRESSÃO "INTERESSE DA JUSTIÇA" TENHA UM SENTIDO BASTANTE
ABRANGENTE, NELA NÃO SE COMPREENDE O NEPOTISMO, A SIMULAÇÃO E A
IMORALIDADE”.
- 'IN CASU', O ATO DE REMOÇÃO NÃO CONDIZ COM O INTERESSE DA JUSTIÇA, COMO
EXIGIDO NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO, NEM COM O PRINCIPIO DA



164

Oportuno registrar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou

a Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, que proíbe de vez o nepotismo no

âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu art.1º que “é vedada a prática de

nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos

assim caracterizados”.

O art. 2º da referida norma menciona exemplificativamente práticas que 

são consideradas nepotismo. Segundo a nova norma, fica vedado o exercício de

cargo comissionado ou função gratificada por parentes de até terceiro grau de

magistrados ou de servidores com atribuições de direção ou assessoramento. O

texto aprovado vai coibir ainda o chamado “nepotismo cruzado”, que acontece

mediante reciprocidade nas nomeações ou designações, como tentativa de burlar as

regras. Mesmo a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público ou mesmo contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação

LEGALIDADE, DA IMPESSOABILIDADE E DA MORALIDADE, MAS COM OS INTERESSES
PESSOAIS DOS ENVOLVIDOS.
- RECURSO PROVIDO.
ROMS 1751-PR. Decisão Unânime da 2ª Turma do STJ. Relator Ministro Américo Luz. DJ
DATA:13/06/1994 PÁGINA:15093.
RESP - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - APROVADOS - CLASSIFICAÇÃO - O
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DEPENDE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS. PRINCÍPIO DEMOCRATICO, VOLTADO PARA CONCRETIZAR A
IGUALDADE DE TODOS PERANTE A LEI. SUPERA O NEPOTISMO, NEGATIVA EVIDENTE DA
ISONOMIA. ALÉM DISSO, URGE PRESTIGIAR A CLASSIFICAÇÃO DOS APROVADOS.
REsp 42350 / PE. Decisão unânime da 6ª Turma do STJ. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO.
DJ 28.03.1994 p. 6350.
CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE
PARENTES DOS MAGISTRADOS PARA CARGOS DO JUDICIÁRIO PAULISTA. IMPROVIMENTO.
I - O PRINCIPIO ATACADO NÃO E INCONSTITUCIONAL. AO CONTRARIO, VISA DEFENDER OS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E OS DO ESTADO REPUBLICANO,
COMBATENDO O NEPOTISMO E REFORÇANDO, MESMO, A IDÉIA DE ISONOMIA, JÁ QUE
PARA PROVIMENTO DE TAIS CARGOS NÃO HA CONCURSO PÚBLICO. E O PRÓPRIO ARTIGO
37, INC. I, DA C.F. DIZ QUE O ACESSO DE BRASILEIROS AOS CARGOS PÚBLICOS DEVE
OBEDECER AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
II - RECURSO IMPROVIDO.
RMS 2284 / SP. Decisão Unânime da 6ª Turma do STJ. Relator Ministro Pedro Acioli. DJ 16.05.1994
p. 11785”. 
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de parentes até o terceiro grau de magistrados ou de servidores com atribuições de

direção ou assessoramento passam a ser prática de nepotismo.

O §1º do art. 2º da mesma norma estabelece: 

Ficam excepcionadas, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo, as
nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras judiciárias, admitidos por concurso público,
observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a
qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em
comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso a nomeação ou
designação para servir subordinado ao magistrado ou servidor determinante 
da incompatibilidade.

Tal preceito, ao falar em exceção, dá a entender que não

consubstanciam nepotismo as situações nele descritas. Contudo, deixa claro que a

indicação de parente de magistrado ou de servidor ocupante de cargo de direção

que já detenha cargo efetivo das carreiras judiciárias só poderá ocupar cargo

comissionado se não for indicado para servir junto ao magistrado ou ao servidor

determinante da incompatibilidade, ou seja, termina por reconhecer que, mesmo

nestes casos, poderá haver nepotismo.

Tal preceito, conforme já alertado antes, não considera nepotismo a

indicação de parente de magistrado ou de servidor ocupante de cargo de direção

que já detenha cargo efetivo das carreiras judiciárias para ocupar cargo

comissionado, pois ele já demonstrou o critério do mérito em ser aprovado em

concurso público, o que, em tese, afasta o favoritismo da indicação. Ainda assim, a

fim de preservar os princípios constitucionais referidos, o preceito esclarece que a

indicação deverá, em tal caso, ser compatível com a escolaridade do cargo de

origem, com a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao

cargo em comissão a ser ocupado. 
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No caso citado, apesar de o servidor efetivo já haver demonstrado seu

mérito com a aprovação prévia em concurso público, o que poderia sugerir a

inexistência de nepotismo, a sua indicação para trabalhar diretamente com parente

em cargo comissionado termina por violar de outro modo os princípios da

moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Isso porque seria muito difícil um juiz

ou servidor exercitar ou deflagrar o poder disciplinar em face de um parente seu.

Seria muito difícil, por exemplo, um juiz punir um irmão seu que é diretor de

secretaria, mesmo sendo ele servidor ocupante de cargo efetivo. Há, pois,

favoritismo.

Portanto, o parente de magistrado, desde que seja detentor de cargo

efetivo na carreira judiciária, pode vir a ocupar sem problema cargo comissionado no 

Poder Judiciário. Busca-se aqui, pois, conciliar os dois critérios: o mérito e a

confiança.

Neste último caso, a fim de melhor preservar os princípios

constitucionais referidos, o preceito esclarece ainda que a indicação deverá, em tal

caso, ser compatível com a escolaridade do cargo de origem, com a qualificação

profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser

ocupado.

Consoante se disse, o concurso público é um instrumento de seleção

avaliador do mérito do candidato, que visa a afastar o favoritismo violador da

isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, garantindo-se que o

servidor selecionado no certame é capacitado ao exercício de suas funções. A

aprovação em concurso público faz presumir que o servidor é apto ao cargo.
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Ademais, o processo seletivo, dada sua natureza pública e objetiva, é passível de

controle administrativo e jurisdicional.

Já a confiança como critério de seleção para ocupação de cargos

públicos por si só traduz uma idéia de vínculo afetivo entre quem indica e a pessoa

indicada a assumir o cargo em comissão, não sendo o critério do mérito em si o

principal aspecto observado, ainda que devesse ser ponderado juntamente com a

confiança quando da escolha pela autoridade competente. 

De outro lado, a escolha do servidor pelo critério da confiança, dado o

seu caráter subjetivo, não é facilmente objeto de controle administrativo e

jurisdicional. Daí ser difícil analisar se a escolha da pessoa se orientou pela

confiança e pelo mérito, ou somente, pela confiança, desconsiderando totalmente o

mérito, o que agrediria os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e

eficiência.

Há que se definir, portanto, a indicação para ocupação de cargo

comissionado que não induz ao nepotismo daquela que assim o consubstancia.

Outrossim, não haverá prática de nepotismo, ou seja, só poderá ocupar 

cargo comissionado nas condições referidas na resolução do CNJ quem: a) sem

prévio concurso público, não for parente, no âmbito do Tribunal ou do Juízo, de

juízes, de membros vinculados e de servidor ocupante de cargo de direção ou

assessoramento; b) sem prévio concurso público, não incidir no mencionado

nepotismo cruzado (Tribunal ou Juízo distinto daquele em que há o seu parentesco

com juiz ou servidor ocupante de cargo de assessoramento ou de direção); c) em

sendo servidor já ocupante de cargo efetivo (concursado), ainda que seja parente de
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juízes, de membros vinculados e de servidor ocupante de cargo de direção ou

assessoramento, não for trabalhar diretamente com eles.

Há nepotismo quando a indicação considera unicamente o critério da

confiança e despreza no todo o critério do mérito, escolhendo servidor incapacitado

para o desempenho das atribuições públicas, o que viola os princípios da isonomia,

da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.

Haverá também nepotismo quando, apesar de satisfeito o critério do

mérito, o servidor concursado for parente do juiz ou servidor para quem irá trabalhar

diretamente, pois, restará mitigado o poder disciplinar da Administração Pública, em

prejuízo da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. 

Não há nepotismo quando, apesar de a escolha considerar o critério da

confiança, esta não se desgarrar por completo do critério do mérito, pois, assim, são

respeitados os mencionados princípios constitucionais. A exemplo, pode-se escolher

sem realização de concurso público uma pessoa para ocupar um cargo

comissionado no Poder Judiciário, considerando ser conhecida, de boa índole e

honesta (confiança), ao tempo em que se verifica a sua formação profissional,

examinando sua especialização na área, atuação na atividade privada etc (mérito).

Contudo, em tese, como se disse, é muito difícil aferir-se a escolha da

autoridade administrativa, pois esta não tem o dever de fundamentar sua decisão;

daí ser complicado avaliar se houve ou não prática de nepotismo.

Portanto, normalmente, valendo-se unicamente do critério da

confiança, tem sido prática nefasta em boa parte da Administração Pública brasileira, 

notadamente no âmbito do Poder Judiciário, o nepotismo mediante a indicação para
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ocupar cargo comissionado de determinada pessoa, ainda quando nela não

coincidam a capacidade profissional (mérito) e o sentimento de confiança.

Para efeito de melhor identificar a prática do nepotismo é que o

Conselho Nacional de Justiça editou a referida resolução, presumindo tal prática

quando houver indicação a ocupar cargo comissionado no Poder Judiciário de

parente até o terceiro grau de magistrado ou de servidor já ocupante de cargo

comissionado.

De fato, seria pouco provável que um parente de quem indica a ocupar

o cargo comissionado detivesse em sua pessoa conciliados os critérios da confiança

e do mérito, sendo certo que a não-realização de concurso público e a exacerbada

confiança decorrente do parentesco normalmente culmina em inaptidão para o

desempenho das funções inerentes ao cargo comissionado. Ou mesmo que fosse

demonstrado o mérito, por exemplo, com a prévia aprovação em concurso público,

restaria mitigado o poder disciplinar diante do parentesco mencionado, se o indicado

fosse trabalhar diretamente com aquele que determina seu impedimento, havendo,

pois, nepotismo.

Outrossim, a idéia da referida norma do Conselho Nacional de Justiça

foi impedir que, apenas pelo critério da confiança, se nomeiem parentes no âmbito

do Poder Judiciário, pois será mais presumível (até pela prática da administração

pública nacional) que um parente, dado o forte vínculo afetivo, ao ser indicado a

ocupar um cargo comissionado, não seja apto ao exercício das funções, o que

inevitavelmente feriria os princípios constitucionais já mencionados.

Por fim, a regra é o critério do mérito para ser nomeado a assumir

cargo ou emprego público, o que se avalia mediante concurso público.
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Excepcionalmente, pode-se afastar a realização do certame para nomear servidor

em cargo comissionado; contudo, devem-se observar os princípios constitucionais

previstos no art. 37 da CF/88, o que se faz conciliando os critérios da confiança com

o de mérito na escolha do servidor comissionado.

A indicação sem concurso público de parentes até o terceiro grau em

linha reta ou colateral para ocupar cargos comissionados no âmbito do Poder

Judiciário foi considerada prática de nepotismo. Daí violar os princípios

constitucionais, sendo agora vedada pela Resolução nº 07/05 do Conselho Nacional

de Justiça.

Não se impediu, contudo, a indicação de parentes de magistrados para

ocupar cargos comissionados, desde que já ocupantes de cargos efetivos na

carreira judiciária.

Também não se impediu a indicação de pessoas não-concursadas

para ocupar cargos comissionados no Poder Judiciário, desde que não sejam

parentes até o terceiro grau de magistrados, pois, aqui, afasta-se a presunção da

prática do nepotismo.

A resolução do CNJ proíbe também a contratação e a manutenção de

contrato de prestação de serviço com empresas que tenham, entre os empregados,

pessoas com aquele grau de parentesco em relação a membros e juízes vinculados

ao tribunal contratante, bem como de ocupantes de cargos de direção e

assessoramento, conforme art. 3º da mesma norma.

Ademais, o nomeado ou designado, antes da posse, declarará por

escrito, sob as penas da lei, não ter relação familiar ou de parentesco que importe



171

prática vedada na forma do art. 2º da norma, conforme previsto no art. 4º da

Resolução.

Oportuno registrar que o STF deferiu liminar na ADC 12 MC/DF273

ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil para, com efeito vinculante e

ergas omnes, suspender até julgamento do mérito os julgamentos dos processos

que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 07/05 do

CNJ. Ressaltou-se que a referida norma está em consonância com os princípios do

art. 37 da CF, em especial, com os da impessoalidade, da eficiência e da igualdade,

não havendo que se falar em violação à liberdade de nomeação e exoneração dos

cargos em comissão e funções de confiança, visto que as restrições por ela

impostas são as mesmas previstas na CF, as quais, extraídas dos citados princípios, 

vedam a prática do nepotismo.

Ademais, entendeu a Corte Suprema que o CNJ teria competência

constitucional para cuidar da matéria objeto da Resolução nº 07/05, não violando,

portanto, a separação dos poderes, nem pacto federativo. 

Por fim, há que se esclarecer que a referida norma do CNJ só tem

validade para o Poder Judiciário, sendo, porém, uma iniciativa importante para

influenciar a mesma postura na Administração Pública dos demais poderes do

Estado (Executivo e Legislativo).

7.4.7 A Terceirização na Administração Pública
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Já se disse que o bem comum implica a satisfação de todos, o que se

dá mediante a oferta de bens e serviços por parte do Estado. Que o Estado, através

da Administração Pública, deve ofertar serviços à coletividade, fazendo-o direta ou

indiretamente (descentralização administrativa).

Muitas vezes é o próprio Estado que necessita de um serviço ou

atividade ofertados por particular, sendo o caso de contratá-lo administrativamente,

mediante prévio procedimento de seleção: a licitação.

Destarte, quando o ente público deseja a prestação de determinado

serviço ou atividade em favor da coletividade ou de si mesmo deve primeiramente

considerar se ele próprio ofertará tal serviço titularizando-o ou seria o caso de se

valer do serviço ou da atividade prestados por terceiros. 

Detendo o próprio Estado a titularidade do serviço (serviço público),

poderá prestá-lo diretamente (centralização) ou indiretamente (descentralização),

podendo mesmo repassar a prestação de tal serviço a particulares (delegatários de

serviço público), este último caso, mediante licitação. Aqui, tirante a hipótese dos

delegatários de serviço público, o próprio Estado presta o serviço público mediante

agentes públicos selecionados pelo concurso público.

Quando, porém, o Estado não titulariza um dado serviço ou atividade

(daí não ser serviço público), terminando por contratá-lo de terceiro, a ser prestado

em proveito de si mesmo ou da coletividade, fala-se em terceirização. Dá-se por

meio de contrato administrativo, precedido de licitação. Não se fala em serviço

273 ADC 12 MC/DF, rel. Min. Carlos Britto, 16.02.06, veiculado no Informativo nº 416 do STF.
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público. Aqui há vínculo jurídico entre o Estado (contratante) e a empresa prestadora 

de serviços (contratada), sendo que os empregados desta última não mantêm

vínculo jurídico com o ente público, não se sujeitando a concurso público.

Outrossim, a depender da atividade a ser executada (serviço público

ou atividade privada) deve-se adotar a regra do concurso público ou a da licitação

pública como técnica de seleção das pessoas prestadoras do serviço ou atividade.

O concurso público é o instrumento democrático de seleção de pessoal

adotado pelo Estado, visando a obter os indivíduos do povo mais qualificados

(critério do mérito) para o exercício de certas atribuições funcionais. Aqui há notório

interesse da Administração na qualidade do material humano a ser selecionado, pois

o serviço ou atividade a ser prestada já pressupõe previsão legal a demonstrar o

interesse público, sendo, pois, funções ou serviços públicos. O concurso é, pois,

adotado para selecionar o pessoal qualificado para desempenhar função, cargo ou

emprego públicos (art. 37, I e II, da CF/88).

Na licitação, busca-se contratar o melhor serviço ou atividade, sendo

certo que o material humano é a princípio irrelevante para a Administração Pública,

sendo mais importante a qualidade do serviço em si, o qual não é considerado

função ou serviço público, mas simples atividade privada. 

A primeira conclusão, portanto, é que função, cargo ou emprego

públicos, quando criados por lei, a implementação da atividade (serviço ou atividade

pública) a eles inerentes se dará mediante concurso público. 

Portanto, nota-se que caberá ao legislador o poder de selecionar entre

as diversas atividades e serviços, aqueles que revelem um interesse público
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(serviços ou atividades públicas), sendo criados por lei, pois, se for o caso, os

cargos, funções e empregos públicos, os quais denotarão o exercício de certas

atribuições por pessoas qualificadas mediante seleção via concurso público (art. 37,

I e II, da CF/88), afastando-se, pois, a licitação e, por sua vez, a terceirização.

Por outro lado, em não havendo previsão legal criando cargos, funções

ou empregos públicos, qualquer serviço ou atividade estaria afastada da regra do

concurso público, incidindo, pois, a seleção mediante licitação pública e, por sua vez, 

sendo viável a terceirização.

Contudo, verificar-se-á que não há uma total liberdade da

Administração em contratar qualquer tipo de serviço pela via da licitação, valendo

considerar alguns vetores limitadores de tal concepção.

É importante lembrar que, mesmo com a inércia do legislador em não

selecionar do mundo real a atividade ou serviço de interesse público, transpondo-o

por lei em atribuição a cargo, função ou emprego público, ainda assim, pela própria

natureza do serviço ou atividade, é de concluir que não poderá ser contratado pela

via da licitação, ou seja, não poderá ser titularizada por particular, mas pelo próprio

Estado.

A exemplo, tem-se que a atividade-fim desenvolvida por certos entes

públicos, notadamente as que digam respeito às atividades ditas típicas de Estado

(fiscalização, poder de polícia, regulação, tributação, segurança nacional etc), devem 

ser preenchidas pela via do concurso público. É que em sendo o mister principal de

determinado ente público prestar determinada atividade, é de concluir que ela revela

interesse público apto a ser veiculado por cargo público, função ou emprego público,

ou seja, por meio de pessoal concursado, com todas as proteções do regime
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estatutário, retirando-a assim do frágil âmbito da relação trabalhista e da própria

iniciativa privada.

Nesta ótica, a atividade-fim do ente público deverá ser exercitada de

forma permanente, sob pena de não se justificar a sua própria existência, sendo

exigível, portanto, a criação de cargos, empregos ou funções públicas para tal

mister, o que afasta a hipótese de contratação do serviço por via de licitação pública

(terceirização)274.

Não é por outra razão que, por exemplo, o parágrafo único do art. 22 e

o art. 59 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) afastam a contratação de

técnicos ou empresas especializadas (por via de via licitação) para prestação de

atividade de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

(atividade-fim)275.

Interessante esclarecer que, em regra, o legislador transforma em

cargo, emprego ou função pública, a atividade-fim de determinado ente público, pois

é mais evidente o interesse público; daí a necessidade de um regime jurídico público

cercado de proteção superior ao inerente à iniciativa privada. Porém, nada impede

274 “Não cabe, ao contrário do que o texto literal induz, a aplicação do regime da Lei nº 8.666/93 à
contratação de todos os ‘serviços’ de terceiros. Somente quando se tratar de serviços esporádicos ou 
temporários, desenvolvidos por exceção, incidirá tal regime. Quando serviço corresponder a cargo ou
emprego público, aplicam-se os dispositivos constitucionais acerca dos servidores públicos,
empregados públicos ou prestadores de serviços temporários (CF, art. 37 e seus incisos). Em tais
hipóteses, não caberá licitação, mas concurso público (ressalvada a hipótese de cargos em
comissão)”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São 
Paulo: Dialética,  2002, p. 40).
275 “Art. 22. (Omissis). Parágrafo único. Fica vedada a realização por terceiros da fiscalização de
competência da Agência, ressalvadas as atividades de apoio.

Art. 59. A Agência poderá utilizar, mediante contrato, técnicos ou empresas especializadas, inclusive
consultores independentes e auditores externos, para executar atividades de sua competência,
vedada a contratação para atividades de fiscalização, salvo para as correspondentes atividades de
apoio”. (BRASIL, Lei nº9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional nº8, de1995. Disponível em: <Hyperlink www.planalto.gov.br>
Capturado em 18.06.03).
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de uma atividade-meio passar a ser atribuição inerente a determinado cargo, como

se deu com o técnico administrativo das agências reguladoras. Tudo é opção

legislativa.

De outra forma, o art. 1º e seus parágrafos do Decreto nº

2.271/1997276 (Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências) resumem toda a

conclusão a que se chega, à medida que deixam claro: a) o não-cabimento de

licitação quando a atividade ou serviço pretendido for inerente ou coincidente aos

implementados no quadro da entidade pública (quando houver cargo, emprego ou

função criados para tal fim); b) a idéia de que a atividade-fim deverá ser veiculada

mediante concurso público, pois apenas as atividades acessórias ou de apoio

podem ser objeto de licitação (atividade-meio).

A jurisprudência também já firmou entendimento de que a não-criação

de cargo ou emprego público contendo uma dada atividade permite que esta seja

objeto de licitação, liberando, portanto, a prática da terceirização277.

276
“Art . 1º. No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser

objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

§ 1º. As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática,
copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e
instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

§ 2º. Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal
em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral
de pessoal.
277 “TRABALHISTA - EMPREGADO DE FIRMA PARTICULAR QUE PRESTA SERVIÇO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - ASSENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE "A
EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE CONTRATO, DE TAREFAS EXECUTIVAS, VISANDO A
DESOBRIGAR A ADMINISTRAÇÃO DOS ENCARGOS EMPREGATÍCIOS (DECRETO-LEI N.
200/67, ART. 10, PARÁGRAFO 7.; LEI N.6.019/74), NÃO VINCULA A REPARTIÇÃO, MAS SIM AS
FIRMAS CONTRATANTES, NÃO OCORRENDO, TAMPOUCO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA."
II - SE INEXISTENTES CARGOS OU FUNÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO
PÚBLICO, PARA EXECUÇÃO DESSAS TAREFAS, É PORQUE A ADMINISTRAÇÃO ENTENDERA
DESNECESSÁRIO INSTITUÍ-LOS, PORQUE ESTRANHOS A SUA ATIVIDADE OU ATÉ
SUPÉRFLUOS EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES FINS DO SERVIÇO. AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 
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O Tribunal Superior do Trabalho firmou, através da Súmula 331278,

importantes parâmetros jurídicos a serem considerados no caso da terceirização no

âmbito da Administração Pública.

Analisando minudentemente a referida súmula do TST, têm-se as

seguintes conclusões: a) não se aceita a terceirização da atividade-fim do ente

público; b) no caso de contratação indevida de terceirizados pelo ente público, não

há que se reconhecer vínculo empregatício, haja vista a nulidade pela violação da

regra do concurso público; c) admite-se a terceirização de atividade-meio do ente

público, desde que precedida de licitação, a exemplo, serviços de limpeza,

conservação, vigilância, telefonia etc.; d) nas terceirizações regulares (atividade-

meio), ainda assim, o ente público se responsabilizará subsidiariamente pelos

encargos trabalhista do empregado da empresa prestadora de serviço. 

Consoante já se frisou, em sendo a atividade privada contratada por

licitação, os empregados da empresa prestadora de serviço não detêm vínculo

jurídico com o ente público contratante, sendo, pois, desnecessária a realização do

concurso público.

PODEM CONTRATAR TAIS SERVIÇOS ATRAVÉS DE LICITAÇÕES OU TOMADAS DE PREÇO,
MORMENTE QUANDO HÁ EMPRESAS ORGANIZADAS E ESPECIALIZADAS PARA TAL,
PERMITIDAS POR LEI.
III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(RESP 29712 / RJ. Decisão unânime da 3ª turma do STJ.Ministro WALDEMAR ZVEITER DJ
28.03.1994, p. 6314).
278 “Contrato de prestação  de serviços. Legalidade.
I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 6.019, de
03.01.1974).
II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de
emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da
Constituição da República).
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.012, 
de 20.06.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta.
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto
aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas
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Celso Antônio Bandeira de Mello279 entende que “quem por este meio é 

contratado não mantém com o contratante os vínculos de dependência e

subordinação típicos da relação de cargo ou emprego. Permanece estranho aos

quadros do Poder Público. Apenas se compromete a prestar-lhe determinados

serviços alocando sua aptidão profissional em relação a certas atividades

especificadas no contrato”.

Advirta-se, porém, que tem sido corriqueira a burla da regra do

concurso público através da contratação de terceiros para prestar serviços públicos,

o que merece controle jurisdicional. 

A exemplo, o STJ280 já entendeu que “improcede pedido de

reconhecimento de vínculo empregatício com empresa pública federal pelo simples

fato de estar prestando serviço ao órgão, uma vez que a admissão de pessoal

somente se faz por meio de concurso público. Da mesma forma, também decidiu

que inexiste relação de emprego entre a empresa pública federal e empregado de

empresa particular que lhe prestava serviços”281.

De outro lado, é bem possível que, apesar de ser o caso de terceirizar

a atividade a particular, o Estado termine por criar uma relação de pessoalidade e

subordinação com o empregado da empresa prestadora de serviços, o que será

inevitavelmente analisado junto à Justiça do Trabalho, para efeito de afastar o

vínculo empregatício ante a violação à regra do concurso público, todavia, garantir a

responsabilidade subsidiária do Estado juntamente com a empresa empregadora

pelos direitos trabalhistas dos empregados, na forma da Súmula do 331 TST.

e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem
também do título executivo judicial (art. 71 da Lei 8.666, da 21.06.93)”.
279 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração
Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 66.
280 REsp 118533/RS. Decisão unânime da 4ª Turma do STJ. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira. DJ 16.10.2000, p. 312.
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Além do que se disse, em termos de só poderem ser objeto de

terceirização as atividades realmente privadas, deverá haver a terceirização quando

a atividade pretendida só puder ser realizada adequadamente ou de forma mais

eficaz pelo particular ou quando forem menores os custos, haja vista a necessidade

de manter em seus quadros profissionais de forma permanente282.

7.5 O Edital do Concurso Público

O termo edital “deriva de edictus, de edictare (publicar, anunciar,

intimar), vem justamente indicar o ato pelo qual se faz publicar pela imprensa, ou

nos lugares públicos, certa notícia, fato ou ordem, que deva ser divulgada ou

difundida, para conhecimento das próprias pessoas nele mencionadas, como de

quantas outras possam ter interesse no assunto, que nele contém”283.

O edital é ato administrativo instrumental e divulgador do concurso

público e de seu regramento, visando a dar-lhe publicidade, sendo ainda o ato que

deflagra a chamada fase externa do certame. 

A Administração Pública, quando necessitar prover cargos, empregos

ou funções públicas, precisará desenvolver todo um procedimento administrativo, o

qual se deflagra com a publicidade inerente ao regulamento do concurso. O

instrumento de publicidade é justamente o edital (continente); o regulamento ou

281 REsp 79007/RS. Decisão unânime da 4ª Turma do STJ. Relator Ministro Barros Monteiro. DJ
22.10.2001, p. 325.
282 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração 
Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 66-67.
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normas nele veiculadas (conteúdo) é que regem o concurso público; portanto, data

maxima venia, é uma imprecisão técnica dizer-se que o edital é a norma do certame. 

O edital é o veículo da norma que regula o processo seletivo público,

tratando de todo o procedimento que vai desde a inscrição até a homologação e

nomeação dos aprovados. Diz-se, assim, com certa imprecisão, que o edital é a lei

dos concursos. Portanto, qualquer ato administrativo que for desenvolvido por

agentes públicos ou qualquer ato praticado por candidatos deverão se sujeitar às

regras contidas no edital. O edital divulga o regulamento do certame, estipulando

este direitos e obrigações relativas à seleção pública, vinculando as partes:

Administração Pública e administrados284.

Outrossim, sendo desrespeitadas por qualquer das partes as regras

inseridas no edital do concurso, mister ser invalidado o ato resultante de tal

desconformidade285.

Destarte, como se observa, o edital contém a norma procedimental que

dispõe acerca dos direitos e deveres das partes envolvidas no concurso público, de

283 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 294. 
284 Nesse sentido segue remansosa a jurisprudência do STF sobre o assunto, verbis: “CONCURSO
PÚBLICO-EDITAL - PARÂMETROS - OBSERVÂNCIA. As cláusulas constantes do edital de
concurso público obrigam candidatos e Administração Pública. Na feliz dicção de Hely Lopes
Meirelles, o edital é a lei interna da concorrência”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 192.586-
PI. Rel. Marco Aurélio).
“(...) Edital do concurso: norma interna de observância obrigatória. (BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. RMS 22.389-SP, Relator: Min. Maurício Corrêa)”.
285 “CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA POR
PARTE DO CANDIDATO EFICÁCIA PRECLUSIVA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. INSCRIÇÃO
INDEFERIDA. LEGITIMIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
- Não tem direito à inscrição, em concurso público, o candidato, que, em virtude de omissão a ele
unicamente imputável, deixa de atender, dentro do prazo assinalado no edital, à exigência neste
fixada.
- O edital de concurso público qualifica-se como instrumento revestido de essencial importância, pois
estabelece - tanto para a Administração Pública, quanto para os candidatos - uma pauta vinculante
de prescrições, a cuja observância acham-se submetidos.
- A Administração Pública e os candidatos não podem descumprir as normas, as condições, os
requisitos e os encargos definidos no edital, eis que este - enquanto estatuto de regência do
concurso público - constitui a lei interna do certame, desde que em relação de harmonia, no plano
hierárquico-normativo, com o texto da Constituição e das leis da República. Precedentes do STF”.
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS 22.342-SP. Relator: Ministro Celso de Mello. Informativo nº 
261).
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modo que o descumprimento de qualquer cláusula por alguma das partes eiva de

nulidade o ato (Princípio da Legalidade e da Vinculação ao Edital), sendo passível

de efetivo controle jurisdicional.

Por outro lado, para que as normas constantes do edital tenham poder

de impor obrigações e traduzir direitos, indispensável será sua coerência com o

ordenamento jurídico, em especial, com a lei (art. 37 da CF/88 - legalidade) e com a

Constituição Federal. Acaso a norma do edital viole a lei ou a Constituição, estará

passível de nulidade, nessa parte, mediante controle jurisdicional.

É importante atentar para o fato de que as normas constantes do edital

são verdadeiros regulamentos administrativos do concurso público (atos

administrativos normativos), sendo, pois, verdadeiras normas secundárias de

execução ou implementação da vontade legislativa, dependendo a sua validade da

fiel observância da lei, por força do que se extrai do art. 84, IV, da CF/88. 

Importa aqui distinguir as regras de acesso ao cargo ou ao emprego

público daquelas que dizem respeito ao procedimento de execução do certame. 

As regras de acesso ao cargo ou emprego público devem constar

necessariamente da lei (art. 37, I, da CF/88), podendo o edital apenas reproduzi-las,

sem inovação, haja vista que não se pode restringir um direito com base em norma

secundária.

Contudo, as regras de execução do concurso deverão estar previstas

de forma genérica na lei (art. 37, II, da CF/88), podendo, contudo, o edital

desenvolvê-las de forma racional, tornando mais minuciosas as respectivas etapas.

O liame que separa uma norma procedimental (executiva da vontade

da lei) para um limite de acesso ao cargo é muito tênue, podendo existir verdadeiras

zonas cinzentas de elucidação por parte do Judiciário.
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Portanto, a lei inerente à carreira do cargo a ser provido deve estipular

os requisitos necessários para o candidato ser aprovado e habilitado àquele, não

podendo, portanto, sob pena de agressão à legalidade (art. 5º, II, da CF/88) e ao

livre acesso ao cargo público, a norma constante do edital criar obstáculo ou

requisito não-previsto em lei286.

Muito comum hoje em dia é o edital trazer determinadas limitações de

acesso ao cargo ou emprego não-veiculadas por lei, o que por si só eiva de nulidade

o ato administrativo - requisitos de idade, altura, cor de pele; tudo isso deve ser

previsto em lei anterior ao edital do concurso e, ainda, tais limites legais devem ser

coerentes com a Constituição.

Tem-se, assim, que as normas constantes do edital, ou mesmo a lei,

não podem dificultar, sem necessária razoabilidade, o acesso ao cargo público. A lei

poderá estipular requisitos indispensáveis ao exercício das atribuições inerentes

cargo público, porém, sempre atentando para o princípio da razoabilidade.

Em decorrência, restou também sumulado pelo STJ (Súmula 266) o

coerente entendimento de que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do

cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Eis o

uso da razoabilidade para infirmar limitação no acesso ao cargo público, à medida

que só há necessidade de preenchimento dos requisitos legais no momento em que

o servidor estiver apto a atuar a função pública, o que só se dará com a posse, uma

vez que, na época da inscrição, sequer o candidato demonstraria ter aptidão de ser

aprovado no certame. 

286 “Recurso extraordinário. Limite mínimo de idade para inscrição em concurso público de Auditor
Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 2. Acórdão que entendeu ser ofensivo
aos arts.7º, XXX e 39, §2º, da Constituição Federal, estabelecimento de limite mínimo de idade para
inscrição em concurso público de auditor Substituto. 3. Inexistência de expressa referência na lei a
limite mínimo de idade para investidura em cargo de Auditor. 4. A Lei Orgânica limita-se a definir em
quais situações os Auditores substituirão os Conselheiros. Incabível, na espécie, restringir, no Edital
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Cuidar-se-á no tópico seguinte acerca dos requisitos de acesso ao

cargo a serem previstos em lei, cuidando-se agora das situações relativas ao

procedimento do concurso público.

Uma hipótese a merecer controle jurisdicional se dá quando a

Administração Pública vier a contratar determinada empresa particular para realizar

o processo seletivo público e esta, ao efetivar a seleção ou mesmo elaborar o edital,

trouxer limites aos candidatos aprovados para prosseguir nas fases seguintes do

certame (por exemplo, só seguirão para fase seguinte os 150 primeiros candidatos

aprovados na primeira fase), tudo isso sem previsão legal e apenas para facilitar a

correção das provas. 

Ora, se o candidato é aprovado na primeira etapa do certame e na lei

não tem disposição limitadora para seguir para fase posterior (o que poderia até

existir na lei e ser considerado um critério razoável), não compete ao edital fixar tal

regra impeditiva do acesso ao cargo público, pois estaria limitando o direito do

particular sem previsão legal (art. 5º, II, da CF/88). Tal situação está eivada de

nulidade sendo, portanto, passível de controle de legalidade, pois a norma do edital

restringiu aonde a lei não o fez. 

Note-se que, apesar de tal regra constar do edital (limitação do número

de aprovados na primeira prova) como se fosse norma apenas de execução ou

procedimental (e até certo ponto o é), prepondera o aspecto da avaliação da

qualificação do candidato (critério do mérito – aspecto técnico), em que, para ser

aprovado em uma das fases do certame, já deverá demonstrar ser o melhor dentre

tantos candidatos (nível de competência) para ficar entre os primeiros concorrentes.

Tal limite deve ser visto como requisito qualificador da competência do candidato, e

do Concurso, o que a lei não limitou. 5. Recurso extraordinário não conhecido”. (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. RE nº 182.432-RS. Relator: Ministro Neri da Silveira. Informativo nº 262).
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não como simples norma de execução do certame, razão pela qual deveria constar

da lei como requisito exigido de acesso ao cargo e não da norma constante do

edital.

Conclui-se, portanto, que o correto é a própria lei relativa ao cargo que

se busca prover trazer todos os requisitos e limites de acesso do particular àquele,

deixando para as regras secundárias do edital apenas a implementação ou a melhor

forma de execução do certame: a exemplo, onde e até quando se deve pagar a

inscrição; qual a maneira correta de preencher o gabarito; qual é o dia da prova etc.

Convém aqui alertar para a questão da inscrição, típica norma que

pode constar do edital sem estar prevista em lei. As normas relativas à inscrição

dizem respeito, pois, ao acesso ao certame e não acesso ao cargo ou emprego

público; daí poderem constar apenas do edital. 

Uma situação que sempre tem ocorrido e que dá ensejo à discussão

judicial é relativa à inscrição no certame e o suposto direito à realização do

concurso. Não há direito a realização do concurso público com o simples pagamento

do valor da inscrição, à medida que, em tese, fica à discricionariedade da

Administração realizar ou não o certame (conveniência e oportunidade). Não há

também direito a indenização por prejuízos ou expectativas frustradas pela não-

realização do concurso, à medida que o candidato nunca teve direito à sua

realização, mas tão-somente expectativa de sua execução. Contudo, há para o

candidato o direito de reaver o valor pago a título de inscrição no certame, com

correção monetária, se for o caso, sob pena de enriquecimento ilícito da

Administração Pública.

A execução do concurso deve se dar conforme as regras veiculadas

em edital, o qual, por sua vez, deve respeitar a lei e os princípios constitucionais.
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Situações surgem durante o cumprimento das normas editalícias que levam ao

controle judicial por agressão a tais parâmetros jurídicos. 

Um dos princípios constitucionais que deve ser considerado durante a

execução do concurso público é o da isonomia, o qual se revelará na manutenção

da igualdade de condições de concorrência a todos candidatos para acesso ao

cargo ou emprego público. Todos têm oportunidades iguais para ascender ao cargo

ou emprego público disputado.

O STF entendeu, por exemplo, que a dispensa de realização da prova

de capacitação física e de investigação social para os candidatos que já integram,

sem terem sido submetidos a prévio concurso público, os quadros da Polícia Civil do

Estado do Rio de Janeiro fere o princípio da isonomia287.

A exemplo, durante a execução do certame para provimento do cargo

de escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, uma candidata se submeteu a

uma prova física a qual se perfazia em quatro fases: corrida, salto em distância,

salto em altura e flexão abdominal. Durante a primeira fase da prova física a

candidata sofreu uma distensão muscular que a impediu de prosseguir no teste,

sendo-lhe negado pela Administração Pública o direito de refazer a prova outro dia,

razão que a levou a impetrar mandado de segurança. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acatou sua pretensão,

esclarecendo que o princípio da vinculação ao edital do concurso não pode

desprezar o princípio da isonomia, tendo afastado a regra editalícia que previa o

seguinte: “os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária que

impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física de

287 “(...) Não há razão para se tratar desigualmente os candidatos ao concurso público, dispensando-
se, da prova de capacitação física e de investigação social, os que já integram o Quadro Permanente
da Polícia Civil do Estado, pois a discriminação implica ofensa ao princípio da isonomia”. (ADI 1.072-
RJ, rel.Min.Sydney Sanches, julgado em 16.05.03, noticiado no Informativo 296 do STF). 
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candidatos não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum

tratamento privilegiado”.

Em recurso extraordinário288, o Estado do Rio Grande do Norte obteve

êxito, revertendo o julgado junto ao STF, que entendeu exatamente em sentido

oposto, ou seja, que a permitir outra chance à candidata na realização da prova

física seria criar um privilégio não estendido aos demais concorrentes, o que fere a

impessoalidade e a isonomia.

Todavia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região289 já entendeu de

forma distinta, quando permitiu a determinado candidato a possibilidade de fazer

exame médico referente à etapa eliminatória do concurso público para provimento

nos cargos de agente de polícia federal e outros, mesmo fora do horário inicialmente

previsto no edital do certame, em razão de aquele haver tido sua carteira de

documentos roubada minutos antes do referido exame, o que se considerou força

maior.

No caso, o cerne do problema seria o equilíbrio entre dois princípios

constitucionais, o da legalidade, traduzido na vinculação à norma editalícia, e o da

isonomia. Considerando a harmonização entre eles, tem-se salutar a solução dada

pelo STF ao conflito em questão, qual seja, o princípio da isonomia deveria ser, sim,

considerado pela Administração Pública, porém, com base em critérios gerais e

impessoais e não como se deu no referido caso, considerando uma situação

específica, a beneficiar uma candidata apenas, violando a regra do edital.

288 RE 351.142-RN – 2ª Turma. Relatora Ministra Ellen Gracie. DJU 01.07.05.
289 “Comprovado que o impetrante foi assaltado a caminho da prova do concurso, é de ter-se tal
ocorrência como caso fortuito, que justifica a mitigação da norma do edital, permitindo-se a realização 
de exames médicos em outro horário, no mesmo dia, principalmente quando a exceção fere apenas
regra que visa a organizar administrativamente os trabalhos dos profissionais designados para
efetuar os exames e evitar tumulto dos que aguardam para ser examinados, não se vislumbrando
hipótese de fraude ou de modificação dos critérios do exame”. (AP em MS 2002.33.00.010160-7 –
Decisão unânime da 5ª Turma do TRF da 1ª Região. Relator Desembargador Federal Antônio
Ezequiel. DJU 05.11.03).
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O correto, portanto, seria o próprio edital trazer previsões gerais e

impessoais, a cuidar de hipóteses excepcionais tais como lesões em provas físicas,

traçando previamente soluções para tais ocorrências, por exemplo, a análise do

incidente por um grupo de peritos da Comissão do Concurso que, se constatassem a 

gravidade da ocorrência, deferiria à candidata outra oportunidade de realização da

prova física. Desta forma, previamente, estaria regulada uma situação excepcional

(vinculação ao edital), mas de forma a preservar a impessoalidade e a isonomia,

pois todos os candidatos do certame, em tese, poderiam se beneficiar de tal

situação.

Examinando outro aspecto procedimental do concurso público, que

será objeto do edital, é o fato da concorrência de determinado concurso público ser

de âmbito nacional ou de âmbito regional.

É sabido que, em certos concursos públicos para provimento de

cargos em carreiras federais que detêm vagas que se localizam distribuídas por todo 

o território nacional, é muito comum uma dada região ou Estado-Membro do

território brasileiro ter um nível de candidatos mais preparados que outra região. 

Assim, a exemplo, considerando uma concorrência no Estado do

Ceará, no qual normalmente se diz haver um nível elevado de preparo dos

candidatos, com o Estado do Acre, que não tem a cultura de concurso público ainda

tão arraigada, tem-se que, para estar entre as vagas de determinado cargo público

naquele primeiro Estado, a nota exigida para aprovação seria 7,5; já no outro

Estado, 5,5. 

Por conseguinte, a depender de a concorrência do concurso público for

nacional ou regional, ter-se-á que, um candidato cearense que ficou com a nota final

7 sendo reprovado no Ceará, estaria em plenas condições de ser aprovado e de
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assumir o mesmo cargo federal no Estado do Acre, ficando mesmo entre os

primeiros colocados.

Tal situação foi por vezes objeto de discussão judicial, a pretexto de

ferimento à isonomia ou mesmo à proporcionalidade, contudo, os tribunais firmaram

o entendimento de que o edital pode prever o tipo de concorrência para um dado

concurso federal, o que não seria inconstitucional, pois antecipadamente todos os

candidatos já saberiam o tipo de concorrência (regional ou nacional), sujeitando-se

às tais regras290.

Logo, ciente das regras editalícias, morando eu no Estado do Ceará e

sabendo que a concorrência seria regional, para ter maiores condições de

aprovação, deveria eu fazer o concurso e concorrer para as vagas apresentadas

para o Estado do Acre, submetendo-me à concorrência deste lugar. Frise-se, porém, 

que, ao ser aprovado, deverei ser nomeado para assumir as vagas do Estado do

Acre, já estando eu ciente de tal situação.

Outro aspecto interessante vem a ser o fato de a Administração Pública 

alterar as regras procedimentais do concurso público quando o mesmo já estiver em

andamento. Impende examinar que tal atitude fere o comando constante do art. 5º,

XXXVI da CF/88 (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a

coisa julgada”). 

As regras do concurso público são veiculadas pelo seu edital, firmando

um regime de sujeição especial entre a Administração Pública e os candidatos

inscritos no certame. 

290 “Em edital de concurso público, é válida a fixação de critérios de concorrência em caráter regional
e em área de especialização. Com base nesse entendimento, a Turma manteve acórdão do STJ que
negara segurança a candidatos que não foram classificados na primeira fase do concurso para o
cargo de auditor fiscal em que se sustentava a ilegalidade da ordem de classificação, efetuada de
acordo com a região fiscal e a especialização em que se inscreveram os candidatos”. (STF. RMS



189

Tais regras visam ao melhor cumprimento do interesse público, qual

seja, a melhor execução do processo seletivo público; daí, ser possível a alteração

das regras do certame quando ele já tenha sido iniciado, desde que não se

prejudique o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Não há que se falar aqui em coisa julgada pois não se aplica ao

presente caso.

De outro lado, é firme na doutrina e na jurisprudência que não há

direito adquirido à manutenção do mesmo regime jurídico, podendo a Administração

Pública alterar unilateralmente o regime jurídico em melhor consonância com o

interesse público291.

Ao alterar o regime jurídico especial do concurso público, deve, porém,

o administrador público atentar que os atos já praticados durante o processo seletivo

público devem ser preservados, pois consubstanciam atos jurídicos perfeitos, sendo

as novas regras aplicáveis apenas para os atos que ainda serão praticados. Adota-

se aqui a máxima da teoria geral do processo de que a lei nova se aplica

imediatamente aos atos processuais, sendo, contudo, preservados os atos

praticados de acordo com a lei da época, pois o tempo rege o ato.

A exemplo, se as inscrições no certame já foram deferidas, não se

pode querer alterar as regras afetas a tal fase do concurso para reavaliar as

inscrições dos candidatos.

23.259-DF, rel. Min.Gilmar Mendes, 25.03.03. No mesmo sentido: RMS nº23.432-DF (Informativo 184 
do STF).
291 "A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegara
mandado de segurança no qual se pretendia afastar a exigência de escolaridade no nível secundário, 
introduzida no decorrer de concurso público para soldado da polícia militar do mesmo Estado – e
após o impetrante, possuidor apenas do primeiro grau, haver sido aprovado na primeira fase do
mencionado concurso – pela superveniência da Lei Complementar estadual 50/98 exigindo o
segundo grau completo para ingresso na carreira militar. Considerou-se não caracterizadas as
alegadas ofensas ao princípio do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI) e ao art. 37, I e IV, da CF,
porquanto a administração, por força de imposição contida em Lei, promovera a alteração no edital
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Verificou-se assim que as normas constantes do edital são passíveis

de controle de legalidade, pois devem ser sempre coerentes com a lei e esta, por

sua vez, com a Constituição Federal.

    7.6 Requisitos de Acesso Constantes da Lei 

Constituindo-se a República Federativa do Brasil em Estado

Democrático de Direito, é certo que a lei é o parâmetro por excelência da

Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88) e o veículo delimitador da liberdade

do administrado (art. 5º, II, da CF/88).

Outrossim, prevê o artigo 37, I, da CF/88 que “os cargos, empregos e

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Destarte, os requisitos do cargo ou de emprego público a ser provido

devem constar de lei, não podendo, pois, um ato infralegal inovar, criando outros

critérios não previstos em lei292.

A lei será aprovada pelo respectivo ente da Federação (União,

Estados, DF e Municípios), pois cada ente tem competência legislativa de organizar

sua Administração Pública e seus serviços.

anteriormente à homologação e conclusão do concurso e, portanto, antes do provimento do
candidato no cargo”. (RE 290.346-MG, rel.Min.Ilmar Galvão, 29.05.01).
292 “A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que afastara o 
limite mínimo de idade para a inscrição em concurso público de Auditor Substituto de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado, por considerar que, para o estabelecimento desse limite, é necessário
a expressa previsão legal, não bastando para tanto a referência no edital”. (RE 182.432-RS, rel. Min.
Néri da Silveira, 05.03.02).
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É comum o edital do concurso apontar os requisitos para provimento

do cargo; contudo, deve-se frisar que eles já constam da lei inerente ao cargo ou

emprego  público, sendo uma mera repetição a fim de lhes dar maior divulgação. 

Por conseguinte, seguindo o raciocínio traçado no item anterior, o edital 

só poderá limitar o acesso ao cargo ou ao emprego público se houver expressa

previsão legal; e mais, tal preceito legal deve ser coerente com os princípios

constitucionais, sob pena de nulidade.

Aqui será importante perceber se a limitação imposta na lei para se ter

acesso ao cargo é coerente com os princípios constitucionais. Isso é justamente um

controle jurisdicional de constitucionalidade incidente sobre o próprio legislador e

não sobre o administrador, que, neste caso, se limitou em cumprir a lei, publicando

edital de acordo com aquela.

Sabe-se que o legislador tem amplo poder de escolha dos requisitos

necessários para provimento de determinado cargo ou emprego público quando da

confecção da lei (discricionariedade inerente ao agente político), entretanto, qualquer 

escolha deverá ter coerência com a Constituição Federal, sob pena de nulidade pelo

Poder Judiciário, que reconhecerá a inconstitucionalidade da norma.

É certo que a própria Constituição sugere certos limites quanto aos

critérios de seleção e de admissão de pessoal, a começar pelo objetivo do Estado

em promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação (art. 3º, IV da

CF/88). Em especial, é de registrar o parágrafo 3º do art. 39, que manda aplicar ao

servidor público o inciso XXX do art. 7º, que estabelece, por sua vez, “a proibição de

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo

de sexo, idade, cor ou estado civil”.
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Contudo, o próprio parágrafo 3º do art. 39 da CF/88 prescreve ao final

a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a

natureza do cargo o exigir, esclarecendo, pois, não ser absoluto o comando do art.

7º, XXX, que veda a discriminação, haja vista o princípio da razoabilidade que indica, 

por vezes, como a melhor solução realizar a discriminação. 

No dizer da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro293, “cabe ao

legislador, portanto, estabelecer critérios para admissão com obediência ao princípio

da isonomia, só estabelecendo exigências específicas quando necessárias em razão 

das atribuições a serem exercidas”.

Deverá, portanto, ser analisado se os requisitos ou as exigências

previstos na lei guardam pertinência lógica com o exercício da função inerente ao

cargo ou função, sob pena de serem abolidos os princípios da isonomia, do amplo

acesso ao cargo público, da razoabilidade, proporcionalidade etc.

Interessante aqui fixar o conteúdo jurídico do princípio da isonomia na

festejada obra de Celso Antônio Bandeira de Mello294, a qual esclarece que “as

discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e

tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade

diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em

função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com

interesses prestigiados na Constituição”.

Por exemplo, a limitação em razão de porte físico. Se o concurso

público é de provimento do cargo de juiz federal substituto e se exige uma altura

mínima de 1,70m para inscrição, tal limite legal é inoportuno e inválido, pois, para

293 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 445.
294 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed., 8.
tiragem. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 17.
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exercício da função relativa a tal cargo, exige-se apenas alto grau de intelecto

jurídico, não sendo o caso de se exigirem certas características físicas, razão pela

qual tal requisito fere os princípios constitucionais retro referidos295.

Entretanto, o mesmo requisito seria válido se o concurso fosse para

provimento do cargo de delegado de polícia, o qual exige para exercício de suas

funções certa compleição física296.

Outro critério que tem sido alvo de controle jurisdicional é a idade.

Comumente certos editais ou leis trazem a previsão de idade mínima ou máxima

para ter acesso a cargo ou a emprego público. 

O critério da idade, apesar de ser relativo, denota no geral uma

evidência de maturidade e de responsabilidade (limite mínimo de idade) e mesmo de 

idoneidade de capacidade laboral (limite máximo), sendo aqui por todos conhecida a

limitação de trabalho válido a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade (salvo como

aprendiz, a partir dos 14 anos) e a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos

de idade, como uma presunção absoluta tanto de aptidão ou maturidade como de

incapacidade laboral do servidor ou empregado297.

295 Nesse sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA
MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. 1. Razoabilidade da exigência de altura
mínima para ingresso na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser exercido.
Violação ao princípio da isonomia. Inexistência. Recurso extraordinário não conhecido”. (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Turma, 2. RE-140889/MS. Relator: Ministro Maurício Corrêa. DJ 15.12.00, 
p. 104).
296 Nesse sentido: “Concurso Público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o
cargo de escrivão de polícia, mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as
atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante. Precedente RE 150.455. Relator:
Ministro Marco Aurélio. DJ 07.05.99. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 194.952-MS.
Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado11.09.2001, noticiado no Informativo 241 do STF).
297 “Art. 7º, XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos;

Art.40, II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,
DF: Senado, 1988).
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Convém ressaltar que a própria Constituição Federal, apesar de a

regra geral da não-discriminação pela idade, estipulou limite de idade mínimo e/ou

máximo para os cargos de Presidente da República, Governador, Deputados

Federais e Estaduais, Senadores da República, Vereadores, Ministro do STF, além

de certos membros dos tribunais, entre outros, o que denota que não é estranho ao

ordenamento jurídico tal critério de acesso a cargos públicos.

Por outro lado, salvo as hipóteses especiais previstas na CF/88, tem-se

que a regra geral é de não discriminar em razão da idade, exceto se a discriminação

estiver prevista em lei e for justificável em razão da natureza do cargo a ser

assumido, o que se depreende inclusive das súmulas do STF.

A súmula 14 estabelece que “não é admissível, por ato administrativo,

restringir, em razão da idade, inscrição em concurso público para cargo público”.

Por sua vez, estabelece a súmula 683 do STF que “o limite de idade

para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da

Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a

ser preenchido”.

A depender do fator discriminante, pode ou não ser constitucional a

exigência de limite de idade, desde que seja previsto em lei. Assim, o STF298 já se

pronunciou dizendo: “embora a Constituição vede a discriminação pela idade, a

fixação de limites máximo ou mínimo para a admissão ao cargo é aceitável desde

que seja imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher”.

O critério do sexo também só poderá ser utilizado para discriminar em

concurso público quando for justificável diante das atribuições do cargo. Um bom

exemplo seria um concurso para provimento do cargo de carcereiro ou de agente

298 RMS 12.548-RJ, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 06/02.
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penitenciário de um presídio feminino, que exigira como requisito para o cargo ser

mulher, pois seria justificável, tendo em conta a necessidade de revista íntima nas

presidiárias por parte de tais agentes públicos.

O critério da cor ou da raça também só poderia ser utilizado se

houvesse uma justificativa plausível para tanto. Um exemplo interessante poderia

ser a abertura do concurso público para o emprego em um museu inerente à cultura

africana ou indígena, em que fosse razoável exigir que os seus guias fossem negros

ou índios.

Como se viu, a lei referente ao cargo público pode exigir certos

requisitos mínimos para assumi-lo, desde que sejam compatíveis com a natureza e

a complexidade do cargo (art. 37, II, da CF).

Porém, como antes já se alertou, apesar de o edital do concurso muitas 

vezes já trazer definidas tais condições para assunção do cargo público, termina por

vezes se excedendo e exigindo a presença de tais requisitos já por ocasião do

certame, normalmente, no momento da inscrição, o que fere o princípio da

razoabilidade e da proporcionalidade, pois só importarão tais requisitos quando o

servidor for assumir o cargo para desempenhar as funções a ele inerentes, e não

por ocasião do certame, que não implicará qualquer prática de ato inerente às

funções para as quais a lei condicionou certos requisitos. 

Daí, haverem a doutrina e a jurisprudência299 firmado a orientação de

que tais requisitos devem ser exigidos apenas por ocasião da posse no cargo ou

emprego público. O próprio STJ editou a Súmula 266, rezando que “o diploma ou

299 “Com base no entendimento do STF de que a exigência de habilitação para o exercício de cargo
objeto de certame dar-se-á no ato da posse, e não no da inscrição para o concurso, a Turma deu
provimento a recurso extraordinário (...)” (STF. RE 392976/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
17.10.04).
No mesmo sentido decidiu o STJ: ROMS 15221/RR. Decisão unânime da 6ª Turma do STJ. Relator
Ministro Fernando Gonçalves. DJ 17.02.03, p. 371.
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habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na

inscrição para o concurso público”.

Acerca do requisito da prática forense ou experiência prévia que

também é requisito de acesso a cargo ou emprego público, comentar-se-á a seguir

em tópico próprio.

Vê-se que o caso concreto é que determinará se houve violação a

princípios constitucionais, podendo haver ou não a nulidade do ato impugnado, com

o respectivo reconhecimento da inconstitucionalidade da norma.

7.7 Da Exigência da Prática Forense 

Já se sabe que somente a lei deverá estipular os requisitos de acesso

ao cargo público ou ao emprego (art. 37, I, da CF/88). A chamada prática forense ou

prática de atividade jurídica nos concursos públicos é, sem dúvida, um dos requisitos 

de acesso ao cargo público; daí não se aceitarem normas constantes de edital a

exigirem prática forense.

Muito menos se podem exigir os requisitos de acesso ao cargo ou

emprego na fase da inscrição no certame, pois, como já se analisou, fere a

razoabilidade.

Contudo, estando prevista na lei e sendo exigido por ocasião da

inscrição o requisito da prática forense, tal situação é aceitável juridicamente?

Novamente, o Judiciário, diante do caso concreto, quando provocado, e 

mesmo por conflito decorrente de obra do legislador, poderá apreciar a situação para 
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dizer se é razoável o requisito de prática forense; e mais, o que pode ser

considerado prática forense.

Inicialmente, o Poder Judiciário deverá analisar a pertinência lógica

entre o requisito exigido por lei e a função a ser desempenhada, para, diante da

técnica da razoabilidade, identificar se há um limite constitucional de acesso ao

cargo público.

A exemplo, se a função a ser desenvolvida exige um conhecimento

jurídico aplicado no processo, a princípio, resulta coerente ou razoável a exigência

legal de um período mínimo de experiência com tais atividades, momento em que se 

está prezando por outro princípio constitucional, o da eficiência, e não se está

limitando indevidamente o acesso a cargo público. 

Quanto à estipulação dos requisitos de acesso ao cargo público, tudo

será feito por opção do legislador, o que é permitido pelo constituinte, mas poderá

ser controlado pelo Judiciário no caso concreto, valendo-se, por exemplo, da

razoabilidade.

Há que se ressaltar aqui a importante opinião de Éder Sousa300, que,

por sinal, é um dos poucos autores a enfrentar, de forma valiosa, em livro específico, 

o tormentoso assunto dos concursos públicos, momento em que entende não ser

razoável ou pertinente a exigência de prática forense, à medida que o candidato

poderá adquirir tal experiência durante o estágio probatório. Data máxima vênia,

desde que prevista em lei a exigência de prática forense, em tempo mínimo e

razoável, para cargos cujas funções necessitem de tal experiência, não seria tal

exigência inconstitucional ou limitadora do acesso ao cargo público. 

300 SOUSA, Éder. Concurso público. Belo Horizonte: Del Rey. 2000, p. 73.
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Diz-se isso valendo-se do princípio da prevalência do interesse público

sobre o particular, que aqui se consubstancia em uma de suas facetas: o princípio

da eficiência, encampado pela EC nº 19/98, em que é uma exigência constitucional a 

prestação de serviço qualificado e menos oneroso ou prejudicial à coletividade,

sendo, por conseguinte, possível ao Estado exigir tal qualificação na gradação mais

desejável à coletividade, seja durante o próprio certame (prática forense), e,

sobretudo, após a investidura no cargo público (estágio probatório e avaliação

periódica após a estabilidade). 

Destarte, não é exigível que o administrador, ou aqui no caso, que o

próprio legislador se contente a exigir em lei a qualificação do candidato necessária

à prestação da função pública somente por ocasião da própria prestação do serviço

público (estágio probatório e avaliação periódica), dispensando-se uma valiosa e

prévia análise de tal qualificação prática durante o próprio concurso público, o que

seria bem menos oneroso ao Estado e prejudicial à coletividade, à medida que

agindo assim será bem menos provável uma possível exoneração de servidor inapto

por inexperiência forense (em pleno conforto à continuidade do serviço público) e

seria bem menos provável a prestação inadequada de serviço, uma vez que, se

esperar para adequá-la por ocasião do estágio probatório, seria contraproducente e

contrário ao interesse público.

A prática de atividade jurídica nos concursos públicos tem sido questão

enfrentada pelo Poder Judiciário, seja diante da constitucionalidade da lei, que a

prevê como requisito de acesso a certo cargo público, seja mesmo quando do

cumprimento da lei que prevê tal requisito, ou, ainda, na ausência da lei, quando o

próprio edital do concurso prevê tal exigência.
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Contudo, a exigência de prática forense deve refletir a experiência com

a atividade processual, o que guarda coerência com o mister funcional a ser

exercitado, e não somente com o mero tempo de formado, usualmente exigido em

algumas leis, a exemplo, a do Ministério Público Federal301. Neste caso, não há

razoabilidade em tal exigência, posto que o sujeito formado pode não ter exercitado

em momento algum qualquer função com prática processual, ou pior, pode sequer

ter trabalhado na área de sua formação ou em qualquer outra.

Não pode, porém, a lei estipular requisitos que atentem contra os

princípios constitucionais, sendo, por exemplo, inconstitucional a exigência de

comprovação de diploma expedido há pelo menos 2 (dois) anos para inscrição para

o concurso de Procurador da República por falta de razoabilidade302.

O próprio STF, entretanto, chegou a afastar tal entendimento quando

julgou improcedente a ADI303 movida em face do art. 187 da LC 75/93, entendendo

que tal requisito (prova de formatura há dois anos) previsto em lei seria

constitucional já “que a lei pode impor condições para inscrição em concurso público

desde que não sejam desarrazoadas, e que o requisito objetivo adotado pela norma

impugnada, considerando a presunção da aquisição de maturidade pessoal e de

experiência profissional do concursando nesses dois anos, atenderia aos princípios

301 “Art. 187. Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há pelo menos dois anos, de
comprovada idoneidade moral”. (BRASIL, Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe
sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União). Disponível em:
Hyperlink <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 18.06.03.
302 “Constitucional e Administrativo. Concurso público. Procurador da República. Exigência, para
inscrição, de diploma expedido há pelo menos dois anos, desprovida de razoabilidade.
I – Por ofensiva ao princípio da isonomia, não pode prevalecer a exigência de apresentação de
diploma obtido há pelo menos dois anos para inscrição em concurso público.
II – O simples decurso de lapso temporal não assegura ao candidato a experiência necessária ao
exercício do cargo, apresentando-se, por isso, desprovida de razoabilidade a exigência.
(...)”. (AC 2002.33.00.006365-5/BA. Decisão unânime da 6ª Turma do TRF da 1ª Região.
Rel.Des.Fed.Daniel Paes Ribeiro.DJ 22/03/04).
303 ADI 1040/DF, rel. orig. Min.Néri da Silveira, rel.p/ acórdão Min. Ellen Gracie, 11.11.2004.
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da razoabilidade, da isonomia, do livre exercício das profissões e do livre acesso aos 

cargos públicos (CF, art. 5º , I, XIII, LIV e art. 37, I)”.

Ora, a prova de diploma expedido há dois anos não prova qualquer

experiência profissional, não sendo razoável a exigência. A exemplo, um candidato

que se formou bacharel em Direito há dois anos, mas foi exercer profissão não-

jurídica, poderia se inscrever para o mencionado concurso; já um candidato que se

formou em Direito há poucos meses, mas sempre estagiou em escritórios ou órgãos

jurídicos e exerce atualmente a advocacia, não poderia se inscrever para tal

certame. Qual dos candidatos em tese teria mais experiência para o cargo?

Ademais, a prática forense não pode ser entendida de forma restrita ou

limitada, sob pena de, mesmo prevista em lei, tornar-se inconstitucional. Daí ter a

jurisprudência caminhado no objetivo de ampliar o sentido de tal prática forense para 

englobar outras atividades. 

Até pouco tempo, o Superior Tribunal de Justiça vinha definindo o

conceito de prática forense ou prática de atividade jurídica mantendo uma certa linha 

de julgados. 

O STJ304 já entendeu que “o conceito de prática forense, como

delimitado no edital de concursos, é restritivo, limitativo, devendo abranger, também,

aquelas outras atividades ligadas ao exercício laboral dos funcionários da Justiça,

dos estágios das faculdades, das assessorias etc.”.

Da mesma forma o mencionado tribunal superior305 também já se

pronunciou dizendo que, “para fins de comprovação para participação em concurso

público, o conceito de prática forense é abrangente, incluindo atuação como

304 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Seção, 3. MS nº6.216-DF. Relator: Ministro José Arnaldo da 
Fonseca, no DJ 14/06/99, p. 102.
305 REsp 399345/RS. Decisão unânime da 5ª Turma do STJ. Relator Ministro José Arnaldo da
Fonseca. DJ 05.08.02, p. 393.
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advogado, no foro e até mesmo estágio em faculdades. A exigência do edital, quanto 

a se considerar o estágio somente aquele praticado em defensorias públicas e após

a conclusão do curso, não encontra amparo na legislação, nem eco na

jurisprudência”.

Contudo, a grande polêmica sobre o assunto revelou-se com a EC nº

45/04, quando se passou a exigir o requisito de 3 (três) anos de atividade jurídica

para ser magistrado (art. 93, I, da CF/88306) ou membro do ministério público (art.

129, §3º, da CF/88307).

Imediatamente surgiram as primeiras dúvidas.

Em primeiro lugar, seria constitucional tal restrição?

Há que se observar aqui dois aspectos, o formal e o material, para

verificar se tal requisito é constitucional.

A CF/88 em seu art. 37, I, menciona que a lei poderá estipular

requisitos de acesso a cargos e empregos públicos e, conforme visto, desde que

sejam razoáveis, não há violação ao comando constitucional. 

Assim, se uma emenda à constituição vem e ela própria já estipula

critério para acesso a cargos da magistratura e ministério público, não há vício de

inconstitucionalidade formal. Isso porque, se o constituinte originário atribuiu à lei

ordinária o poder de delimitar o acesso a cargos e empregos públicos, uma emenda

306 “Art.93, I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica e
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;”. (BRASIL. Constituição (1988).
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988).
307 “Art.129, §3º - O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização,
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica e observando-se,
nas nomeações, a ordem de classificação”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988).
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à constituição com mais razão também poderia fazê-lo, uma vez que é também

norma primária e até de hierarquia normativa superior à lei ordinária. 

De outro lado, há que se verificar se é razoável exigir uma experiência

mínima para o desempenho de cargos de grande relevância para a sociedade, como 

é o caso de juiz e membro do Ministério Público.

Conforme já se evidenciou, pode-se exigir tal experiência, certo de que, 

uma vez aprovados, os candidatos já guardam um mínimo de condições para

desempenho do difícil mister que acabaram de aceitar, valorizando os princípios da

eficiência, da finalidade, da continuidade do serviço e da função pública. 

Interessa neste momento verificar que a EC 45/04, ao cuidar da prática

de atividade jurídica, não o fez de forma auto-suficiente, razão pela qual é

considerada como norma constitucional de eficácia limitada, a demandar

regulamentação. Conforme preceitua a doutrina308, “está claro que a nova norma

não dispensará a devida regulamentação que enfrentará o âmago da questão: com

efeito, o que significa, exatamente, exercício de ‘atividade jurídica’?”.

Segue a doutrina de Luiz Flávio Gomes309 ratificando tal entendimento,

quando diz que a “atividade jurídica é um conceito que necessita ser delimitado, uma 

vez que é por demais vago e indeterminado, o que contribui para um estado de

incerteza, que, ao nosso ver, deverá ser evitado, cabendo ao legislador defini-lo,

aplicando-se o princípio da segurança jurídica”.

308 MAZILLI, Hugo Nigro. A prática de atividade jurídica nos concursos. Jus Navigandi, Teresina, ano
9, nº 560, 18 jan.2005, p. 2. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6174>.
Acesso em: 16 jun. 2006. 
309 GOMES, Luiz Flávio; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. A atividade jurídica como requisito
para ingresso nas carreiras do Ministério Público e Magistratura: Eficácia e aplicabilidade das normas
da Emenda Constitucional nº 45/2004. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, nº 669, 5 maio 2005, p. 2..
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6678>. Acesso em: 16 jun. 2006. 
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Outros aspectos a serem analisados são pertinentes a qual veículo

normativo deverá regulamentar a exigência do requisito da prática de atividade

jurídica e que tipo de regulamentação não violaria a Constituição Federal.

Importa observar aqui que, apesar de não haver referência expressa no 

texto constitucional, é razoável supor-se que a regulamentação de tais dispositivos

deverá vir do Governo Federal, a fim de garantir uma uniformidade entre os entes da

Federação na sua aplicação. Nesse sentido, a melhor doutrina310 diz que “todas

essas são questões que supõem regulamentação em âmbito federal, para evitar

discrepâncias regionais as quais fariam com que uma exigência nacional fosse

interpretada de maneira diferente em cada Estado-Membro, quebrando-se

inadmissivelmente a unidade do Direito federal”. 

Com a implementação do Conselho Nacional de Justiça, não demorou

muito a sair, até porque se exigia urgente regulamentação, a Resolução nº 11, de 31

de janeiro de 2006, que dispõe sobre o critério de atividade jurídica para a inscrição

em concurso público de ingresso na carreira da magistratura nacional e dá outras

providências.

A primeira grande polêmica seria a constitucionalidade da via legislativa 

utilizada para regulamentar o conceito de prática de atividade jurídica prevista na EC

nº 45/04. 

Poderia o Conselho Nacional de Justiça regulamentar o requisito de

acesso a cargo público, no caso, cargo de juiz, esclarecendo o que se entenderia

por prática de atividade jurídica? 

310 MAZILLI, Hugo Nigro. A prática de atividade jurídica nos concursos. Jus Navigandi, Teresina, ano
9, nº 560, 18 jan.2005, p. 02. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6174>.
Acesso em: 16 jun. 2006.
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O Conselho Nacional de Justiça foi instituído pela EC nº 45/04 como

órgão do próprio Poder Judiciário (art. 92, I-a, da CF/88). Daí, perder o sentido falar-

se em controle externo efetuado por órgão interno ao poder controlado. O objetivo

do CNJ é efetuar um controle interno ao Poder Judiciário, competindo-lhe, em

específico, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, §4º, da CF/88), além de

outras competências a serem firmadas no Estatuto da Magistratura, e outras

especificadas nos incisos do mesmo preceito constitucional.

Dentre as competências especificadas nos incisos do art. 103-B, §4º,

da CF/88, importa analisar a prevista no inciso I, que diz competir ao CNJ “zelar pela

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura,

podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou

recomendar providências”. 

É certo que a resolução expedida pelo Conselho Nacional de Justiça é

norma de natureza primária, apta a inovar a ordem jurídica, a exemplo do que ocorre 

com os regimentos internos dos tribunais, não sendo comparado a ato infralegal.

Contudo, a melhor interpretação da Constituição insinua que caberia à

lei dispor sobre tal assunto, não sendo o caso de uma resolução oriunda do Poder

Judiciário fazê-lo. Isso por algumas razões.

O instrumento mais democrático a limitar a liberdade da coletividade é

a lei oriunda do Congresso Nacional; daí por que ninguém é obrigado a fazer ou

deixar de fazer senão em virtude de lei (art. 5º , II, da CF/88). Uma resolução oriunda 

de um órgão do Poder Judiciário composto por pessoas indicadas pelo Poder

Executivo não detém tamanha legitimidade.
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O art. 37, I, da CF/88 esclarece que os requisitos para acesso a cargo

público devem estar previstos em lei, entendida esta como aquela oriunda do Poder

Legislativo; isso porque irá interferir na liberdade de os cidadãos chegarem ao cargo

público, não servindo para tal mister uma resolução do Poder Judiciário.

O próprio inciso I do art. 103-B, §4º, da CF/88 indica que a

competência regulamentar do CNJ se dá para zelar por dois aspectos: a) autonomia

do Poder Judiciário e b) cumprimento do Estatuto da Magistratura. Essa

competência, por sua vez, deve ser conciliada com a competência geral do

parágrafo 4º do art. 103, que se refere ao controle da atuação administrativa e

financeira do Poder Judiciário e controle do cumprimento dos deveres funcionais dos

juízes, no que se percebe, a princípio, que a competência regulamentar ofertada ao

CNJ é sobre atividade de controle, não se concedendo poderes para regulamentar o

acesso à carreira de juízes. 

O próprio art. 93 da CF/88 sempre estabeleceu que caberia à lei

complementar dispor sobre o Estatuto da Magistratura, sendo prevista no inciso I do

mesmo preceito a necessidade de prática de três anos de atividade jurídica para

acesso à carreira, o que denota caber à lei e não à resolução cuidar de tal aspecto.

Por fim, para eliminar qualquer dúvida ainda pendente sobre qual seria

a via legislativa adequada a definir o requisito de prática de atividade jurídica, tem-se

o art. 7º da própria EC 45/04 remetendo a regulamentação de qualquer das matérias

tratadas na Reforma do Poder Judiciário à lei, pois diz que “o Congresso Nacional

instalará, imediatamente após a promulgação desta Emenda Constitucional,

comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos

de lei necessários à regulação da matéria nela tratada, bem como promover
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alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e

mais célere a prestação jurisdicional”.

Outrossim, parece certo que o CNJ não poderia cuidar da definição do

requisito de prática de atividade jurídica, devendo tal matéria ser objeto de lei

oriunda do Poder Legislativo. 

Apesar de ser urgente o tratamento de tal aspecto em norma, não se

podem desvirtuar os princípios da legalidade e da competência legislativa a fim de

resolver por via imprópria os problemas do Poder Judiciário. Ademais, o próprio art.

7º da EC 45/04 roga urgência ao Congresso Nacional para elaborar no prazo de 180

(cento e oitenta) dias os projetos de lei necessários à implementação da reforma do

Judiciário, motivo pelo que a urgência deve ser cobrada do legislador.

Destarte, em sendo norma de eficácia limitada, não poderá ser exigido

o requisito de prática de atividade jurídica em qualquer concurso da magistratura ou

do ministério público até que venha a regulamentação pela lei, no caso, lei

complementar (Estatuto da Magistratura)311.

Ainda que pudesse o CNJ tratar da definição do requisito de prática de

atividade jurídica, tem-se que avaliar se o tratamento dado pela Resolução nº 11/06

coaduna-se com a Constituição de 1988.

De pronto, logo nos art. 1º e 2º da Resolução nº 11/06 do CNJ, definiu-

se que a atividade jurídica para efeito do art. 93, I, da CF/88 seria somente aquela

311 “Conclui-se que é imprescindível a edição de lei complementar para que tal requisito seja exigido.
Ademais, a tese ora defendida é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
que decorrem do devido processo legal substancial, já que evitará adoção de interstícios diferentes
entre as carreiras do Ministério Público e Magistratura dos diversos Estados da Federação, evitando
afronta ao princípio da igualdade”. (GOMES, Luiz Flávio; FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. A
atividade jurídica como requisito para ingresso nas carreiras do Ministério Público e Magistratura:
Eficácia e aplicabilidade das normas da Emenda Constitucional nº 45/2004. Jus Navigandi, Teresina,
ano 9, nº 669, 5 maio 2005, p. 2. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6678>.
Acesso em: 16 jun. 2006).
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computada após a obtenção do grau de bacharel em Direito, sendo desprezada

qualquer atividade anterior312.

Tal postura segue na contra-mão do que vinha decidindo o STJ e

demais cortes nacionais, que entendiam que mesmo o estágio profissional e

atividade como servidor público313 eram considerados prática forense, dando uma

interpretação ampla aos requisitos de acesso ao cargo público.

Acredita-se que tal limite decorreu da interpretação literal do dispositivo

do art. 93, I, quando diz: “exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 (três)

anos de atividade jurídica”.

Contudo, mesmo diante de uma interpretação literal, pode-se chegar a

outro entendimento, o qual se conformaria com a jurisprudência nacional, além de

ser mais razoável, qual seja: “quando a emenda passa a exigir ‘do bacharel em

Direito’ os três anos de atividade jurídica, não está dizendo que ele há de ter três

anos de atividade jurídica enquanto bacharel em Direito, e, sim, que ele precisa ser

um bacharel em Direito com três anos de experiência jurídica”.314 Desta forma, a

atividade jurídica seria computada mesmo antes da conclusão do curso em Direito.

É mais razoável tal interpretação, pois o que o legislador quer é a

experiência do candidato em si na atividade jurídica e não a experiência após a

312 “Art. 1º - Para os efeitos do artigo 93, I, da Constituição Federal, somente será computada a
atividade jurídica posterior à obtenção do grau de bacharel em Direito.
Art. 2º - Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito,
bem como o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a
utilização preponderante de conhecimento jurídico, vedada a contagem do estágio acadêmico ou
qualquer atividade anterior à colação de grau”. 
313 “CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. PRÁTICA FORENSE.
Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, entendeu que o período de exercício do cargo de
técnico judiciário no TRE-MG deve ser considerado como de prática forense, exigida para provimento 
do cargo de Procurador do Estado de Minas Gerais”. (RMS 14.434-MG, Rel. Min. Paulo Medina,
julgado em 09.03.03).
314 MAZILLI, Hugo Nigro. A prática de atividade jurídica nos concursos. Jus Navigandi, Teresina, ano
9, nº 560, 18 jan.2005, p. 02. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6174>.
Acesso em: 16 jun. 2006.
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colação de grau em Direito, até porque a experiência jurídica, enquanto tal, não se

distingue pelo fato de o candidato ser ou não bacharel em Direito. 

Acrescente-se que o bacharelado em Direito, enquanto tal, já é

requisito para posse no cargo de juiz, sendo excessivo utilizá-lo como termo para

efeito de cômputo de experiência jurídica, pois tal experiência pode ser obtida antes

da colação de grau em Direito. Fere, pois o princípio da proporcionalidade a

exigência dos art. 1º e 2º da Resolução nº 11/06 do CNJ315.

Outro aspecto a considerar equivocado na Resolução nº 11/06 do CNJ

foi exatamente a previsão constante do art. 5º que diz: “a comprovação do período

de três anos de atividade jurídica de que trata o artigo 93, I, da Constituição Federal,

deverá ser realizada por ocasião da inscrição no concurso”. Tal entendimento fere o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ir em sentido oposto à

jurisprudência pátria, em especial, à Súmula 266 do STJ já referida neste estudo316.

Os demais dispositivos constantes da Resolução nº 11/06 do CNJ não

ferem materialmente a Constituição; ao contrário, dão maior efetividade a seus

princípios.

7.8 Direito à Nomeação do Candidato Aprovado

315 Interessante o julgado AC nº 2005.33.00.023686-6/BA, Rel. Des. Fed. Fagundes de Deus, decisão
em 20/03/06 do TRF da 1a Região, que, mesmo após o advento da EC 45/04 e da própria Resolução
nº 11/06 do CNJ, manteve o conceito amplo de prática jurídica, a englobar o estágio e outras
atividades, como as exercitadas por servidora  nível médio do Poder Judiciário.
316 Em que pese à opinião ora defendida, o STF, por maioria, julgou improcedente pedido formulado
em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público - CONAMP contra o art. 7º, caput e parágrafo único, da Resolução 35/2002, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 1º da Resolução 55/2004, do Conselho Superior do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, que exigia a comprovação dos requisitos de 3 (três) anos de
atividade jurídica já por ocasião da inscrição no certame. (ADI 3460/DF, rel. Min. Carlos Britto,
31.8.2006. (ADI-3460), Informativo nº438 do STF).
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O ato de provimento, ou seja, a nomeação em determinado cargo ou

emprego público pressupõe a aprovação em concurso público. Contudo, a

aprovação em concurso público por si só não garante o direito à nomeação, sendo

necessários alguns fatores a mais para que o provimento ocorra, ou seja, ela é

somente um dos requisitos para o provimento no cargo ou no emprego público.

O assunto sempre foi polêmico, contudo, veio evoluindo através das

inovadoras posições doutrinárias e decisões jurisprudenciais. Buscar-se-á

demonstrar em poucas linhas a mencionada evolução sobre o tema.

Inicialmente, parecia não haver dúvida. O fato de ser aprovado no

concurso público, por si só, não induzia à investidura, pois existiam outros aspectos

a considerar para que o Estado nomeasse o candidato, entre os quais: a existência

de vaga para o cargo; classificação do candidato entre as vagas existentes;

disponibilidade orçamentária para prover o cargo ou emprego público; a vigência do

concurso público (prazo de validade) e a conveniência e oportunidade

(discricionariedade administrativa) em prover o cargo ou o emprego público. 

Conforme entende o professor José Afonso da Silva317,

A exigência de aprovação prévia em concurso público implica a
classificação dos candidatos e nomeação na ordem prioritária dessa
classificação. Não basta, pois, estar aprovado em concurso para ter direito
à investidura. Necessário também é que esteja classificado e na posição
correspondente às vagas existentes, durante o período de validade do
concurso, que será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período 
(art. 37, III).

Essa idéia ainda hoje é válida, porém, demonstrar-se-á que há

algumas novas considerações a ampliar o controle jurisdicional sobre o assunto.

317 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros,
2003, p. 659.
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Assim, vinha sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que a

aprovação em concurso público não gerava direito à nomeação (ato de provimento),

mas tão-somente expectativa de direito, pois que a Administração Pública dará

provimento aos cargos de acordo com: a existência de vagas e classificação do

candidato dentro delas; vigência do prazo de validade do certame; as possibilidades

orçamentárias e conveniência e oportunidade do serviço público

(discricionariedade)318.

Outrossim, predominava a tese de que ao final continuava sujeita à

discricionariedade da Administração Pública a nomeação do candidato aprovado em

concurso público. Seria o juízo discricionário da Administração Pública, portanto, o

fator decisivo a prover os cargos públicos, mesmo tendo sido aprovados os

candidatos no certame. 

Não bastava a comprovação do mérito do candidato com a aprovação

no certame, fazia-se necessária a presença dos mencionados fatores, em especial,

a conveniência e a oportunidade relativa ao interesse de nomear. 

O concurso público é o meio por excelência para provimento de cargos

e empregos públicos, sendo dever do administrador público realizá-lo para não ser

responsabilizado administrativamente.

A realização de concurso público demanda, porém, organização,

tempo e dinheiro por parte da Administração Pública; daí ter o preceito constitucional 

estipulado um prazo de validade (art. 37, III, da CF/88) para que um dado concurso

público valesse a fim de abarcar candidatos nele já selecionados para as vagas não-

anunciadas no seu edital, ou seja, para as vagas que surgissem em tal prazo de

318 Bastante elucidativa de tais aspectos a decisão proferida pelo STF no RMS 24.119-DF, cujo
relator foi o Ministro Mauricio Corrêa, veiculada no Informativo 267 do STF.
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validade. Tal medida evita que se faça concurso público toda vez que surjam vagas

para cargo e emprego público, o que seria muito dispendioso e desnecessário.

Consoante esclarece o professor Carlos Ari Sundfeld319, “pela singela

circunstância de integrarem a carreira, as vagas ativas que nela surgirem durante o

prazo de validade da lista do concurso serão usadas para a nomeação dos

candidatos aprovados. É irrelevante, em conseqüência, que o cargo ainda não

existisse quando do início do procedimento”.

O prazo de validade do concurso público também é importante a fim de 

preservar, dentre outras coisas, que o certame já realizado em certa época se

mantenha idôneo, enquanto meio de seleção, pelo mérito (avaliação técnica). Assim, 

depois de certo prazo, novo concurso público seja realizado a fim de serem

adotados novos critérios de avaliação mais compatíveis com a evolução dos fatos

sociais e da própria Administração Pública, o que favorece em especial o princípio

da eficiência. A exemplo, imagine-se um processo seletivo público para técnico em

telecomunicações (ANATEL) realizado em 1998. Depois de dois ou mesmo de

quatro anos, os recursos tecnológicos e o próprio conhecimento técnico exigido em

1998 se tornaram superados e obsoletos em 2000 ou em 2002, sendo necessário

novo certame com novos critérios de avaliação, sob pena de se selecionarem

candidatos despreparados para nova realidade tecnológica e, assim, não mais se

atender ao princípio da eficiência.

Assim, vencido o prazo de validade do concurso, ele caduca, ou seja,

não gera mais a possibilidade de nomeação, sendo mister a realização de novo

concurso público.

319 SUNDFELD, Carlos Ari. O concurso público e o direito à nomeação. São Paulo: Max Limonad,
1996. (Estudos de Direito Administrativo em homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de
Mello), p. 13.
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O prazo de validade do concurso público, portanto, conforme o art. 37,

III, da CF/88, importa em se estipular um prazo no edital de até 2 (dois) anos para

sua validade, podendo ser prorrogado tal prazo por uma única vez e pelo mesmo

montante. Assim, por exemplo, se foi fixado no edital o prazo de 6 (seis) meses, a

prorrogação do prazo de validade será por mais 6 (seis) meses.

Entendia-se, portanto, que a realização do concurso público, a

definição do prazo de validade e a sua prorrogação estavam no âmbito da total

discricionariedade administrativa. Demonstrar-se-á que tais concepções tendem a

sofrer certas mitigações hoje em dia, sendo o Poder Judiciário o órgão salutar em tal

evolução.

Um concurso público é realizado de uma forma geral em razão da

necessidade de provimento de cargos e empregos públicos que estão vagos.

Ficando os cargos e empregos públicos vagos, a Administração Pública perde sua

“força de trabalho”, pois fica sem os agentes públicos necessários ao desempenho

das funções administrativas correlatas, o que demanda a realização do certame. 

As vagas de empregos e cargos públicos anunciadas num edital de

concurso público decorrem ou da vacância dos cargos e empregos públicos já

existentes (ex.: aposentadoria do servidor) ou da criação de novos cargos e

empregos públicos (que deve ser feita por lei). Para ocupar essas vagas que

surgirem virão novos servidores, o que trará repercussão financeira, haja vista o

pagamento da remuneração ou de salário àqueles.

O Art. 169, §1º, I da CF/88 reza que o provimento dos cargos ou a

contratação de pessoal na Administração Pública Direta ou Indireta pressupõem

obrigatoriamente dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de

despesas decorrentes. Tal preceito vincula o administrador público, que, antes
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mesmo de deflagrar por edital o concurso público (fase externa), já deverá ter

aprovado em lei orçamentária a repercussão financeira do provimento dos futuros

cargos e empregos públicos (fase interna).

Assim, as vagas divulgadas no edital já pressupõem disponibilidade

orçamentária, ou seja, quando se divulgam vagas de um dado concurso público é de

presumir que a Administração Pública já detém os recursos financeiros necessários

ao seu provimento por exigência do mencionado preceito constitucional. 

Em relação às vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade do 

certame, deverá haver, da mesma forma, dotação orçamentária a fim de que sejam

nomeados novos candidatos ainda decorrentes de sua realização.

Tem sido prática comum a Administração Pública realizar o famoso

concurso público para o chamado cadastro de reserva. Ou seja, no momento da

deflagração do certame não há vagas, porém, já se realiza aquele a fim de que,

quando do surgimento das vagas no prazo de sua validade, sejam elas providas sem 

perda de tempo, de imediato. Ao final deste tópico será verificada a

constitucionalidade da adoção de tal procedimento.

Enfim, como se disse, não havia direito à nomeação do candidato

aprovado em concurso público, sendo exigidas para nomeação: disponibilidade

orçamentária; existência de vagas; classificação do candidato nas vagas existentes;

vigência do concurso (prazo de validade) e conveniência e oportunidade em nomear

o candidato por parte do administrador público.

Firmou-se depois, porém, com base no texto constitucional (art. 37, IV,

da CF/88), a idéia de que o candidato, apesar de não deter o direito à nomeação,

detinha o direito de não ser preterido na ordem de classificação dentro do período de 
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vigência do certame, o que, uma vez descumprido, passava a gerar o direito à

nomeação em si.

O próprio STF já editou a Súmula 15 que reza o seguinte: “Dentro do

prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação,

quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, sendo também a

tendência dos demais tribunais pátrios”.

Assim, conforme tal posicionamento, o único direito previsto

constitucionalmente em favor dos candidatos aprovados no certame seria o de não

serem preteridos em sua ordem de classificação para fins de provimento de cargo ou 

emprego público (art. 37, IV, da CF/88) dentro do prazo de validade do concurso,

sendo o mandado de segurança o remédio constitucional adequado a assegurar a

inviolabilidade de tal direito.

O fundamento de tal entendimento era o fato de a conveniência e da

oportunidade de nomear o candidato para ocupar o cargo ou o emprego público se

tornarem flagrantes, à medida que o candidato classificado em posição posterior

tivesse sido nomeado em detrimento do candidato lesado na ordem de preferência,

o que implicava haver necessidade de nomear este último, não havendo como a

Administração deixar de fazê-lo a pretexto de discricionariedade.

A preterição traduz a conveniência e oportunidade na nomeação de

candidato pela Administração Pública, devendo, pois, ser restaurada a ordem já

violada de classificação dos candidatos com a nomeação do preterido.

Note-se que a preterição se dá no âmbito de um dado concurso

(mesma seleção) de acordo com o desempenho dos candidatos no referido certame, 

assim como, também se dá em relação a certame posterior que foi realizado quando

ainda escoava o prazo de validade do anterior. Assim, a ordem de classificação se
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fará: primeiro considerando a classificação dos candidatos entre si no mesmo

concurso; segundo, todos os candidatos do concurso anterior ainda vigente terão

prioridade sobre os demais candidatos aprovados em um posterior. Portanto, não há

que se falar em prioridade em relação a concurso que já caducou e concurso que só

foi deflagrado após tal caducidade.

Alerte-se que a realização de novo processo seletivo público dentro do

prazo de validade do anterior não é vedada; o que se proíbe é a preterição dos

candidatos do primeiro dentro do seu prazo de validade. A realização de nova

seleção dentro do prazo de validade do concurso anterior tem o efeito de evidenciar

o interesse público em prover os cargos, sendo indispensável observar a preferência

dos aprovados no primeiro320.

Outrossim, não pode, pois, a Administração Pública nomear candidatos

preterindo a ordem de classificação do certame. Ou ainda, restando comprovada a

existência de vagas, de dotações orçamentárias e de interesse público em

preenchimento de cargos, fazer novo concurso público nomeando os aprovados

neste último em detrimento dos aprovados no anterior, cujo prazo de validade ainda

está vigorando. 

Com a idéia do direito de não ser preterido na ordem de classificação,

os tribunais acabaram criando, de forma indireta, o direito de ser nomeado, pois a

reparação daquele direito culminava na nomeação do candidato preterido.

320
“Administrativo. Recurso ordinário. Mandado de Segurança. Concurso Público. Candidato

aprovado. Direito à nomeação. Ausência de liquidez e certeza. Precedentes. Inconsistente a alegada
deficiência de fundamentação do acórdão que se submeteu ao crivo dos embargos declaratórios.
Simples abertura de concurso para o mesmo cargo não implica nomeação de novos candidatos em
detrimento dos aprovados em certame anterior. Aprovação em concurso público gera expectativa de
direito e não liquidez e certeza da nomeação. Apenas a inversão da ordem classificatória poderá
caracterizar eventual violação ao direito de candidato aprovado. Recurso ordinário improvido”.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Turma, 2.ROMS 1854/RS. Relator: Ministro Peçanha Martins.
DJ 19.12.94, p. 35.293).
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Até aqui, a idéia de preterição resumia-se a candidatos que realizaram

concursos públicos (o mesmo concurso, ou concursos sucessivos), o que restou

consagrado na já mencionada súmula 15 do STF. 

Porém, como o fundamento seria a demonstração da conveniência e

da oportunidade de nomear alguém para ocupar o cargo ou emprego vago em

detrimento daquele que foi legitimamente aprovado no certame, a jurisprudência do

STF evoluiu sua tese passando a considerar preterido o candidato quando a

Administração Pública passasse a utilizar para: a) o caso da preterição por quem

sequer prestou concurso público, ou seja, terceiro que sequer se submeteu a

seleção pública passou a desempenhar as funções inerentes ao cargo ou emprego

vago (RDA 189/203; AGTR 59336/RN321); b) no caso de designação de outro

servidor público para realizar as funções do concursando (STF RTJ 84/973); e c) ou

mesmo após homologado o concurso, a função continuasse ocupada por interino

STF (RDA 98/118). 

Repita-se, através da válvula de escape do direito a não ser preterido,

garantia-se o direito à própria nomeação, pois, afinal, como se disse, a preterição

nada mais é do que a demonstração explícita por parte da própria Administração

Pública de que é conveniente e oportuno nomear candidato para prover o cargo ou o 

321 “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM
CARÁTER TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO PARA
O CARGO DE PROFESSOR ASSISTENTE.
1. É ressabido que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação
ao candidato aprovado no certame, eis que detém a Administração a discricionariedade de convocar
os candidatos de acordo com sua conveniência e oportunidade.
2. Entrementes, se dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal, ainda que de
forma precária, para desempenhar as mesmas funções que seriam exercidas por aqueles
candidatos aprovados no concurso público, surge para estes o direito à nomeação.
3. Nesses casos, há demonstração inequívoca da necessidade de contratação de pessoal, não se
podendo preterir aqueles candidatos que se submeteram com êxito a concurso público.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo regimental prejudicado”. (AGTR59336/RN. Decisão
unânime da 1ª Turma do TRF da 5ª Região. Relator Desembargador Federal Francisco Wildo. DJ
16.06.05, p. 664).
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emprego público, sendo exigível prover tal vaga com a pessoa legitimamente

selecionada na via do concurso público.

Celso Antônio Bandeira de Mello322 mais uma vez segue esclarecendo

que a preterição em si não dá direito à nomeação, mas sua ocorrência denota o

interesse da Administração Pública em prover o cargo ou emprego público; daí surgir 

a obrigação desta em chamar o candidato aprovado preferencialmente aos demais. 

Registre-se que a jurisprudência tem entendido que não há preterição

quando candidato classificado em posição posterior no certame consegue, por

alguma razão, junto ao Poder Judiciário, a nomeação323.

Oportuno ainda esclarecer que, apesar de o candidato aprovado em

tese não ter direito à nomeação, se ele for nomeado pela Administração Pública, o

que já denota o interesse público em prover o cargo público, deflagrar-se-á o seu

direito à posse, conforme estabelecido pela Súmula 15 do STF: “Funcionário

nomeado por concurso tem direito à posse”. Ou seja, uma vez nomeado o candidato

pela Administração Pública, esta não poderá dar para trás e deixar de nomeá-lo.

A evolução sobre o presente tema não se limitou à doutrina e à

jurisprudência, pois, aos poucos, o próprio legislador começou a impor em alguns

casos a nomeação do candidato aprovado, o que, evidentemente, passava a

vincular o administrador público. 

Oportuno, portanto, aqui ressaltar a previsão constante da Lei nº

8.112/90, que obriga o administrador a não realizar novo concurso enquanto

existirem candidatos aprovados em concurso cuja validade ainda não expirou324.

322 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração
Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais,1990.
323 “CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (...) Entendeu-se que não há que falar em
preterição quando a convocação de candidato classificado em situação inferior ocorre por força de
determinação judicial, tendo em vista que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal”. (STF. 
RMS 23.227-DF, rel. Min. Marco Aurélio, 20.4.99).
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Aos poucos, a discricionariedade administrativa vem sendo mitigada

pela própria lei ou pelos princípios constitucionais, aumentando-se, por sua vez, o

âmbito de controle jurisdicional.

Importante é observar que o direito de não ser preterido, conforme

vinha sendo defendido na doutrina e na jurisprudência até então, só persistia

enquanto estivesse pendente o prazo de validade do concurso. 

Entretanto, numa tendência inovadora, Celso Antônio Bandeira de

Mello325 entendeu que a Administração Pública não pode esperar caducar

deliberadamente o prazo de validade do concurso sem prorrogá-lo e, logo em

seguida, fazer de imediato novo certame para prover novas vagas, pois estaria

evidente o desvio de finalidade e o ferimento à moralidade administrativa (art. 37, da

CF/88). Esta nova tendência inclusive foi acatada pelo STF326 .

Outrossim, diante dessa nova tendência, surgiria o direito líquido e

certo de ser nomeado o candidato preterido mesmo após vencido o prazo de

validade do concurso, tendo em vista a evidência de gritante desvio de finalidade

(agressão à lei) e agressão a princípios constitucionais com a moralidade. 

De fato, a realização do concurso deve atender à moralidade e à

eficiência, ou seja, menor gasto possível, maior qualidade possível dos candidatos.

Logo, havendo dotação orçamentária, existência de vagas, evidente interesse

324 “Art.12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada uma única
vez, por igual período. §1º (...); §2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado”. (BRASIL, Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e fundações públicas federais). Disponível em: <Hyperlink www.planalto.gov.br> Acesso
em: 18.06.03.
325 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração
Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
326 “Como o inciso IV (do artigo 37 da Constituição Federal) tem o objetivo manifesto de resguardar
precedências na seqüência dos concursos, segue-se que a Administração não poderá, sem burlar o
dispositivo e sem incorrer em desvio de poder, deixar escoar deliberadamente o período de validade
de concurso anterior para nomear os aprovados em certames subseqüentes. Fora isto possível e o
inciso IV tornar-se-ia letra morta, constituindo-se na mais rúptil das garantias”. (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. RE 192.568-0/PI. Relator: Ministro Marco Aurélio, DJ 1996).
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público e sendo aberto o concurso público, mister serem preenchidas todas as vagas 

existentes e, dentro do prazo de validade (com ou sem prorrogação), devem ser

chamados os demais candidatos aprovados à medida que forem surgindo novas

vagas327.

Assim, surgidas novas vagas dentro do prazo de validade, deverá a

Administração nomear os candidatos aprovados na ordem de classificação, sendo

direito subjetivo destes tal nomeação328.

Assim também, o chamado concurso público para formação de

cadastro de reserva é medida que deve ser adotada com parcimônia, pois não se

justifica a sua realização sem a atual existência de vagas a serem providas e sem a

menor perspectiva plausível de criação de vagas no prazo de sua validade. 

Se o concurso público é realizado a pretexto de prover vagas futuras

(ainda não existentes), o mínimo que se pode exigir é que haja uma forte evidência

(ex.: dotação orçamentária, lei criando cargos etc.) de que elas surgirão durante o

prazo de validade do concurso, pois do contrário, ter-se-á gasto dinheiro público à-

toa, o que denota lesão aos princípios da eficiência e da moralidade, este último em

327 “Administrativo – concurso público – professor titular – validade - abertura superveniente de vaga
– nomeação. Inicialmente publicado o edital de abertura de concurso público para o provimento de
um único cargo de professor titular, acaso existente a superveniente verificação de nova vaga para
igual cargo, com lotação na mesma faculdade e departamento, antes mesmo da homologação dos
resultados do certame em questão, recomenda, em atendimento aos princípios de economicidade,
eficiência, razoabilidade e impessoalidade que regem a Administração Pública, a nomeação também
da candidata classificada em segundo lugar, dentro do lapso bienal constitucional previsto no inciso
II, art. 37, DF/88.9 TRF 4ª Região”. (Embargos Infringentes de Apelação Civil nº 97.04.69610-8/RS,
2ª Seção. Rel.Des.Federal Valdemar Capeletti. DJ 4-6-2003).
328 “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO: CADASTRO 
DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO: DIREITO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. VALIDADE
DO CONCURSO. PRAZO DECANDENCIAL. TERMO INICIAL.
1. Candidatos aprovados em concurso público e classificados além do número de vagas
originalmente previsto no edital de convocação. Inclusão no cadastro de reserva destinado ao
preenchimento de cargos que viessem a ficar vagos no prazo de sua validade. Conseqüência: direito
subjetivo à nomeação, durante o lapso assinalado no respectivo edital, caso se verifiquem as
condições legais veiculadas para o ato. (...)”. (RMS 24.119 – DF.Relator Ministro Maurício Corrêa.
Informativo 267 do STF). 
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razão do possível intuito arrecadatório da Administração Pública que se valeu do

certame para fim distinto (desvio de finalidade).

Mesmo a prorrogação do prazo de validade do concurso está adstrita

ao respeito dos mencionados preceitos constitucionais, como se viu, inclusive da

decisão retro referida, em que não se aceita o administrador realizar concurso

público e deixar escoar o prazo de validade sem prorrogá-lo, não nomeando

qualquer candidato aprovado do certame anterior e realizando um novo logo de

imediato.

O STF329 já disse que “a prorrogação do prazo de validade do

concurso, no que é atendida a ordem natural das coisas e observado o objetivo da

própria realização do certame, pressupõe o surgimento de vagas, no período, além

daquelas previstas no edital”.

De outra forma, uma vez prorrogado o prazo de validade do concurso

público a critério da Administração Pública, não poderá esta retroagir em sua

decisão deixando de prorrogá-lo, pois que restaram evidenciadas no primeiro ato a

oportunidade e conveniência da prorrogação330.

329 RMS 23521/DF. Decisão unânime do STF. Relator Ministro Marco Aurélio. DJ 15.12.00, p.107.
330 “ADMINISTRATIVO, FUNCIONÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE.
PRORROGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO. LIMITES.
- O princípio de que a Administração pode revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou
oportunidade, encontra empeços diante da ocorrência de certas circunstâncias, entre elas a situação
jurídica definitivamente constituída e o direito adquirido.
- Conceituação doutrinária sobre a revogabilidade do ato administrativo.
- A Administração ao prorrogar o prazo de validade de concurso público, no uso de sua faculdade
discricionária não mais pode revogar o ato, porquanto transformou em direito a expectativa dos
candidatos aprovados.
- Mandado de segurança concedido”.
(MS 4288/DF. Decisão unânime da 3ª Seção do STJ. Rel. Min. William Patterson. DJ 24.06.96, p.
22703).
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE –
PRORROGAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM IDÊNTICA IMPETRAÇÃO – PERDA DE
OBJETO.
1. A Administração ao prorrogar o prazo de validade de concurso público, no uso de sua faculdade
discricionária, não mais pode revogar o ato, porquanto transformou em direito a expectativa dos
candidatos aprovados, não obstante, considerando-se que o presente “writ” possui idêntico propósito
e fundamentos de anterior impetração, cuja segurança foi concedida por esta eg. Corte, há que se
julgar prejudicado o mesmo, ante a manifesta perda de seu objeto.
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Outrossim, em tese são atos discricionários a nomeação e a

prorrogação do prazo de validade do concurso público, cabendo à Administração

Pública, diante da oportunidade e conveniência, analisar tais aspectos (critérios

orçamentários e/ou técnicos, por exemplo). Contudo, com o advento dos princípios

constitucionais, a margem de liberdade do administrador se reduziu.

Por conseguinte, quando houver flagrante agressão à legalidade ou a

algum princípio constitucional, poderá o Judiciário infirmar o ato, exercendo o

controle jurisdicional.

Destarte, importante é se analisarem situações onde a Administração

Pública busca burlar a nomeação dos candidatos aprovados, ainda que no prazo de

validade do concurso público, o que merece o controle do Poder Judiciário331.

Antes, mesmo que houvesse previsão orçamentária, cargos e

empregos públicos vagos, seria bem possível que, pela discricionariedade da

Administração Pública, muitos candidatos aprovados no certame não fossem

nomeados, escoando-se o seu prazo de validade.

Atualmente, todavia, diante das inovações doutrinárias e

jurisprudenciais, a situação mudou, pois, em havendo concurso público há uma

presunção de interesse (conveniência e oportunidade) no provimento de cargos

vagos dentro do seu prazo de validade, o que implica só não ser nomeado o

2. Mandado de segurança prejudicado”.
(MS 4294/DF. Decisão unânime da 3ª Seção do STJ. Relator Ministro Anselmo Santiago. DJ
30.11.1998, p. 46).
331 “(...) Considerou-se que, no caso concreto, ficara comprovada a necessidade da Administração no 
preenchimento das vagas, haja vista que a Universidade de São Paulo contratara, no prazo de
validade do concurso, dois professores para exercerem o mesmo cargo, sob regime trabalhista -
sendo um deles candidato aprovado do mesmo concurso. Afastou-se ainda, a fundamentação
constante do acórdão recorrido no sentido de que seria necessária a abertura de novo concurso
público pela Administração para comprovação de existência das vagas. Precedente citado: RE
192.568-PI”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 273.605-SP. Relator: Ministro Néri da Silveira.
DJ 23.04.02. Informativo nº 265).
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candidato diante de uma justificativa razoável da Administração Pública, sob pena de 

violar direito do candidato332.

Assim, nas palavras da melhor doutrina, “se a Administração deixar

escoar até o fim o prazo de validade do concurso, se existirem cargos ativos a

prover e se não houver sido expedido nenhum ato administrativo legítimo decidindo

pelo não preenchimento das vagas (declaração de desnecessidade dos cargos),

com a sempre devida motivação formal, aí então se terá caracterizado a violação do

direito do interessado”333.

7.9 Da Objetividade das Avaliações: Prova Oral, Exame Psicotécnico, Direito

de Defesa

Outra circunstância que comumente vem a ser enfrentada pelos juizes

e tribunais pátrios é relativa aos métodos de avaliação e de correção empregados

332 ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CANDIDATA
APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
I. Embora certo que a aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, mas expectativa
de direito, ficando ao critério discricionário da Administração aferir a oportunidade e conveniência do
provimento do cargo, certo, também, que a discricionariedade conferida ao administrador não pode
ser transformada em arbítrio.
II. Quando a Administração divulga edital de abertura de inscrições a concurso público, informando as 
vagas existentes em cada categoria funcional e nas diversas localidades, como no caso, está
afirmando a necessidade e, por via de conseqüência, a conveniência do provimento desses cargos,
não podendo, posteriormente, simplesmente alegar falta de conveniência para deixar de nomear os
candidatos aprovados e classificados dentro das vagas oferecidas.
III. Sentença concessiva da segurança, que se confirma.
IV. Apelação e remessa oficial desprovidas”.
(AMS 1998.34.00.030122-4/DF. Decisão por maioria da 6ª Turma do TRF da 1ª Região. Relator Des.
Fed. Daniel Paes Ribeiro. DJ 03.05.04).
333 SUNDFELD, Carlos Ari. O concurso público e o direito à nomeação. São Paulo: Max Limonad,
1996.(Estudos de Direito Administrativo em homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de
Mello), p. 17.
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nos concursos públicos, assim como ao direito de controle administrativo sobre tais

atos, na via recursal.

A forma de avaliação e de correção de provas deve observar, dentre

outros, os princípios: da publicidade, da impessoalidade (art. 37 da CF/88); da

isonomia (art. 5º, da CF/88); e do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a 

ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88). Ou seja, a forma de avaliação e de correção

das provas dos concursos deverá ser efetivada diante de parâmetros objetivos, não

dando a menor margem para que algum membro da Banca Examinadora possa

impregnar de subjetivismo as respostas das perguntas, favorecendo algum dos

candidatos em detrimento dos demais, devendo, ainda, ser dado ao candidato o

direito de recorrer da decisão administrativa referente à correção de sua prova.

Também já se disse que o processo seletivo público se perfaz com um

conjunto de atos administrativos, os quais por força da Constituição Federal devem

ter publicidade e motivação, tudo em proveito da possibilidade de sindicabilidade dos 

candidatos e da coletividade como um todo sobre o certame. Daí a sábia decisão do

STJ334 em que se assentou: “é injustificável o comportamento da Administração,

fazendo inserir nas instruções normativas, baixadas através de edital de concurso, a

vedação ao pedido de vista ou à interposição de recurso do resultado da seleção

psicológica”.

Não se pode, pois, infirmar o direito ao recurso administrativo, o qual

decorre do contraditório e ampla defesa, mas, sobretudo, do princípio democrático

inerente ao controle do administrado sobre os atos da Administração Pública.

Em verdade, cada prova, deveria ter um gabarito prévio, em que seria

especificada a resposta correta - mesmo nas provas subjetivas, isso poderia ser

334 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Turma, 6. REsp nº 28.885-3-DF. Relator: Ministro: Pedro
Acioli. DJ de 07.02.94.
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utilizado -, o famoso “espelho” da prova, através da discriminação de tópicos os

quais deveriam ser abordados pelos candidatos, estando também especificados os

pontos relativos a cada um deles.

Infelizmente, o que se verifica são correções de provas subjetivas sem

critérios predeterminados, ficando a cargo de cada examinador apreciar as

respostas como bem entenderem (subjetivismo); e pior, muitas vezes as respostas a

tais provas não aparecem expressas ou aparecem sem motivação alguma, ou seja,

o candidato não sabe sequer o que errou, quanto mais por que errou, pois tal

aspecto não vem especificado na correção, o que dificulta o acesso a recursos.

Em outros termos, tem sido comum a previsão do direito a recurso

administrativo em face da correção das provas em concurso público. Contudo,

através de outros meios escusos, termina-se por inviabilizar tal direito, a exemplo,

como se viu, não se divulga a correção das provas, não se aponta o que o candidato 

errou, não há espelho de correção para provas subjetivas. Assim, ainda que

expresso o direito a recurso, em verdade, ele não existe.

Nota-se, inclusive, uma tendência muito forte nos concursos públicos,

notadamente especialmente em alguns da magistratura federal, como tem sido

público e notório, de se prever o direito a recurso no edital, mas em verdade, além

de o candidato não ter acesso às razões de correção de sua prova (o que impede o

recurso), termina o veículo do recurso servindo unicamente para arredondamento de

nota, o que desvirtua a sua finalidade, pois o objetivo do recurso é verificar se a

resposta ofertada pelo recorrente pode ou não ser reconsiderada, de acordo com os

parâmetros do ramo do conhecimento utilizado pela Banca Examinadora. 

O arredondamento de nota na verdade não visa em verdade analisar a

coerência da resposta do candidato em relação à conferida pela Banca
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Examinadora, mas tão-somente a conveniência e oportunidade para a Banca

Examinadora, sem qualquer critério conhecido, permitir que um dado candidato

prossiga no certame. Melhor seria, portanto, em tais casos, substituir-se o nome de

recurso para pedido de arredondamento de nota.

Admire-se, tais posturas írritas têm sido muito corriqueiras justamente

nos concursos públicos para provimento de cargo de juiz federal substituto, o que

certamente fere o direito ao contraditório e à ampla defesa com os recursos a ela

inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), sendo passível de controle jurisdicional335.

O verdadeiro problema, porém, apesar de aos poucos estar sendo

superado pela nova mentalidade dos julgadores brasileiros, consiste no fato de,

geralmente, o próprio tribunal para o qual o candidato presta o concurso ser o

destinatário (pela via recursal) de tais ações judiciais, o que termina por inibir o

acesso à justiça, pois o candidato, ora demandante, além de correr o risco de não

obter êxito em sua pretensão junto à referida corte, poderá sofrer perseguições

futuras em novos certames realizados pelo mesmo tribunal. Daí ser salutar a idéia

de se atribuir ao Conselho Nacional da Justiça a competência para conduzir os

concursos públicos para magistratura.

Questionável também é a prova oral. 

A prova oral tem sua razão de ser em avaliar diretamente o

comportamento do candidato diante das perguntas formuladas pela Comissão

Examinadora, a fim de identificar a capacidade de raciocínio célere e lógico do

candidato em ambiente de grande pressão psicológica. 

335 “O segundo requisito é o de que o concurso se decida de modo objetivo, segundo critérios e
padrões aferíveis nestes termos, de tal sorte que os candidatos possam saber como e por que
eventualmente não lograram sucesso. O concurso não seria público, nem se garantiria sua
objetividade, se os critérios fossem sigilosos ou se a decisão em face deles se apoiasse em motivos
subtraídos ao conhecimento do próprio candidato, pois, em tal caso, não teria como contestá-los para 
exibir-lhes a improcedência ou o descabimento da solução à face deles adotada”. (DE MELLO, Celso 
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Contudo, a maioria dos concursos em que é utilizada a prova oral

também termina por violar os princípios constitucionais, haja vista a forma como é

implementada, dado o subjetivismo exacerbado da avaliação e da correção das

provas, isso somado à impossibilidade de qualquer tipo de controle por parte do

candidato e da coletividade. 

Muitas provas orais não são gravadas. Não há, portanto, como se

preservar na memória o ato de avaliação, afastando-se assim qualquer tipo de

possibilidade de controle dos motivos da correção da prova (atribuição de notas).

Outrossim, não há motivação na atribuição das notas, não se podendo recorrer da

correção efetuada. 

Ademais, inevitável é o contato direto dos membros de Bancas

Examinadoras com os candidatos, os quais muitas vezes já têm uma relação

próxima ou muito distante com o examinador, sendo impossível preservar a

imparcialidade ou a impessoalidade durante a avaliação. 

Destarte, a fim de a prova oral permanecer sendo utilizada como fase

de avaliação do concurso público, merece sofrer algumas adaptações sob pena de

ser reconhecida como inconstitucional, entre as quais: a) a prova deverá ser pública,

com acesso à coletividade, não mais se aceitando a avaliação a portas fechadas; b)

a avaliação deverá ser gravada a fim de inibir qualquer abuso por parte da própria

Banca Examinadora (ex.: discriminação quanto à pessoa do candidato em razão da

cor, raça, opção sexual etc), além de permitir o futuro recurso do candidato, haja

vista a possibilidade de conservar arquivado em registro o próprio ato de avaliação;

c) deverá haver afastamento de membros da comissão examinadora que tenham

algum vínculo pessoal favorável ou desfavorável em relação a candidatos, sendo até 

Antônio Bandeira. Regime constitucional dos servidores da Administração Direta e Indireta. São
Paulo: Revista dos Tribunais,1990, p. 48).
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desejável que a comissão examinadora seja composta por pessoas de fora do lugar

para o qual se presta o concurso; d) seja preservada a igualdade na competição

entre os candidatos, o que se faz inicialmente através da utilização da mesma Banca 

Examinadora para avaliar todos os candidatos, a fim de que todos se submetam à

mesma dificuldade ou facilidade em face das perguntas formuladas.

Outro problema que tem sido objeto de controle jurisdicional é o

chamado exame psicotécnico ou psicológico. O exame psicotécnico é uma forma de

avaliação do comportamento do candidato para o exercício de determinados cargos

públicos, que, porém, tem sido utilizado de forma distorcida pela Administração

Pública a merecer o controle jurisdicional.

O referido exame serve para avaliar, através de peritos, se o candidato

possui algum distúrbio mental que o incapacite para desempenho do cargo público.

De outra forma, serve também para aferir se há compatibilidade psicológica do

candidato para exercitar certas funções que exijam certo comportamento

diferenciado, como, por exemplo, a carreira policial, que estaria comprometida se os

candidatos fossem muito violentos336.

Esclareça-se primeiramente: para que possa ser viabilizado durante o

certame, o exame psicotécnico deverá estar previsto em lei, pois o edital, como já se

viu, não pode criar limitações ao acesso do cargo sem previsão legal. Assim já se

pronunciou o STF337: “o exame psicotécnico pode ser estabelecido para concurso

público desde que seja feito por lei, e que tenha por base critérios objetivos de

336
“Não se nega que os sobreditos exames possam ser utilmente aplicados para exclusão de

indivíduos padecentes de graves distúrbios de personalidade, isto é, com desequilíbrio psicológico
sério, suscetível de inabilitá-los para o serviço público. Também não se nega que – em relação a
certas atividades – a avaliação psicológica seja prestante para detectar características de
personalidade incapacitantes para a função, como o seria, por exemplo, um teor exagerado de
agressividade em candidato à carreira policial”. (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Regime
constitucional dos servidores da Administração Direta e Indireta. São Paulo: Revista dos
Tribunais,1990, p. 49).
337 RE 188.234-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 19.03.2002.
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reconhecido caráter científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade de

reexame”. Inclusive a Corte Suprema editou a Súmula 686 dizendo que só por lei se

pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

De fato, algumas carreiras ou cargos possuem prevista na legislação a

realização do exame psicotécnico, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico,

pois, para o exercício de determinadas funções, é razoável exigir-se certo

temperamento comportamental (ex.: policial), mas, ainda assim, este exame deverá

observar critérios objetivos de avaliação para garantir o direito de recurso, bem como 

preservar a isonomia e impessoalidade no certame, sob pena de nulidade.338

A jurisprudência ainda entende que não é exigível o exame

psicotécnico para candidato já ocupante de cargo para o qual já se enfrentou

avaliação pelo exame psicotécnico, pois o que se busca é examinar a aptidão

temperamental para o exercício de determinadas funções como é o caso da que o

candidato já ocupava. 

O STJ339 já julgou entendendo “que a aprovação anterior no exame

psicotécnico feito no concurso de patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal é válida

para o concurso posterior de agente da Polícia Federal”.340

338 “Concurso público. Exame psicotécnico. O acórdão recorrido, em última análise, decidiu que a
avaliação do candidato, em exame psicotécnico, com base em critérios subjetivos, sem um grau
mínimo de objetividade, ou em critérios não revelados, é ilegítimo por não permitir o acesso ao
Judiciário para verificação de eventual lesão de direito individual pelo uso desses critérios. Ora, esta
Corte, em casos análogos, tem entendido que o exame psicotécnico ofende o disposto nos artigos 5º, 
XXXV, e art. 37, “caput” e incisos I e II, da Constituição Federal. Dessa orientação não divergiu o
acórdão recorrido. Recurso extraordinário não conhecido”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Turma, 1. RE-243926/CE. Relator: Ministro Moreira Alves. DJ de 10.08.00, p.00012).
339 EDcl no REsp 231.015-PI, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 26.03.2001.
340 No mesmo sentido: STF no RE174361/DF, rel. Min. Moreira Alves, DJ 30.06.2000, p. 87 e STJ no
REsp 332.701-PR, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 23.10.2001.
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7.10 A Revisão Judicial das Provas de Concursos Públicos

Situação bastante controvertida é a que diz respeito à possibilidade ou

não de o Poder Judiciário analisar critérios de correção de questões de concursos

públicos, aspecto este que, para ser analisado, recomenda sejam resgatados os

conceitos já abordados referentes à discricionariedade da Administração Pública.

Sabe-se que o Estado-Juiz não se escusará de ofertar a tutela

jurisdicional quando provocado a reparar ameaça ou lesão a direito; contudo, ao

prestá-la, deverá atentar para os limites funcionais do art. 2º, para que não haja

interferência indevida de uma função estatal na outra.

Pela técnica da harmonização341, ambos os princípios devem ser

aplicados, ou seja, não se pode infirmar por completo um princípio constitucional em

detrimento de outro, mas o caso concreto é que irá sugerir a possível

preponderância de um princípio sobre o outro.

Verificou-se que o controle da legalidade pode ser efetuado pela

própria Administração Pública e pelo Poder Judiciário; entretanto, pressupõe-se

logicamente a lei ou ato normativo tratando acerca da ação do administrador.

Ocorre que, conforme já visto, por vezes, não há lei ou esta

parcialmente regula a prática do ato administrativo, o que permite certo âmbito de

opção ao administrador quando de sua atuação (discricionariedade), momento em

que não se terá um controle de legalidade, mas de juridicidade, analisando-se os

princípios constitucionais.

341BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
1999, p. 235-263.
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Percebeu-se ainda que, mesmo o controle da juridicidade, por vezes,

não poderá interferir na escolha adotada pelo administrador (não há princípio ou

regra feridos), sendo não indicável tal opção administrativa pelo Poder Judiciário,

sob pena de agressão à separação dos poderes (funções do Estado – art. 2º, da

CF/88): eis o mérito administrativo. 

Muito discutível, portanto, é saber até que ponto poderá o Judiciário

interferir na correção de questões de concursos públicos a ponto de anulá-las ou de

substituir a resposta oferecida pela Banca Examinadora.

O regulamento do concurso dá competência exclusiva à Banca

Examinadora para, dentre outras coisas, corrigir as questões aplicadas no certame.

A Banca Examinadora é, portanto, o órgão competente para proceder à 

correção das provas, ofertando a resposta adequada. A norma estipulou uma

competência exclusiva a tal órgão administrativo, de forma que ele será, a princípio,

o único capaz de avaliar e valorar as respostas ofertadas pelos candidatos,

procedendo assim à correção das provas aplicadas. Tal órgão assume o papel de

autoridade competente para correção das provas do certame do ente jurídico

responsável pelo concurso público.

A Banca Examinadora, enquanto tal, é a própria Administração Pública

que pode e deve realizar a autotutela nos concursos públicos, sendo, por assim

dizer, a instância natural de revisão dos critérios adotados na correção das provas.

Logo, as impugnações dos candidatos deverão ser a ela dirigidas, até mesmo

porque, para fins de futura provocação judicial, deverá estar presente o interesse

processual (art. 3º, do CPC) deflagrado por uma pretensão resistida. Outrossim,

exige-se o interesse processual (existência de lide), mas não que seja esgotada a

instância administrativa.
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Para efeito de melhor apreensão do presente estudo é importante

identificarem-se os parâmetros jurídicos de controle (legalidade e juridicidade) e a

profundidade do controle exercido (anulação e substituição do juízo administrativo).

7.10.1 Parâmetros Jurídicos

A atividade de revisão de provas, enquanto atividade administrativa,

será submetida a parâmetros jurídicos, quais sejam, a lei (inclusive as normas

inerentes ao edital) e os princípios constitucionais. A partir de tais premissas

jurídicas, poderá, a depender do caso, o Judiciário proceder à anulação do quesito,

ou, mesmo à substituição da resposta ofertada pela Banca Examinadora por outra. 

7.10.1.1 Controle pela legalidade

Sabe-se que o administrador público só poderá agir em conformidade

com a lei (art. 5º, II e art. 37, “caput”, ambos da CF/88). Destarte, o parâmetro

jurídico natural da atividade administrativa será a lei, em especial, para o estudo dos

concursos públicos: a Lei nº 9.784/99 - Processo Administrativo Federal e a Lei nº

8.112/90 – Estatuto do Servidor Público Federal. 

Ademais, por delegação da própria lei, atos administrativos normativos

infralegais poderão regular a atividade do administrador e, no caso dos concursos

público, tem-se a previsão de tal situação através do regulamento veiculado por
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edital, conforme estabelece o §1º do art. 12 da Lei nº 8.112/90342. Relembre-se que

já se evidenciou em momento pretérito a natureza jurídica do edital e do próprio

regulamento nele inserido.

O controle jurisdicional, portanto, será realizado nos parâmetros de

previsão constantes da lei ou do regulamento do certame, sendo, por assim dizer,

em tais circunstâncias, mais cômodo ao julgador expurgar o ato ilegal, uma vez que

as regras trazem em si uma conduta mais definida (hipótese de incidência), sendo

mais viável o controle judicial e até mesmo porque tal situação já decorre desde a

idéia do Estado Liberal. Já é da cultura do Poder Judiciário brasileiro anular atos

ilegais.

Destarte, inicialmente é de verificar se houve violação à lei ou às

normas reguladoras do concurso público, pois se tal ocorreu, trata-se de controle de

legalidade, devendo o ato não-conforme ser anulado pelo Judiciário343.

A exemplo, temos questões elaboradas que fogem ao programa

apresentado pelo edital, o que reflete violação à norma em questão, sendo passível

de nulidade344. É por isso que o regulamento deve trazer de forma mais explícita e

objetiva possível o programa do certame, para que haja viabilidade do controle de

legalidade.

342 “Art. 12 da Lei 8.112/90, §1º - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização
serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande
circulação”. (BRASIL, Lei nº8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e fundações públicas federais. Disponível em:
<Hyperlink www.planalto.gov.br> Capturado em 18.06.03).
343 “Ao Poder Judiciário é vedado reapreciar as notas de provas atribuídas pela Banca Examinadora;
contudo pode apreciar a legalidade do edital e o cumprimento de suas normas”. (REsp.286.344-DF.
Decisão da 6ª Turma do STJ. Rel. Min. Vicente Leal, julgado em 06/02/2001).
344 “Não cabe ao Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir-se à banca
examinadora nos critérios de correção de provas e avaliação de questões, mas apenas verificar a
ocorrência de ilegalidade no procedimento administrativo. Com esse entendimento, a Turma não
conheceu de recurso extraordinário em que se pretendia a anulação de questões de prova, cujo
conteúdo não estaria compreendido no programa do concurso”. (RE 268.244-CE, rel. Moreira Alves,
09.05.2000).
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Quando o regulamento do concurso prevê que a prova objetiva deverá

conter apenas uma resposta correta e restam identificadam mais de uma, nenhuma

ou todas as questões corretas. Eis um exemplo345 em que se tem aceitado que o

Poder Judiciário anule a questão em proveito de todos os candidatos.

Interessante observar desde já que, mesmo nesta hipótese já aceita

sem resistência pelos tribunais pátrios, para se determinar a violação à legalidade

(mais de uma resposta correta ou nenhuma resposta correta), termina-se permitindo

que o Poder Judiciário avalie os critérios de correção utilizados pela Banca

Examinadora, muitas vezes valendo-se de pareceres técnicos ou de peritos

relacionados ao ramo do conhecimento investigado na prova, o que contraria a

jurisprudência dominante no sentido de que não pode o Judiciário avaliar critérios de

correção de prova. 

7.10.1.2 Controle pela juridicidade

Em não havendo previsão legal ou regulamentar, ou seja, não existindo

previsão expressa da conduta afeta ao administrador (Banca Examinadora), restarão 

345 “Administrativo e Processual Civil. Concurso Público. Auditor-Fiscal da Receita Federal.
Legitimidade da autoridade impetrada, apenas em parte. Adequação da via eleita. Formulação de
questão de prova que comporta duplicidade de respostas: nulidade. Candidato que participou do
certame por meio de liminar e que concluiu, com êxito, o curso de formação. Ausência de decisão
definitiva. Nomeação e posse. Impossibilidade.
(...)
III – A prova do tipo objetiva não pode conter questões que envolvam interpretação controvertida, de
modo a dar ensanchas à duplicidade de respostas. Nulidade da questão que se reconhece para
assegurar ao candidato a atribuição do ponto que não lhe foi conferido, resultando, em face das
circunstâncias da causa, na sua aprovação no concurso público, tendo em vista que ele concluiu,
com êxito, o curso de formação”.
(AMS 2002.34.00.012231-1/DF. Rel. Des. Fed. Fagundes de Deus, 5ª Turma do TRF da 1ª Região.
DJ 09.03.04).
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como parâmetros de controle jurídico os princípios constitucionais explícitos ou

implícitos, os quais, dada a essência mais genérica e abstrata, que não indica uma

hipótese de incidência, demandarão uma análise mais tormentosa por parte do

julgador.

Como parâmetros da juridicidade para fins de concursos públicos,

serão observados, dentre outros, os princípios constitucionais expressos no art. 5º -

“caput” – Isonomia; XIII - liberdade profissional, LV – contraditório e ampla defesa,

assim como, no art. 37 da CF/88 (legalidade, impessoalidade, publicidade,

moralidade, eficiência, amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas), e

ainda os implícitos no texto constitucional, como é o caso da preponderância do

interesse público sobre o particular, da proporcionalidade e/ou da razoabilidade,

alguns dos quais, aliás, estão hoje positivados na Lei do Processo Administrativo

Federal (art. 2º, da Lei nº 9.784/99 - finalidade, motivação, razoabilidade,

proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público).

Restando identificada a violação a princípio constitucional dar-se-á o

controle jurisdicional. 

A exemplo, a ausência ou a restrição de divulgação do resultado

(gabarito) do certame fere, dentre outros, o princípio da publicidade dos atos

administrativos.

Fato muito corriqueiro tem sido a Banca Examinadora negar

provimento a recurso administrativo contra quesito do certame sem indicar a

motivação, ou seja, as razões de fato e de direito para não acatar a pretensão do

candidato. Isso certamente fere o princípio da motivação e da ampla defesa.
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A utilização de critérios distintos e discriminatórios para fins de

correção e avaliação de provas de candidatos fere o princípio da isonomia,

impessoalidade e moralidade.

O paradigmático caso em que o candidato recebe nota zero em

questão a qual tem elementos suficientes para se comprovar que mereceria alguma

pontuação, o que denota agressão à razoabilidade e proporcionalidade346.

Enfim, em todos os exemplos referidos, tem-se admitido o controle

jurisdicional em razão da evidente violação a princípio constitucional. Contudo,

registre-se que nem sempre é fácil identificar se houve ou não violação a princípio

constitucional, havendo, por assim dizer, uma zona de incerteza (zona cinzenta)

entre o âmbito do controle e o mérito administrativo. 

7.10.2 Amplitude do Controle

Partindo-se da premissa de que houve, por parte do administrador

público, violação a determinado parâmetro jurídico ora referido, indispensável será a

revisão do ato indevido, o que poderá ser realizado pela própria Administração

Pública  (autotutela) ou pelo Poder Judiciário.

Em sendo realizada a revisão pelo próprio administrador, é certo que

nenhuma violação à cláusula da separação dos poderes ocorrerá, uma vez que

decorre da função administrativa a revisão do ato administrativo, o que será

346 MORAES, Germana de Oliveira. O Judiciário e o Direito dos Concursos. Revista ESMAFE –
Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. Recife-PE, nº 02, 2001, p. 59.
.
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realizado por critérios jurídicos e/ou políticos (mérito), no primeiro caso ocorrerá a

anulação do ato administrativo e no segundo a sua revogação.

Por outro lado, tem-se propagado que o Poder Judiciário, porém, só

ficará adstrito à revisão do ato administrativo por critérios jurídicos, não lhe sendo

permitido avaliar os critérios políticos inerentes à função administrativa, a saber, os

aspectos científicos e pedagógicos do ramo do conhecimento humano abordado na

questão, os quais consubstanciariam o próprio mérito administrativo.

Nesse contexto, faz-se salutar responder se, diante da violação de

parâmetros jurídicos, poderia o Poder Judiciário revisar a decisão do administrador,

infirmando-a e chegando a dizer como deveria ser o ato para a situação. Para

responder a tais indagações será necessário desmistificar o dogma do mérito

administrativo ou, pelo menos, situar melhor sua amplitude.

Antes de se examinar o problema da profundidade do controle

jurisdicional no caso referido, mister resgatar desde logo uma importante premissa: o 

Poder Judiciário, ou mesmo a própria Administração Pública, ao revisar questões de

provas em certames deverá sempre preservar o princípio da isonomia, o que

também garantirá o respeito aos princípios da impessoalidade, moralidade e amplo

acesso aos cargos e empregos públicos.

Tais princípios são irrecusáveis pelo agente público que procederá à

revisão das provas, sendo certo que a revisão que não observar tais comandos

estará eivada de nulidade absoluta.

No âmbito do processo judicial, a própria lei processual civil já

resguarda tais princípios à medida que estipula no parágrafo único do art. 47 a
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obrigatoriedade de citação de todos os litisconsortes necessários, sob pena de

nulidade do processo347.

Não é difícil de identificar que os demais candidatos do concurso

público são litisconsortes necessários em causas que envolvam a revisão de

questões de provas, haja vista o vínculo jurídico iniciado entre eles e a

Administração Pública por ocasião da inscrição no certame (regime jurídico

especial). Ou seja, todos estão submetidos à relação jurídico-administrativa do

concurso público (pois se inscreveram no certame), de tal forma que a decisão da

Banca Examinadora ou do juiz acerca de determinada questão de prova certamente

trará repercussão na situação jurídica de todos os candidatos.

Outrossim, faz-se mister que todos participem da relação processual,

para que tenham a possibilidade de defesa e manifestação acerca da situação

jurídica que será estabelecida após a revisão da prova. Assim, em havendo a

revisão, todos deverão suportar os benefícios ou prejuízos decorrentes de tal

decisão. Ademais, com todos os candidatos integrando a lide, certamente, os

critérios adotados para a revisão administrativa ou judicial da prova serão

isonomicamente suportados. A jurisprudência dos tribunais sempre foi atenta ao

necessário respeito à isonomia348.

Superado o alerta em relação ao princípio da isonomia, é de retornar

ao cerne do estudo, o âmbito de controle judicial na revisão das provas.

347 “Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia
da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes
necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo”. (BRASIL, Lei
nº5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: <Hyperlink
www.planalto.gov.br> Capturado em 18.06.03).
348 “Se admissível abrir-se exceção à regra, inclusive quanto à forma de julgar as questões da prova,
tão-somente em relação ao candidato-autor, constituiria quebra ao princípio da igualdade de todos os 
candidatos”. (EAC 25.695, TFR. DJ de 15.12.76, p. 9.406).
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Tem-se entendido que, em se tratando de correção de provas em

concursos públicos, o mérito administrativo seria exatamente o juízo de valor

formulado pela Banca Examinadora para efeito de resposta (gabarito) diante dos

critérios científicos e pedagógicos do ramo de conhecimento humano objeto da

pergunta formulada. Ou seja, a princípio, não poderia o Poder Judiciário ingressar na 

análise do conteúdo científico e pedagógico da resposta ofertada pela Banca

Examinadora ao quesito, certo que isso seria o mérito administrativo.

Contudo, pelo que já se expôs anteriormente quando se cuidou da

discricionariedade da administração, tem-se que o mérito administrativo seria o

âmbito de decisão administrativa não-passível de controle jurisdicional à míngua de

violação a parâmetros jurídicos. Portanto, o Poder Judiciário poderia ingressar nos

aspectos de avaliação e de correção dos quesitos de provas de concurso sempre

que houvesse violação à juridicidade, e isso não ofenderia o mérito administrativo. 

Extrai-se aqui, portanto, que se a avaliação e a correção dos quesitos

pela Banca Examinadora procedendo a juízo de valor acerca do ramo de

conhecimento humano pertinente terminar por violar direito do candidato, o que se

apresenta por violação de norma prevista em lei ou em regulamento, ou por

contrariedade a princípio constitucional (explícito ou implícito), dar-se-á o efetivo

controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Todavia, mesmo sendo viável o controle jurisdicional, o Poder

Judiciário, por via de regra, não poderá ingressar na opção valorativa do

administrador (análise do conhecimento exigido) para efeito de indicar a resposta

correta ao quesito, sendo, pois, um controle jurisdicional negativo349.

349 “Se concluir, de modo contrário, que o ato administrativo malferiu os princípios jurídicos, poderá
exercer um controle meramente negativo, restringindo-se a determinar a invalidação do ato, cabendo
à Administração Pública renovar sua expedição, excluído, por óbvio, o conteúdo anterior”. (MORAES, 
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Adverte, contudo, a melhor doutrina350 que a violação à juridicidade, a

depender do caso, poderá culminar em duas soluções a cargo do Poder Judiciário:

a) controle ablativo, restringindo-se a determinar a invalidação do ato; b) controle

ablativo e mandamental (ou condenatório), determinando qual a única decisão

conforme ao direito para solucionar o caso.

Diante da violação de direito do candidato por parte da Banca

Examinadora quando da correção de questões de concurso público, extraem-se as

possíveis soluções a serem adotadas pelo Poder Judiciário, as quais vão

gradativamente ampliando o ingresso do Poder Judiciário nos aspectos pedagógicos

do ramo de conhecimento exigido no quesito: a) simplesmente infirmar o ato

administrativo indevido, sem indicar a solução adequada ao quesito ou exigir outra

solução da Banca Examinadora; b) além de infirmar o ato administrativo indevido,

obrigar a Banca Examinadora a adotar outra solução a ser por ela definida

(exclusão parcial da vontade do administrador); c) infirmar o ato administrativo,

chegando mesmo a adotar por si a solução adequada e obrigar o administrador a

aceitá-la (exclusão total da vontade do administrador).

Veja que as três soluções oriundas do Poder Judiciário sempre

implicam a anulação do ato administrativo, infirmando-se ora o próprio quesito

proposto pela Banca Examinadora ora o gabarito por ela proposto. 

A anulação como se disse, por via de regra, opera efeitos retroativos

como se o ato nunca tivesse existido, sendo infirmados os efeitos por ele gerados.

Excepcionalmente, em consideração à boa-fé do administrador (candidato) e à

segurança jurídica, poderão ser preservados certos efeitos do ato impugnado.

Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p.
154).
350 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: Direitos fundamentais, democracia e
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 229.
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Apenas por questões didáticas, para efeito de melhor situar revisão

judicial, pode-se dizer que a anulação do quesito de concurso público se apresenta

de duas formas: a anulação em sentido estrito e a substituição.

7.10.2.1 Anulação em sentido estrito

Na anulação em sentido estrito, o ato administrativo restou identificado

como violador a direito de candidato, seja por ferir a legalidade ou a juridicidade,

razão pela qual não poderá permanecer a surtir seus efeitos, sendo devido ao Poder

Judiciário expurgá-lo do mundo jurídico, de tal forma como se ele jamais tivesse

ocorrido.

Nessa situação, o julgador se limitará a identificar a violação a direito

(ilegalidade ou antijuridicidade), agindo no caso concreto por autorização da própria

Constituição (art. 5º, XXXV, da CF/88) para infirmar o ato indevido. Ao fazê-lo,

simplesmente retira do mundo jurídico o ato e seus efeitos, sendo portanto, este

apagado para todos os administrados envolvidos.

Vê-se, então, que, na anulação em sentido estrito, o julgador não se

imiscui nos critérios adotados pela Banca Examinadora para formular ou corrigir o

quesito (critérios científicos e pedagógicos). Simplesmente restou identificada a

lesão a direito pela evidente violação a parâmetros jurídicos, razão pela qual não há

que se falar em agressão à separação dos poderes. 

Para anular (em sentido estrito) o quesito, não foi necessário ao

julgador analisar aspectos científicos e pedagógicos da  formulação e/ou correção da 

prova. Há, pois, uma análise somente jurídica na situação da anulação, razão pela
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qual o Poder Judiciário infirmará o ato sem necessidade de adoção de quaisquer

conhecimentos técnicos (perícia). Ademais, não se exigirá da Banca Examinadora

outra solução para o quesito, pois ele deverá ser expurgado da prova.

Um bom exemplo seria o caso da anulação de quesito de prova em

razão de o conhecimento nele exigido não constar do programa do edital, situação

que objetivamente pode ser constatada pelo Poder Judiciário, sem ser necessário

qualquer avaliação de critério pedagógico usado na correção.

7.10.2.2 Substituição

Na substituição, conforme o nome já indica, o julgador, para identificar

a violação a direito (parâmetros jurídicos), deverá necessariamente apreciar os

aspectos científicos e pedagógicos do ramo de conhecimento inerente ao quesito

impugnado, de tal forma que, ao fazê-lo, poderá exigir outra resposta por parte da

Banca Examinadora (substituição parcial) ou, mesmo, terminar por realizar um juízo

de valor e encontrar a solução técnica mais adequada em substituição àquela que foi 

adotada pelo administrador (substituição total).

Vê-se, pois, que, na substituição, poderá o Poder Judiciário adotar as

seguintes atitudes: I) infirmar o ato administrativo, ou seja, afastar a solução

administrativa (gabarito) dada pela banca examinadora e obrigá-la a escolher outra

solução (a critério da banca examinadora) mais justa351; e II) infirmar o ato

351 “O juiz decide que o ato administrativo é inválido, mas não poderá apontar como deverá ser
editado novo ato. Emitida a decisão judicial invalidadora, cabe ao administrador expedir novo ato,
com conteúdo diferente do primitivo, pois remanesce intocável certa área de liberdade de decisão
administrativa não apreciada pelo juiz. (...) Na prática, no entanto, o Juiz poderá sempre manifestar-
se acerca da validade de cada ato sucessivamente editado pelo administrador em cada caso
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administrativo (solução administrativa dada pela banca examinadora), por saber que

existe outra solução mais justa, e obrigar a Administração a acatar a opção definida

pelo juiz. Note-se que, aqui, não restaria mais liberdade de escolha da solução

administrativa em favor da banca examinadora, sendo dado o gabarito pelo próprio

juiz352.

Na primeira hipótese, em que pese a o Poder Judiciário afastar a

resposta ofertada pela banca examinadora, o que o faz analisando critérios

pedagógicos ou científicos do ramo de conhecimento exigido no quesito, o novo

gabarito viria do juízo da própria Administração353.

Outrossim, a escolha final do gabarito ainda ficaria a critério do

administrador. Contudo, o julgador expurgaria a antiga decisão adotada pela Banca

Examinadora por entendê-la violadora de algum parâmetro jurídico, o que só foi

constatado através da imersão do juiz, aparelhado de perícia adequada, nos

aspectos científico e pedagógico do quesito. 

Portanto, dentre as várias escolhas do administrador, o julgador excluiu

uma delas, o que demonstra, portanto, uma espécie de substituição parcial do juízo

discricionário da banca examinadora.

A exemplo, numa prova subjetiva, a resposta ofertada pela banca

examinadora é completamente ilógica, ferindo a razoabilidade, o que possibilita ao

concreto”. (MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São
Paulo: Dialética, 1999, p. 154).
352 “Entretanto, em certas situações excepcionais, a depender das circunstâncias de cada caso
concreto e do modo de vulneração aos princípios constitucionais da Administração, é possível ao Juiz 
inferir, da realidade e da ordem jurídica, qual a única decisão comportável pelo Direito para solucionar 
o caso”. (Idem, p. 156).
353 Oportuna a lição de Eduardo Garcia de Enterría e Ramón Fernández: “El control de la
discrecionalidad a través de los principios generales no consiste, por tanto, em que el juez sustituya
el criterio de la Administración por su próprio y subjetivo criterio. Si así fuese, todo se reduciría a
sustituir una discrecionalidad (la administrativa) por outra (la judicial) sin avanzar um solo paso en el
problema. De lo que se trata realmente es de penetrar en la decisión enjuiciada hasta encontrar una
explicación objetiva en que se exprese un princpio general”. (DE ENTERRÍA, Eduardo García &
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo - I. 12. ed. (reimpresión). Madrid:
Civitas, 2005, p. 483).
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Judiciário decidir que aquela resposta não pode ser adotada, obrigando a

Administração, caso não queira expurgar o quesito da prova, a adotar outra resposta

razoável.

Na segunda hipótese, para o Poder Judiciário ingressar na análise da

solução mais justa ao quesito, será indispensável o apoio de informação adequada

ou da perícia, haja vista a necessidade de parâmetros científicos e pedagógicos de

avaliação não-inerentes à figura do julgador. 

Importante aqui é perceber que, no momento em que é exigido um

conhecimento técnico e específico, não poderá o julgador decidir sem o necessário

embasamento correspondente, o que poderá vir com laudos técnicos juntados aos

autos pelas partes ou, principalmente, por meio de perícia adequada. 

Em tais situações de revisão de questão de concurso público, o juiz

não detém tais conhecimentos técnicos e, mesmo que os detivesse, não possui

legitimidade para usá-los no julgamento, pois a sua investidura não lhe abrange tais

poderes, sendo seus poderes ou habilidades restritos ao exercício da jurisdição. Isso 

valerá mesmo se o ramo do conhecimento exigido for o jurídico (prova para juiz, por

exemplo).

Destarte, aqui há uma substituição total da decisão administrativa pelo

Poder Judiciário no que concerne à análise dos critérios de correção da prova, pois o 

próprio juiz indica o gabarito do quesito, restando à banca examinadora acatá-lo e

atribuir tal conseqüência a todos os demais candidatos. Apesar disso, considerando

que há parâmetros jurídicos suficientes a indicar uma única solução ao caso por

parte do Judiciário, não há violação à separação dos poderes.
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Adiante, será dado exemplo de tal situação extrema, ao tempo em que

se identificará qual a amplitude do controle jurisdicional brasileiro na revisão de

provas.

7.10.3 Da Posição da Jurisprudência Brasileira

Demonstrou-se que, apesar de identificada a violação aos parâmetros

jurídicos, um grande problema surge para efeito de controle jurisdicional quando,

para reparação de tal violação, se faz mister buscar a aferição ou o julgamento da

avaliação realizada pela Banca Examinadora, ou seja, a correção dada às questões,

pois aqui se poderia estar ingressando em aspecto que seria intangível pelo

Judiciário (mérito administrativo).

A jurisprudência pátria, talvez ainda muito atrelada à concepção liberal

de controle pelo único parâmetro jurídico, qual seja o da legalidade354, tem-se

demonstrado muito tímida e insipiente em termos de controle jurisdicional, tendo

fixado entendimento de que o Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma,  aferir 

critérios de correção de provas utilizados pela comissão do concurso público355.

354 “Comissão Julgadora – critérios – apreciação pelo Poder Judiciário.
Ao Judiciário apenas toca apreciar a legalidade do processamento do concurso e jamais enfrentar
aspectos pertencentes ao critério didático adotado pela comissão julgadora, que não desborde ou se
desconvizinhe de qualquer princípio constitucional ou legal”. (AC nº 31.822-GB do TFR – DJ de 17-4-
72-p. 2.220).
355 “Processual Civil. Recurso Especial. Anulação de questão de prova de concurso público.
Legalidade do certame. Análise. Dilação probatória. Desnecessidade.
- Em tema de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar as notas de provas
atribuídas pela Banca Examinadora, limitando-se o judicial control à verificação da legalidade do
edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
- A análise da legalidade e da observância das regras do edital, para fins de anulação de questões de 
prova, limita-se ao cotejo do conteúdo programático previsto nas normas editalícias e à matéria
contida nas questões formuladas pela banca examinadora, não requerendo dilação probatória.
- Recurso especial conhecido e provido”.
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De fato, partindo-se da premissa de que, para efeito de controle pelo

Judiciário, a lei deveria especificar todos os critérios científicos e pedagógicos a

serem adotados pelo administrador quando da formulação e correção das provas, é

normal que nem se cogite de controle jurisdicional, dada a impossibilidade de o

legislador prever tais aspectos.

Verifica-se, pois, a predominância de entendimento de que o Poder

Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora em termos dos critérios

adotados na correção das provas, ou seja, as respostas dadas pela Administração

Pública não podem ser controladas ou modificadas pelo Judiciário, salvo se houver

violação ao edital ou lei, como é o caso de abordagem de conteúdo não previsto no

programa constante do edital. Vê-se, pois, que a posição do STJ é conservadora no

sentido de limitar o controle jurisdicional apenas ao parâmetro da legalidade356.

Contudo, já numa posição um pouco mais inovadora, tem-se que o

próprio intérprete da Constituição Federal adotou a orientação no sentido de um

controle jurisdicional por meio de parâmetros não só de legalidade, mas também por

meio de princípios ou regras constitucionais, o que denota uma posição mais

(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Turma, 6. RESP 286344/DF. Relator: Ministro Vicente Leal. DJ
05.03.01, p. 256).
“Administrativo. Concurso Público Sobre Questões.
Em Concurso Público, compete ao Poder Judiciário a verificação de questões pertinentes a
legalidade do edital e ao cumprimento das suas normas pela Comissão responsável, não podendo,
sob pena de substituir a Banca Examinadora, proceder à avaliação das questões das provas.
Precedentes.
Recurso desprovido”.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Turma, 5. ROMS 8067/MG. Relator: Ministro Felix Fisher. DJ
DE 06.10.97, p. 50020).
356 “O critério de correção de provas e atribuições de notas estabelecido pela Banca Examinadora
não pode ser discutido no Judiciário, limitando-se a atuação deste ao exame da legalidade do
procedimento administrativo. (ROMS 274/BA, Relator Ministro Anselmo Santiago, DJ de 12.09.94, p.
23787).
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coerente com o atual Estado Democrático de Direito357. Apesar disso, continua

vedada a análise dos critérios científicos e pedagógicos por parte do julgador.

7.10.4 Posição Inovadora

A despeito da posição majoritária (STJ e STF) no sentido de que o

julgador não pode analisar os critérios científicos e pedagógicos afetos ao

administrador, têm-se, em verdade, novos rumos para o controle jurisdicional no que

concerne à revisão das provas.

Em comunhão com a análise da jurisprudência, faz-se salutar a

indicação de duas teorias adotadas na Europa, que, aos poucos, vêm sendo

absorvidas pelos intérpretes pátrios e certamente guardam total pertinência com a

idéia de controle jurisdicional mais justo e adequado ao Estado Democrático de

Direito a ser realizado na juridicidade: a) acerto da decisão tecnicamente sustentável

e b) redução da discricionariedade a zero358.

Na Alemanha, por volta de 1990, os tribunais adotaram uma posição

paradigmática e inovadora, a qual, em resumo, traduzia a idéia de que, em havendo

uma resposta por parte do candidato que fosse tecnicamente sustentável (situação

esta apta a ser comprovada por bibliografia, laudos periciais ou documentos

357 Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder 
Judiciário, salvo se houver inconstitucionalidade ou ilegalidade”. (MS 21.176 – Ministro Aldir
Passarinho, RDA 187/176-179).
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técnicos), não poderia ser recusada ou ignorada pelo administrador público, haja

vista que restou aprovada pela Academia Científica outra técnica eficaz a qual

poderá ser livremente adotada pelos profissionais da área respectiva, em plena

consonância ao direito de liberdade profissional, o que implica não se poder limitar

ou reduzir a capacidade profissional359.

Nas palavras de Hartmut Maurer, Professor da Universidade de

Konstanz na Alemanha360:

O examinador não deve avaliar como errônea uma solução exposta pelo
examinando se ela está conseqüentemente fundamentada e na literatura,
em alguma parte, é sustentada seriamente, mesmo que ele próprio a
considere como errônea. O examinando tem um espaço de resposta. Ele
pode fazer valer que sua proposta de solução se manteve dentro do quadro
desse espaço de resposta e, por isso, não pode ser avaliada como errônea.

Assim, em tese, em sendo sustentável a resposta dada pelo candidato,

desde que apoiada em pareceres ou laudos técnicos do ramo científico investigado,

mesmo que não coincidente com a resposta ofertada pela Banca Examinadora,

deverá ser aceita como correta, podendo, assim, mais de uma resposta ao quesito

ser aceita para o quesito.

Um exemplo que certamente seria passível de controle jurisdicional e

que se amolda à situação enfrentada na Alemanha é quando o candidato adota

como resposta um entendimento plenamente sustentável na doutrina científica

respectiva e o examinador, por adotar outro entendimento, rejeita por completo a

resposta ofertada.

Tratando-se de prova subjetiva, é recomendável que o candidato

indique todos as possíveis doutrinas sustentáveis acerca do tema e opte por uma

358 MORAES, Germana de Oliveira. O Judiciário e o Direito dos Concursos. Revista ESMAFE –
Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. Recife-PE, nº 02, 2001.
359 Idem. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 173.
360 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo alemão. Tradução Dr. Luís Afonso Heck.
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 59.
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das soluções sustentáveis. Desta forma, não poderá de forma alguma o examinador

rejeitar a resposta ofertada, em que pese a seu entendimento pessoal. Contudo, em

sendo a prova objetiva, a qual já pressupõe uma resposta correta, não podem existir

quesitos acerca de temas polêmicos, uma vez que o candidato não teria

oportunidade de discordar fundamentadamente da solução indicada como única no

quesito, devendo ser infirmada a questão. 

Registre-se que, em tais situações, o Poder Judiciário, ao revisar a

questão para efeito de entendê-la dúbia ou capaz de ensejar mais de uma solução

adequada, termina, ainda que com respaldo técnico (peritos), por se valer dos

critérios científicos e pedagógicos inerentes ao respectivo ramo do conhecimento

para decidir a causa, sendo certo que, a despeito da posição majoritária da

jurisprudência pátria em sentido contrário, já existem muitos julgados, inclusive do

próprio STJ, nesse sentido361.

361 “PROVA OBJETIVA - FORMULAÇÃO DOS QUESITOS - DUPLICIDADE DE RESPOSTAS –
ERRO MATERIAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DOS ATOS - NULIDADE.
1 –(...).
2 – (...).
3 - Consoante reiterada orientação deste Tribunal, não compete ao Poder Judiciário apreciar os

critérios utilizados pela Administração na formulação do julgamento de provas (cf. RMS nºs 5.988/PA
e 8.067/MG, entre outros). Porém, isso não se confunde com, estabelecido um critério legal - prova
objetiva, com uma única resposta (Decreto Distrital nº 12.192/90, arts. 33 e 37), estando as questões
mal formuladas, ensejando a duplicidade de respostas, constatada por perícia oficial, não possa o
Judiciário, frente ao vício do ato da Banca Examinadora em mantê-las e à afronta ao princípio da
legalidade, declarar nula tais questões, com atribuição dos pontos a todos os candidatos (art. 47 do
CPC c/c art. 37, parág. único do referido Decreto) e não somente ao recorrente, como formulado na
inicial.
4 - Precedentes do TFR (RO nº 120.606/PE e AC nº 138.542/GO).
5 - Recurso conhecido pela divergência e parcialmente provido para, reformando o v. acórdão de
origem, julgar procedente, em parte, o pedido a fim de declarar, por erro material, nulas as questões
01 e 10 do concurso ora sub judice, atribuindo-se a pontuação conforme supra explicitado,
invertendo-se eventuais ônus de sucumbência”.
(RESP 174291 / DF. Decisão, por maioria, da 5ª Turma do STJ. Relator Min. JORGE CARTEZZINI. 
DJ DATA:29/05/2000 PG:00169).
“EMENTA - Administrativo. Concurso Público. Delegado da Polícia Federal. Elaboração da prova.
Eleição do critério objetivo. Questão mal formulada e de interpretação controvertida. Desvio de
finalidade do ato administrativo. Tratando-se de prova objetiva, em que fica impossibilitada qualquer
espécie de argumentação pelo candidato, e condição de validade das questões a certeza das
respostas, inadmitida formulação controvertida, capaz de ensejar interpretações diversas por parte de 
especialistas em língua portuguesa. Ao optar a administração pelo critério da prova objetiva para
testar o grau de conhecimento, não pode utilizar-se de questões que dêem margem à divergência de



249

Não destoa desse entendimento o TRF da 1ª Região362 quando, apesar 

de preservar a idéia de que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Banca

Examinadora, revendo critérios de correção de provas, decidiu que “somente seria

legítima sua atuação nas hipóteses em que os quesitos são formulados

inadequadamente ou as alternativas de resposta, bem assim a opção eleita correta

guarda evidente discrepância com parâmetros já sedimentados”.

A segunda teoria, também seguindo uma tendência mais inovadora,

vem ser a doutrina da “redução da discricionariedade a zero”363, utilizada no direito

alemão e no direito espanhol364 e que, aos poucos, vem ganhando adeptos no

Direito Brasileiro365.

Sobre a redução do poder discricionário, o Professor Hartmut Maurer

da Universidade de Konstanz366, na Alemanha, faz o seguinte comentário:

Poder discricionário significa que a administração pode escolher entre
alternativas diferentes. No caso particular, pode ela, todavia, reduzir a
possibilidade de escolha a uma alternativa, se todas as outras alternativas
fossem exercício do poder discricionário vicioso. A autoridade está, então,
obrigada a “escolher” a única decisão ainda restante para ela. Fala-se,
nesses casos, de “redução do poder discricionário a zero” ou de “contração
do poder discricionário”.

entendimento, ou que contenham apenas opções incorretas. Desvio de finalidade do ato
administrativo, porque, de objetiva a prova, passa para o ramo da subjetividade, o que conflita com o
critério escolhido. Embargos infringentes improvidos”. (TRF4ª Região, 2ª Turma, Embargos
Infringentes na AC, acórdão RIP 4252291, DJ 04/03/98, p. 435).
362 AC 1998.01.00.005988-9/MG. Decisão unânime da 3ª Turma do TRF da 1ª Região. Rel. Juiz
Evandro Reimão dos Reis. DJ 12/12/2002, p. 213.
363 “Há redução da discricionariedade a zero, quando as circunstâncias normativas e fáticas do caso
concreto eliminam a possibilidade de escolha entre diversas opções a ponto de subsistir apenas uma
solução juridicamente possível”. (MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da
Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 162).
364 DE ENTERRÍA, Eduardo García & FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho
Administrativo - I. 12. ed. (reimpresión). Madrid: Civitas, 2005, p. 491.
365 “As conseqüências decorrentes do controle jurisdicional do conteúdo das decisões discricionárias
e daquelas decorrentes da valoração de conceitos de prognose restringem-se, na grande maioria das 
vezes, apenas a invalidar o ato impugnado, sem determinar sua substituição por outro. Entretanto,
em certas situações excepcionais, a depender das circunstâncias de cada concreto e do modo de
vulneração aos princípios constitucionais da Administração, é possível o Juiz inferir da realidade e da
ordem jurídica, qual a única decisão comportável pelo Direito para solucionar o caso”. (MORAES,
Germana de Oliveira, 1999, p. 193).
366 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo alemão. Tradução de Dr. Luís Afonso
Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 52-53.
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Por conseguinte, sendo a correção pela Comissão Examinadora um ato 

administrativo a princípio discricionário (para a maioria, seria o próprio mérito

administrativo), seria o caso de se verificar se, para aquela pergunta em específico,

não haveria apenas uma resposta razoável a ser adotada (redução da

discricionariedade a zero), de acordo com o caso apresentado, a envolver ramo do

conhecimento humano específico, o que poderia ser realizado pelo Poder Judiciário

apoiado logicamente por perito.

Em outras palavras, será que para uma pergunta que se satisfaz

apenas com uma dada resposta, diversa da que foi ofertada pela Banca

Examinadora, não poderia o Judiciário, respaldado por perícia ou documentos

contundentes, anular o quesito e ainda indicar a única solução correta? 

Parece que, diante do art. 5º, XXXV, da CF/88 e da teoria da redução

da discricionariedade a zero, é inevitável a resposta no sentido da possibilidade de

controle por parte do Judiciário, não sendo o caso de invasão de mérito

administrativo nem desrespeito ao art. 2º, da CF/88.

Por exemplo: será que em uma prova, mesmo subjetiva, cuja pergunta

fosse “quem foi o primeiro imperador do Brasil?”, a resposta dada pela Comissão

Examinadora fosse “Marechal Deodoro da Fonseca”, insistindo a Administração em

manter o equívoco, não seria possível o Poder Judiciário controlar tal decisão

administrativa e ainda indicar a resposta correta?

Só há uma resposta viável para a pergunta do exemplo; qualquer perito 

oficial (historiador), cada livro de História e até mesmo um leigo seriam capazes de

identificar o erro na resposta ofertada pela Comissão Examinadora. 

O candidato que respondeu corretamente (Dom Pedro I) com o ramo

de conhecimento humano (História do Brasil) seria prejudicado no certame em
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detrimento daqueles que responderam erroneamente conforme o gabarito ofertado

pelo administrador, situação esta que denotaria, em um primeiro momento, lesão ao

direito do candidato ao acesso ao cargo público, passível, pois de controle pelo

Judiciário, por violação notória a um punhado de princípios constitucionais:

eficiência, isonomia, moralidade, interesse público e finalidade.

Endossando entendimento semelhante à redução da discricionariedade

a zero, ainda que chamando de ato vinculado, esclarece a doutrina nacional367:

O resultado (gabarito oficial) divulgado pela comissão de concurso é ato
administrativo vinculado. Isto porque, indubitavelmente, a única opção da
comissão fica limitada em emitir a “resposta correta/verdadeira” à questão
formulada ao candidato. A lei, prestigiando a finalidade do concurso, qual
seja, selecionar o candidato mais apto, não dá e nem pode dar qualquer
margem de liberdade à comissão, sob pena de ser declarada
inconstitucional por violação de inúmeros princípios constitucionais, dentre
os quais o da igualdade, moralidade, impessoalidade, etc.

Qualquer outra opção diversa da ofertada, no caso concreto, pelo

Poder Judiciário, a ser adotada pelo administrador, seria prejudicial ao interesse

público, pois se teria um candidato aprovado com um erro flagrante no conhecimento

específico exigido para desempenho da função pública.

No exemplo da questão de História, só há uma resposta adequada pelo 

ramo do conhecimento humano; logo, poderá o Judiciário substituir a decisão da

Banca Examinadora e ainda indicar a solução correta, pois seria injusto e nefasto ao

interesse público prejudicar o candidato mais preparado para desempenho da

função pública. Tal atitude administrativa certamente infirmaria o princípio da

eficiência, do interesse público e da finalidade. Não sendo adotada a opção definida

pelo Judiciário, estaria o administrador público por desvirtuar a essência do concurso 

público, qual seja, o recrutamento das pessoas mais qualificadas para o

367 MADALENA, Leonar Bendini. Controle jurisdicional nos concursos públicos. Jus Navigandi,
Teresina, ano 9, n. 637, 6 abr. 2005.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto,asp?id=6560>. Acesso em: junho de 2006.
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desempenho de funções públicas, pois, a persistir a solução dada pela Banca

Examinadora ao quesito, seriam aprovados exatamente os candidatos menos

preparados para assumir o cargo ou emprego público.

Ademais, restariam prejudicados ainda os princípios da isonomia e da

moralidade administrativa, pois o conhecimento científico exigido pelo quesito

impugnado é de aceitação mais ou menos uniforme em todo o mundo, tendo sido

repassado nas escolas e universidades dessa forma, razão pela qual o

administrador estaria, somente naquele certame, e apenas para algumas pessoas

(candidatos que marcaram o quesito conforme indicado pelo administrador),

adotando um entendimento distinto daquele difundido e aceito pela coletividade.

Eis o ponto crucial desta pesquisa: em regra o Poder Judiciário, não

poderia aferir a resposta dada pela Administração Pública através da Banca

Examinadora (órgão competente para avaliar as respostas dadas), limitando-se

apenas a anular a questão, se for o caso, por vicio de legalidade, estendendo os

pontos a todos os candidatos do certame. 

Todavia, excepcionalmente, valendo-se dos parâmetros da juridicidade

(princípios constitucionais), haverá a possibilidade de aferição dos critérios de

avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora por parte do Poder

Judiciário, em especial, quando for o caso da aplicação das doutrinas retro-referidas,

pois, existirão situações (casos concretos) em que: a) a resposta dada pelo

candidato é sustentável no ramo científico avaliado, não podendo ser desprezada

pela banca examinadora, sob pena de ser violado o princípio da razoabilidade, entre

outros; b) haverá situações em que existirá apenas uma única opção para ser

validamente adotada pelo administrador na correção do quesito, podendo, em tais
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casos, o Poder Judiciário substituir a resposta ofertada pela Administração Pública

indicando outra.

Importante, porém, é destacar que, apesar de toda a firmeza e

coerência de tal entendimento, tal posição é moderna e vem aos poucos

ingressando em nosso ordenamento jurídico, sendo que prevalece ainda a outra

posição de que não pode o Poder Judiciário entrar no mérito da correção ofertada

pela Administração Pública, limitando-se o controle apenas à legalidade.

7.10.5 Proposta Brasileira de Controle Jurisdicional

Conforme se demonstrou, a maioria da jurisprudência pátria ainda é

renitente em aceitar que o Poder Judiciário ingresse na análise dos critérios

pedagógicos e científicos adotados pela Banca Examinadora nas provas, por

entender que tais aspectos constituem exatamente o mérito administrativo. Adota-se,

portanto, majoritariamente a posição mais comedida de um controle parcial (apenas

de legalidade), o que implica não haver análise judicial de critérios pedagógicos e

científicos na revisão de questões. Daí adotar-se a técnica da anulação de questões, 

com atribuição dos pontos a todos os candidatos do certame.

Por outro lado, é de observar que o próprio Poder Judiciário, que se

apresenta tão retraído no que concerne à revisão de questões de provas, termina,

muitas vezes, até inconscientemente, por substituir o administrador, ingressando

abertamente nos temidos aspectos pedagógicos e científicos das questões. Mesmo

em tais casos, diz-se que se está apenas anulando questões, pois, formalmente, não 

há substituição de decisão do administrador (a questão é somente infirmada, não há

nova resposta), o que não é bem assim, haja vista que o quesito só é profligado
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porque o julgador adentrou no exame dos critérios científicos e pedagógicos a ele

pertinentes, inclusive tendo-se utilizado de perícia para tanto368.

Convém ressaltar o julgado369 em que o STJ, mediante perícia oficial,

identificou a existência de pelo menos duas respostas corretas, o que levou o

Judiciário a anular as questões, ofertando os pontos a todos os candidatos. Aqui,

repita-se, não houve substituição formal de resposta ofertada pela Banca

Examinadora (indicação de outra solução pelo Judiciário), mas já há uma sinalização 

em termos de análise ou sindicância no conteúdo das respostas ofertadas pela

Banca Examinadora por parte do Poder Judiciário, o que já é um enorme avanço no

âmbito do STJ.

Extrai-se de tais decisões que os critérios científico e pedagógico das

questões já estão sendo validamente analisados pelo Poder Judiciário, o que em si

não viola a cláusula da separação dos poderes. Violação haveria se o controle fosse

sem qualquer parâmetro jurídico, pois desapareceria a noção de mérito

administrativo e, com ele, a própria essência da autonomia da função executiva.

Restaria, portanto, aniquilado o art. 2º, da CF/88.

368 “Ementa: Administrativo. Concurso Público. Nulidade de questões objetivas. Admissibilidade na
via judicial.
1- Evidenciando-se, inclusive, via perícia, a eleição, por parte da Comissão Examinadora, de
respostas a questões objetivas, manifestamente erradas, ou ainda tenha se atribuído validade a
questões sem respostas ou com mais de uma alternativa correta, admissível ingresse o
Judiciário,  no  mérito  de  tal  exame, restando, assim, irreparável a sentença.
2 - Apelações e remessa oficial improvidas”.
(TRF 5ª Região, 2ª Turma, Apelação Cível, Acórdão RIP 5033952, Mil. Rel. Juiz Petrúcio Ferreira, DJ
13.11.1992. p. 37371).
“CONCURSO PÚBLICO – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA - MAIS DE UMA RESPOSTA
CORRETA - APROVAÇÃO.
Tratando-se de concurso público com questões de múltipla escolha, havendo quesito com
possibilidade de mais de uma resposta correta, o ponto respectivo é computado em favor do
candidato que logra aprovação com mais esse acerto”. (TJ-PE - Ac. unân. da 2ª Câm. Cív. julg. em
14-10-92 - Rec. ex-officio 90.0001515-4-Recife - Rel. Des. Napoleão Tavares).
“CONCURSO PÚBLICO - MÚLTIPLA ESCOLHA - MAIS DE UMA RESPOSTA - EFEITO.
Provas denominadas de múltipla escolha o são porque são fornecidas cinco respostas  alternativas  à
questão objetiva, uma das quais é a certa. À pergunta objetiva equivale uma só resposta, também
objetiva. Se a questão enseja mais de uma resposta, ainda que não esteja relacionada, engendra
nulidade”. (TJ-RJ - Ac. unân. da 6ª Câm. Cív. reg. em 23-11-92 - Ap. 1.311 -  Rel.  Des. Mello Serra -
Rafael Bullos Copolillo e outros vs. Estado do Rio de Janeiro e outra).
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Em outras decisões, entendeu-se aceitável o Judiciário interferir na

correção da prova, seja porque os critérios adotados pela Banca Examinadora foram

violadores a princípios constitucionais, seja porque as respostas dadas ofenderam a

perícia respectiva ao conhecimento enfrentado no quesito370.

Pensa-se, pois, viável no ordenamento jurídico brasileiro, um controle

jurisdicional nos critérios de avaliação e de correção o qual não exclui por completo

o âmbito de livre decisão política do administrador (mérito administrativo). 

Contudo, a revisão judicial das questões não se afasta

necessariamente do exame dos critérios científicos e didáticos inerentes àquelas;

isso porque, muitas vezes, o exame de tais critérios dará o substrato para o julgador

identificar a violação ao direito de determinado candidato, o que se infere por

369 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP 174291/DF.
370 “EMENTA: CONCURSO - CORREÇÃO DE PROVA - PRINCÍPIO POLÍTICO CONSTITUCIONAL
DA SEPARAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. Longe fica de contrariar o
disposto no art. 2o da Carta Política da República provimento judicial que, a partir da premissa sobre
a má vontade da banca examinadora na correção de prova manuscrita, considerada a caligrafia do
candidato, assenta a improcedência dos erros apontados”. (AGRAG 171342 - RJ, rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 26.04.96, julgamento 12/03/96).
“CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ERROS NA CORREÇÃO CONSTATADOS POR
PROVA PERICIAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS DE EVENTUAL APROVAÇÃO.
1. Constatada, por intermédio de prova pericial, a existência de erros na correção da prova discursiva
de candidata participante de concurso para provimento de cargo público, bem assim a constatação
de tratamento anti-isonômico entre os concorrentes, ainda que faltem indícios da alegada
perseguição, não é dado ao juiz desconsiderar o laudo pericial, sem que haja elementos probatórios
que, objetivamente, demonstrem o contrário.
2. A existência de manifestos erros na correção da prova discursiva da candidata demonstra não se
cuidar, no caso, de o Judiciário imiscuir-se, indevidamente, no âmbito da discricionariedade da banca
examinadora, mas, sim, de proteger a esfera jurídica da candidata, uma vez que cabe ao Poder
Judiciário exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, com apoio no art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal.
3. Como conseqüência do pronunciamento judicial, incumbe à comissão do concurso aferir se o
somatório das demais notas finais alcançadas pela candidata nas provas objetivas e prática,
acrescidas da nota indicada como a correta, pelo perito, na prova discursiva, é suficiente para que a
candidata seja considerada aprovada e classificada no certame.
4. Verificada essa aprovação, os seus efeitos retroagem, de modo a assegurar à candidata todas as
conseqüências patrimoniais da nomeação, como se esta tivesse ocorrido na estrita ordem da
classificação por ela alcançada, deduzidos, entretanto, os valores que desde então houver recebido
dos cofres públicos, pelo exercício de outro cargo público.
5. Apelação parcialmente provida”.
(AC 1998.34.00.001170-0/DF. Decisão por maioria da 5ª Turma do TRF – 1ª Região. Relator Des.
Fed. Antônio Ezequiel da Silva. Julgamento em 13/10/2003).
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agressão à lei, ao regulamento do concurso ou mesmo a princípio constitucional

(explícito ou implícito), tudo por força do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Destarte, sendo identificável pelo julgador no ato administrativo a

violação aos parâmetros jurídicos (legalidade e/ou juridicidade), será devida a tutela

jurisdicional, pois certamente haverá direito violado. A tutela será devida mesmo

que, para identificação da violação a direito, seja necessário o julgador valer-se de

critérios científicos e pedagógicos.

Portanto, em havendo conduta administrativa identificável como

atentatória a parâmetro jurídico, restará afastado o mérito administrativo, pois este

existe exatamente na ausência daqueles parâmetros, razão pela qual o juiz ao julgar

tal causa não estará a ferir o art. 2º da CF/88.

O real problema consiste, então, em saber se há ou não ato

administrativo violador de algum parâmetro jurídico; se houver, é porque a tutela

jurisdicional será devida; se não houver agressão identificável a parâmetro jurídico,

não poderá o julgador oferecer a tutela, uma vez que estaria ingressando

indevidamente no mérito administrativo. 

Somente o caso concreto, em especial, a causa de pedir, poderá dar

ao julgador a resposta se houve ou não alguma violação a parâmetro jurídico, sendo

certo, porém, que em não sendo identificável a violação ou mesmo pairando dúvida

insuperável neste aspecto, mister o julgador não prestar a tutela jurisdicional, pois

provavelmente estar-se-ia diante do mérito administrativo. 

Deduz-se, portanto, que não existe uma regra geral rígida em termos

de controle jurisdicional sobre a Administração Pública, sendo certo que, apenas
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diante do caso concreto, será identificável a viabilidade da revisão das provas pelo

Poder Judiciário371.

Por outro lado, mesmo que reste identificada a violação a direito (lesão

aos parâmetros jurídicos), o que em tese daria ensejo à tutela jurisdicional, esta só

será válida nestes casos de revisão judicial de provas se for possível a preservação

do princípio da isonomia, conforme já foi comentado antes.

O respeito à isonomia se dará mediante a submissão de todas as

pessoas envolvidas na mesma relação jurídica de direito material, qual seja, a

participação de todos os candidatos do concurso público, às vicissitudes da tutela

jurisdicional, o que se perfaz mediante o litisconsórcio necessário. Destarte, estando

todos os candidatos do concurso inseridos na mesma relação processual,

certamente terão as mesmas oportunidades de defesa e estarão submetidos aos

mesmos critérios técnicos (documentos e análise pericial) usados para elaboração

da decisão final, tal como se estivessem no âmbito da própria Administração

Pública372.

Não sendo possível a garantia da isonomia junto ao Poder Judiciário,

certamente não será válida a decisão judicial, pois será eivada de nulidade,

conforme já se comentou anteriormente.

371 “EMENTA - Concurso Funcional. Prova de múltipla escolha. Impugnação, aceita, de duas
questões. O controle, pelo Judiciário, da atuação administrativa, abrange aspectos fáticos, e, quanto
aos jurídicos, não só os de estrita legalidade, mas também os de legitimidade ligada à chamada
discrição objetiva. Desnecessidade, in casu, de prova pericial. Apelação provida.” (TRF 2ª Região, 2ª
Turma, acórdão 200970-0, Rel. Juiz Sérgio D’Andrea, DJ 19/06/1990).
372 “ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - CONCURSO PÚBLICO -  DISSÍDIO PRETORIANO 
COMPROVADO E EXISTENTE - AUDITOR TRIBUTÁRIO DO DF – ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. ASSISTENTE TÉCNICO DE PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. REVISÃO JUDICIAL DE NOTAS ATRIBUÍDAS A CANDIDATO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA EQÜIDADE.
1. Necessidade de análise pericial que permitisse confrontação entre as correções das provas de
todos os candidatos, para que não se ofenda o princípio da eqüidade.
2. Não comportando o Mandado de Segurança dilação probatória, impossível a avaliação da
existência de direito líquido e certo a ser protegido.
3. Recurso não provido”.
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Outro ponto que deve ser observado, consoante já se alertou, para que

a revisão judicial das provas seja válida, consiste em o julgador necessariamente

adotar como substrato de sua decisão dados técnicos (laudos, documento etc.), uma 

vez que sua investidura não lhe dá poderes de analisar tais aspectos dispensando a

manifestação dos peritos. Em tais casos, se, para a identificação da violação a

direito, for necessário ingressar nos aspectos pedagógicos e científicos do quesito, o

julgador será obrigado a respaldar sua decisão em suporte técnico, não sendo

aceito, mesmo que o julgador tenha a formação técnica, valer-se apenas de suas

exclusivas impressões sobre a causa.

Eros Grau373, citando o jurista português Antônio Francisco de Sousa,

afasta a idéia de que a análise da correção do quesito com base em ramo do

conhecimento humano não poderia ser realizado pelo magistrado, o que se poderia

chamar de discricionariedade técnica. Ou seja, a discricionariedade técnica poderia,

sim, ser objeto de controle jurisdicional desde que apoiado o julgador em perícia

técnica. Em suas palavras: 

Além disso, podemos ainda adotar, em relação à discricionariedade técnica,
a exposição crítica de Antônio Francisco de Sousa: i) a definição do que
seja “decisão altamente técnica” é subjetiva, visto que não se pode
responder em termos satisfatórios onde começa e onde acaba o caráter
“altamente técnico”; ii) quando se trata de decisões referidas a matérias que
o juiz não conheça – até porque não tem o dever de conhecer todas as
matérias -, pode e deve ouvir peritos, a fim de que sejam plenamente
esclarecidos os fatos a respeito dos quais decidirá; iii) da inegável
dificuldade de controle de tais decisões não se pode extrair, a benefício da
certeza e da segurança do direito, uma liberdade (autorização) para que a
Administração decida ao seu talante; essa liberdade apenas pode ser a ela
atribuída diretamente, pela lei; iv) ao limitar-se o controle jurisdicional ao
“erro manifesto”, coloca-se à margem desse controle o “erro não manifesto”; 
é certo, porém, que tanto o “erro manifesto” quanto o “erro não manifesto”
são ilegais e devem ser controlados e corrigidos, jurisdicionalmente; a
tolerância do erro, manifesto ou não manifesto, se não concedida pela lei,
não pode ser concedida pelo juiz; ademais, também não se pode responder
de modo satisfatório onde começa e onde acaba o caráter manifesto do
erro.

(ROMS 7680 / RJ. Decisão unânime da 5ª Turma do STJ. Rel. Min. EDSON VIDIGAL DJ
DATA:17/05/1999 PG:00219).
373 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
214-215.
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Por fim, não se podem permitir situações absurdas a pretexto de a

Banca Examinadora ter competência de qualificar o conteúdo das repostas aos

quesitos. Isso fere pelo menos um punhado de princípios: razoabilidade,

proporcionalidade, eficiência, moralidade, finalidade, interesse público, liberdade

profissional, amplo acesso aos cargos públicos e isonomia. 

O TRF da 5ª Região já decidiu que a avaliação ou correção de provas,

bem como a atribuição de notas é incumbência exclusiva da banca examinadora,

para esse fim constituída, e que somente cabe a intervenção do Judiciário nos casos 

em que a flagrante ilegalidade decorre da utilização de critérios de absurda

incompatibilidade lógica, fazendo assim, referência quase explícita ao princípio da

razoabilidade374.

Sobressai aqui a lesão ao princípio da razoabilidade, quando a solução

indicada pelo administrador ferir a resposta a ser adotada pelo homem médio, ou

seja, o conhecimento que é transmitido e entendido de forma quase unânime e

pacífica pela coletividade.

O Poder Judiciário, ao revisar provas em concursos públicos, deverá

atentar, portanto, para tais aspectos necessários para tutela válida. 

Advirta-se, por fim, que o abuso de tal sugestão - controle pelo julgador

- não é de todo afastada375, uma vez que desde os primórdios o homem tanto busca

o poder como tenta contê-lo. Portanto, a revisão judicial nestes moldes traz o risco

de o julgador assumir o papel de Banca Examinadora por excelência de todos os

374 AC 173650-50-CE, Relator Juiz Castro Meira. DJ de 24.12.99.
375 “A possibilidade de substituição do teor da decisão administrativa pelo Poder Judiciário encontra
forte reação na doutrina por causa do receio de transformação da função jurisdicional em atividade
substitutiva da Administração, com desacato ao princípio da autonomia das funções e o correlato
comprometimento da independência da função administrativa”. (MORAES, Germana de Oliveira.
Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 156).
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certames públicos, de tal forma que irá instaurar-se uma situação de instabilidade

jurídica, pois já não se saberia quem teria a legitimidade para ofertar o gabarito das

provas, além de se tornar mais demorado o deslinde do certame, em pleno prejuízo

ao provimento dos cargos públicos (eficiência, finalidade, interesse público,

continuidade dos serviços públicos etc.). 

Apesar disso, tal risco seria bastante minorado, à medida que o

controle fosse realizado de acordo com as cautelas referidas, sendo certo que diante 

da dúvida, deve-se prezar pela autonomia do administrador, pois, assim, além da

garantia da segurança jurídica, estar-se-ia a conter o abuso de poder, e em

contrapartida a resguardar direitos fundamentais. Talvez seja esse um esboço do

equilíbrio dos valores mais almejados pelo homem: a segurança e a justiça.

8 CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que:

1) O Estado é um ente criado pela Constituição que recebeu do povo

poderes para prever e impor condutas, tendo como objetivo maior o bem de todos,

sendo indispensável para tanto a prestação de bens e de serviços em favor da

coletividade, o que será feito por meio de agentes públicos.

2) Os agentes públicos são as pessoas que atuam, de forma transitória

ou permanente, a vontade estatal, podendo fazer isso de forma remunerada ou não.

É o gênero de onde se extraem agentes políticos, servidores públicos e particulares
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em colaboração com o Poder Público. O servidor público é a pessoa que mantém

um vínculo de trabalho e de dependência com o Poder Público (natureza

profissional), podendo tal relação ser estatutária, regida por um estatuto legal

(servidor público em sentido estrito), ou empregatícia, regida em essência pela CLT

(empregados públicos). Estes só chegam ao poder, em regra, mediante concurso

público.

3) O concurso público é a via constitucional de acesso a cargos e

empregos públicos, implementada sob os auspícios dos princípios da isonomia, da

impessoalidade, da moralidade, da eficiência, sendo também reflexo do princípio

democrático, já que o povo chega ao exercício do poder, assim como é um dos

meios idôneos de atender ao preceito da busca do pleno emprego.

4) Desde a Antiguidade há meios de ascensão de alguém do povo ao

poder, podendo-se destacar os seguintes: sorteio, compra e venda, herança,

arrendamento, nomeação, eleição e o concurso. O concurso público é meio de

seleção de pessoal para assumir cargo ou emprego público que utiliza o critério do

mérito (capacidade e aptidão profissional). É ainda um processo administrativo, já

que se consubstancia em um conjunto de atos administrativos, cujo objetivo é

chegar ao resultado final, a seleção do candidato mais apto ao desempenho do

mister público.

5) A obrigatoriedade da realização de certame diz respeito à

Administração Direta e Indireta de todos os Poderes do Estado (União, Estados, DF,

Municípios). Outrossim, sujeitam-se à regra da obrigatoriedade do concurso público,

além das entidades da Administração Indireta, a saber, autarquias, fundações

governamentais (privadas ou públicas), empresas públicas e sociedades de

economia mista daqueles entes federados, os seguintes entes: as agências
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reguladoras, as agências executivas, os titulares de cartórios de notas e de registro

público. Não se sujeitam, porém, à regra da obrigatoriedade do concurso público: os

delegatários de serviços públicos (as concessionárias, as permissionárias e as

autorizatárias), o pessoal contratado pelo titular de serventias de notas e de registro

público, o pessoal das organizações sociais e organizações da sociedade civil de

interesse público, o pessoal de partido político e de sindicato. Em relação à OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil), apesar de entendida como autarquia federal, o

STF entendeu não se lhe aplicar a regra da obrigatoriedade do concurso público.

6) O concurso público na Constituição de 1988 é exigível para o

provimento originário (nomeação), assim como também para o derivado, apesar de

se aceitar serem razoáveis, neste último caso, algumas hipóteses em que aquele se

faz dispensável. Dispensou-se a realização do concurso público nas seguintes

hipóteses: a) em provimento de cargos comissionados, na forma da lei (art. 37, V);

b) em contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público (art. 37, IX); c) em caso de ex-combatentes que tenham efetivamente atuado

em operações bélicas na Segunda Guerra Mundial (art. 53, I, do ADCT); d) em

nomeações autorizadas pela Constituição, a exemplo, para compor tribunais

judiciários.

7) Segundo a teoria clássica da separação dos poderes de

Montesquieu, o Estado recebe do povo o exercício do poder político que se

apresenta através de três funções básicas (legislativa, administrativa e jurisdicional),

sendo cada uma delas atribuídas a órgãos distintos, o que garante a diluição do

poder, evitando-se os abusos e preservando-se a liberdade dos cidadãos. Essa foi a

teoria que inspirou as revoluções liberais burguesas (francesa e norte-americana).
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8) Na clássica e liberal concepção da separação dos poderes o juiz era

a “boca da lei”, não inovava, somente reproduzia a vontade do legislador. Com as

Constituições Sociais e com o Estado Social, adveio a necessidade de dar nova

concepção à teoria da separação dos poderes. Assim, o julgador, que não mais terá

que ser a mera boca da lei (regra jurídica), para tanto, poderá valer-se de outras

normas mais abstratas (os princípios), principalmente de cunho constitucional, além

de técnicas de interpretação e de integração do Direito, para efetivar mudanças

sociais, chegando a criar o direito. Este modelo de Estado Social foi adotado pelo

constituinte de 1988, devendo o juiz brasileiro ser agente transformador da realidade

social.

9) A administração Pública submete-se, portanto, à legalidade. Ocorre

que o legislador, por mais diligente que seja, nunca conseguirá detalhar

minuciosamente cada ação do agente público diante de cada caso concreto e do

ritmo frenético dos fatos sociais. Portanto, a lei pode regular um dado fato social,

conferindo ao administrador público uma margem de liberdade de atuar no caso

concreto: eis a noção de discricionariedade.

10) Segundo parte da doutrina nacional encabeçada por Celso Antônio

Bandeira de Mello, a discricionariedade administrativa decorreria ora da liberdade de

escolha conferida ao administrador pela lei, ora dos conceitos jurídicos

indeterminados, sendo que, neste último caso, paira certa polêmica doutrinária. 

11) A discricionariedade pode ser objeto de controle parcial por parte

do Poder Judiciário à medida que a decisão do administrador venha a violar

princípios constitucionais (parâmetro da juridicidade), restando, porém, um certo

âmbito de tal decisão discricionária que não pode ser controlado por não violar a
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juridicidade, sendo o critério de decisão essencialmente político fundado na

conveniência e oportunidade: eis o mérito administrativo.

12) É intrínseca ao Estado de Direito a possibilidade de controle dos

atos do ente público. A separação dos poderes revela a decisão constitucional por

excelência da técnica de controle do poder político. O Poder Legislativo efetiva dois

tipos de controles incidentes na Administração Pública: um de natureza

eminentemente política e outro de natureza contábil, financeira, patrimonial e

orçamentária. O Ministério Público exercita meio de controle de atos administrativos

que violem a moralidade administrativa, o patrimônio público e social, além de outros

de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A Administração Pública

realiza o seu autocontrole (autotutela) no aspecto da legalidade e do mérito de seus

atos. O controle de mérito só pode ser efetivado pela Administração Pública, mas o

controle da legalidade pode ser efetivado tanto pela Administração Pública como

pelo Poder Judiciário, sendo ele hoje ampliado para controle de juridicidade, haja

vista que não somente a lei, mas os princípios e as regras previstos na Constituição

são também parâmetros jurídicos de controle dos atos administrativos.

13) O controle da legalidade dos atos administrativos realizado pela

própria Administração Pública se dá através de dois meios: a invalidação (anulação)

e a convalidação. Em regra a invalidação de um ato administrativo se dá com

eficácia retroativa (ex-tunc); contudo, excepcionalmente alguns efeitos do ato ilegal

devem ser preservados em favor dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé do 

administrado, sendo os efeitos da decisão anulatória ex-nunc. A convalidação é

outra maneira de restaurar a legalidade violada pelo ato viciado, sendo, na verdade,

a produção de outro ato administrativo (não viciado) o qual tem o condão de agir
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retroativamente sobre o ato viciado (e seus efeitos) saneando-o, sendo preferível à

invalidação, pois termina preservando a segurança e a boa-fé do administrado.

14) O Poder Judiciário normalmente foi dos poderes do Estado o mais

fraco, sendo o juiz no Estado Liberal a mera “boca da lei”. Com o advento do Estado

Social e com a constitucionalização dos princípios, o Poder Judiciário passou a ser

verdadeiro agente transformador da realidade social e garantidor da efetividade

constitucional, passando a sobressair-se perante os demais poderes do Estado.

15) Importante para a consolidação do Poder Judiciário como o grande

órgão constitucional do momento foi a positivação dos princípios na Constituição, o

que fez inserir carga axiológica à norma jurídica. Agora a norma jurídica seria o

gênero do qual se extraem os princípios e as regras, sendo ambos parâmetros

jurídicos de aferição pelo Poder Judiciário. Ampliou-se, portanto, o espectro de

controle jurisdicional antes limitado às regras. 

16) Os direitos fundamentais, que ora se apresentam como verdadeiros 

princípios, constam da Constituição, devendo ser objetos de implementação por

parte do Poder Judiciário. Hodiernamente, o julgador que não mais terá que ser a

mera boca da lei (regra jurídica). Para tanto, poderá valer-se de técnicas de

interpretação da norma jurídica (princípios e regras) e de integração do Direito, para

efetivar mudanças sociais, chegando a criar o direito.

17) A legitimidade se apresenta quando o exercício do poder político é

implementado de forma tida por adequada ou autorizada pelo titular do referido

poder. Será legítima a atuação do Poder Judiciário à medida que este atue em

conformidade com a vontade do titular do poder político: o povo. Percebeu-se que o

Poder Judiciário no Brasil ainda se ressente de maior legitimidade, haja vista que, na 
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análise do ciclo do poder, identificou-se pouca legitimidade em cada fase do mister

constitucional atribuído ao mencionado órgão. 

18) O controle jurisdicional incidente nos concursos públicos

demandará uma noção de hermenêutica constitucional, à medida que, muitas vezes,

estejam em embate princípios ou interesses constitucionais conflitantes,

notadamente a separação dos poderes, aqui representando o valor segurança, e a

inafastabilidade do controle jurisdicional, representando o valor justiça, os quais, em

nome da unidade constitucional, merecem ser harmonizados. Adotando-se a técnica

da harmonização ou da concordância prática, concluir-se-á que somente o caso

concreto poderá dizer até onde o Poder Judiciário poderá prestar a jurisdição sem

ferir a cláusula da separação dos poderes.

19) O próprio Poder Judiciário, enquanto poder do Estado, e em função

da juridicidade, atuará sob limites jurídicos, tais como: a) decidir com base em

critérios jurídicos (regras e princípios) e não com base em critérios não-jurídicos

(não-legítimos); b) obedecer ao devido processo legal; c) julgar com imparcialidade;

d) motivar as decisões.

20) A Administração Pública também se sujeitará à juridicidade,

estando sob o crivo do Poder Judiciário. Tanto os atos administrativos vinculados

como os discricionários (estes até certo ponto) hoje sofrem controle de juridicidade,

sendo que, nestes últimos, apenas um âmbito de decisão (escolha) do administrador

poderá, dependendo do caso, ficar livre de qualquer controle jurídico: é o chamado

mérito administrativo. 

21) São nulos os atos administrativos que não observem: a

competência, a forma, o objeto, o motivo e a finalidade. Nos atos vinculados, todos

os elementos do ato administrativo estão definidos em lei; nos discricionários,
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contudo, são elementos normalmente vinculados a forma, a competência e a

finalidade, ficando, porém, o objeto e o motivo sujeitos à decisão do administrador no 

caso concreto. Os elementos discricionários do ato administrativo ou mesmo o

âmbito de discricionariedade dos conceitos jurídicos indeterminados serão objeto de

controle não com base na lei, mas com respaldo nos princípios constitucionais

(juridicidade).

22) O reconhecimento por parte do Poder Judiciário da burla realizada

pela Administração Pública à regra constitucional do concurso importará, além da

responsabilização do administrador público, na nulidade do ato de provimento e, por

sua vez, do ato de admissão, sendo certo que mesmo o ato ilegal produzirá alguns

efeitos reconhecidos pela jurisprudência. 

23) Algumas formas de provimento derivado terminam burlando a regra

do concurso público, merecendo o controle pelo Poder Judiciário. Com efeito, para

cada acesso a cargo ou a emprego público, deve-se esperar um tipo de certame

com avaliação adequada para aferir o mérito do candidato para assumir aquele

cargo ou emprego respectivo. Foram reconhecidos como meios de provimento

derivado que burlam a exigência do prévio concurso público: a) transferência; b) o

acesso ou ascensão; e c) a redistribuição. De outro lado, não necessitam cumprir a

exigência do concurso público: a) a promoção; b) a reversão; c) a readaptação; d) o

aproveitamento; e) a reintegração; f) a recondução. 

24) A transformação traduz na mudança substancial das atribuições de

um cargo ou emprego público, o que sugere a necessidade do ingresso por meio de

concurso público. 

25) A art. 19 do ADCT consagrou a estabilidade extraordinária a

determinados servidores públicos, apesar de não terem sido admitidos pela regra do
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art. 37, II, da atual Constituição. O constituinte só concedeu a tais pessoas a

estabilidade no serviço público, mas não a efetivação em cargo público, razão pela

qual é exigido o prévio processo seletivo público para que aquelas assumam cargo

efetivo na Administração Pública. 

26) Outra burla ao concurso público é justamente não torná-lo público.

Não se permitem mais os malsinados concursos internos, os quais só serviam para

beneficiar pequenas castas. 

27) Não se permite a seleção mediante a só análise dos títulos, o que

seria uma burla também à regra do concurso público. Cabe à Administração Pública

definir discricionariamente quais os títulos a serem considerados na avaliação,

contudo, sempre se observarão os princípios constitucionais, em especial, o da

razoabilidade e o da impessoalidade. A lei poderá até definir quais os títulos exigidos 

para efeito de pontuação no certame, contudo, eles, por si só, não podem impedir o

acesso ao cargo ou emprego público, situação que será analisada caso a caso. 

28) A regra da exigência do concurso público sofre exceções, entre as

quais a contratação por prazo determinado para atender a necessidade temporária

de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88), que, para ser válida, faz-se

indispensável: a) autorização legal; b) os contratos firmados serão a prazo

determinado; c) a Administração Pública estar diante de “necessidade temporária de

excepcional interesse público”, o que consubstancia um conceito jurídico

indeterminado. A necessidade temporária induz a noção de que a situação que

demanda do Estado à contratação de pessoas a suprirem uma carência de serviço

ou atividade deverá ser momentânea, ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter 

fim, não podendo, portanto, afigurar-se como perpétua ou sem qualquer parâmetro

concreto de previsão de seu término. De outro lado, a necessidade, além de ser
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temporária, não deve ser algo comum, mas uma demanda de excepcional interesse

público.

29) A previsão de ocupação dos cargos comissionados, mesmo com a

EC 19/98, ainda deixou margem para, na forma da lei, preservar percentuais

mínimos de tais cargos para provimento sem prévio concurso público, permitindo,

ainda hoje, que pessoas ingressem no serviço público sem prévio concurso público.

Mesmo com a margem de liberdade de decisão afeta ao administrador público para

nomear ocupantes para os cargos comissionados, quando se adota o critério da

confiança, ainda assim, há que se preservarem os limites jurídicos, quais sejam, os

princípios constitucionais. 

30) O nepotismo significa uma postura administrativa indevida de

favorecer parentes, nomeando-os para ocupar cargos, empregos ou funções

públicas sem qualquer análise de aptidão para o desempenho de tais atribuições

(mérito), o que inevitavelmente atentará contra a isonomia, a impessoalidade, a

moralidade e a eficiência administrativa. Há nepotismo quando a indicação considera 

unicamente o critério da confiança e despreza no todo o critério do mérito,

escolhendo servidor incapacitado para o desempenho das atribuições públicas, o

que viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da

eficiência. Não há nepotismo quando, apesar dea escolha considerar o critério da

confiança, esta não se desgarrar por completo do critério do mérito, pois, assim, são

respeitados os mencionados princípios constitucionais. 

31) Quando o Estado não titulariza um dado serviço ou atividade (daí

não ser serviço público), termina por contratá-lo de terceiro, que o prestará em seu

proveito ou no da coletividade: fala-se em terceirização. Aqui se dá por meio de

contrato administrativo precedido de licitação. Não se fala em serviço público. Aqui
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há vínculo jurídico entre o Estado (contratante) e a empresa prestadora de serviços

(contratada), sendo que os empregados desta última não mantêm vínculo jurídico

com o ente público, não se sujeitando a concurso público: são os terceirizados.

32) O concurso é, pois, adotado para selecionar o pessoal qualificado

para desempenhar função, cargo ou emprego públicos (art. 37, I e II, da CF/88) a

serem definidos em lei, enquanto que, em sendo atividade privada de que o Estado

necessita, ele a contratará mediante licitação. As atividades fim, desenvolvidas por

certos entes públicos, notadamente as que digam respeito às atividades típicas de

Estado (fiscalização, poder de polícia, regulação, tributação, segurança nacional

etc.), devem ser preenchidas pela via do concurso público, sendo afastada a

terceirização. Apenas as atividades acessórias ou de apoio (atividade-meio) podem

ser objeto de licitação e, portanto, de terceirização.

33) O edital é ato administrativo instrumental e divulgador do concurso

público e de seu regramento, visando a dar-lhe publicidade, sendo ainda o ato que

deflagra a chamada fase externa do certame. O edital divulga o regulamento do

concurso público, estipulando este direitos e obrigações relativas à seleção pública,

vinculando as partes (Administração Pública e administrados), de modo que o

descumprimento de qualquer cláusula por alguma das partes eiva de nulidade o ato

(Princípio da Legalidade e da Vinculação ao Edital), sendo passível de efetivo

controle jurisdicional. 

34) As regras de acesso ao cargo ou emprego público devem constar

necessariamente da lei, podendo o edital apenas reproduzi-las, sem inovação, haja

vista que não se pode restringir um direito com base em norma secundária. Contudo, 

as regras de execução do concurso deverão estar previstas de forma genérica na lei, 
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podendo, contudo, o edital desenvolvê-las de forma racional, tornando mais

minuciosas as etapas do concurso. 

35) As condições ou requisitos para o acesso ao cargo, de acordo com

a complexidade deste, devem ser veiculados por lei e esta, por sua vez, deverá ser

constitucional, o que será avaliado a depender da razoabilidade de escolha de tais

requisitos.

36) Um dos princípios constitucionais que deve ser considerado

durante a execução do concurso público é o da isonomia, o qual se revelará na

manutenção da igualdade de condições de concorrência a todos candidatos para

acesso ao cargo ou emprego público. 

37) O edital pode prever o tipo de concorrência para um dado concurso

federal (se regional ou se nacional), o que não seria inconstitucional nem agridiria a

isonomia, pois, antecipadamente, todos os candidatos já saberiam o tipo de

concorrência (regional ou nacional), sujeitando-se a tais regras. 

38) Como as regras de execução do certame visam ao melhor

cumprimento do interesse público, entende-se ser possível a sua alteração quando

aquela seleção pública já tenha sido iniciada, desde que não se prejudique o ato

jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

39) O legislador tem amplo poder de escolha dos requisitos

necessários para provimento de determinado cargo ou emprego público quando da

confecção da lei. Entretanto, qualquer escolha deverá ter coerência com a

Constituição Federal, sob pena de nulidade pelo Poder Judiciário, que reconhecerá a 

inconstitucionalidade da norma. A própria Constituição veda as discriminações

quanto a sexo, cor, raça, idade etc., sendo certo que tal proibição não é absoluta.

Deverá, portanto, para ser autorizada a discriminação, ser analisado se os requisitos
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ou as exigências previstos na lei guardam pertinência lógica com o exercício da

função inerente ao cargo ou função, sob pena de serem abolidos os princípios da

isonomia, do amplo acesso ao cargo público, da razoabilidade, proporcionalidade

etc.

40) A chamada prática forense ou prática de atividade jurídica nos

concursos públicos é, sem dúvida, um dos requisitos de acesso ao cargo público que 

deve constar de lei. Daí não se aceitarem normas constantes de edital a exigirem

prática forense. A princípio, resulta coerente ou razoável a exigência legal de um

período mínimo de experiência com tais atividades, momento em que se está

prezando por outro princípio constitucional, o da eficiência, e não se está limitando

indevidamente o acesso a cargo público. A prática forense não pode ser entendida

de forma restrita ou limitada, sob pena de, mesmo prevista em lei, tornar-se

inconstitucional. Daí ter a jurisprudência caminhado no sentido de ampliar o alcance

de tal prática forense para englobar outras atividades. 

41) Grande polêmica revelou-se com a EC nº 45/04, quando se passou

a exigir o requisito de 3 (três) anos de atividade jurídica para ser magistrado ou

membro do ministério público. Se uma emenda à constituição vem e ela própria já

estipula critério para acesso a cargos da magistratura e ministério público, não há

inconstitucionalidade formal. De outro lado, é razoável exigir uma certa experiência

prévia para o desempenho de cargos que demandam grande responsabilidade

perante a coletividade, sendo materialmente constitucional a emenda. 

42) A Resolução nº 11, de 31 de janeiro de 2006, do Conselho

Nacional de Justiça, veio regulamentar o critério de atividade jurídica para a

inscrição em concurso público de ingresso na carreira da magistratura nacional,

sendo questionável sua constitucionalidade, pois a matéria relativa à prática forense



273

para ingresso na magistratura deveria estar prevista em lei complementar. Além

disso, fere a razoabilidade a definição de que a atividade jurídica para efeito do art.

93, I, da CF/88 seria somente aquela computada após a obtenção do grau de

bacharel em Direito, sendo desprezada qualquer atividade anterior, bem como a

exigência de comprovação de tais requisitos já na inscrição, contrariamente à

jurisprudência pátria.

43) A aprovação em concurso público por si só não garante o direito à

nomeação, sendo necessários alguns fatores a mais para que o provimento ocorra:

a existência de vaga para o cargo; classificação do candidato entre as vagas

existentes; disponibilidade orçamentária para prover o cargo ou emprego público; a

vigência do concurso público e a conveniência e oportunidade (discricionariedade

administrativa) em prover o cargo ou o emprego público. Era firme o entendimento

de que a realização do concurso público, a definição do prazo de validade e a sua

prorrogação estavam no âmbito da total discricionariedade administrativa, contudo,

hodiernamente, com a ampliação do controle jurisdicional com base na juridicidade,

restaram mitigados tais dogmas.

44) Firmou-se depois, porém, com base no texto constitucional (art. 37,

IV, da CF/88), a idéia de que o candidato, apesar de não deter o direito à nomeação, 

detinha o direito de não ser preterido na ordem de classificação dentro do período de 

vigência do certame, o que, uma vez descumprido, passava a gerar o direito à

nomeação em si. A realização de novo concurso público dentro do prazo de validade 

do anterior não é vedada; o que se proíbe é a preterição dos candidatos do primeiro

certame dentro do seu prazo de validade. Entende-se, atualmente, que havendo

dotação orçamentária, existência de vagas, evidente interesse público e sendo

aberto o concurso público, mister serem preenchidas todas as vagas existentes e,
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dentro do prazo de validade (com ou sem prorrogação), devem ser chamados os

demais candidatos aprovados à medida que forem surgindo novas vagas. 

45) A fim de que a prova oral possa permanecer sendo utilizada como

fase de avaliação do concurso público, merece sofrer algumas adaptações, sob

pena de ser reconhecida como inconstitucional, entre as quais: a) deverá ser

pública; b) a avaliação deverá ser gravada; c) deverá haver afastamento de

membros da comissão examinadora que tenham algum vínculo pessoal favorável ou

desfavorável em relação a candidatos, sendo até desejável que a comissão

examinadora seja composta por pessoas de fora do lugar para o qual se presta o

concurso; d) seja preservada a igualdade na competição entre os candidatos, o que

se faz inicialmente através da utilização da mesma banca examinadora para avaliar

todos os candidatos.

46) O exame psicotécnico é uma forma de avaliação do

comportamento do candidato para o exercício de determinados cargos públicos.

Deverá estar previsto em lei e ser razoável sua exigência, consideradas as

atribuições do cargo para o qual se presta concurso público. 

47) A banca examinadora é o órgão competente para proceder à

correção das provas, ofertando a resposta adequada, sendo ainda a instância

natural de revisão dos critérios adotados na correção das provas. Se o ato de

correção violar a lei ou as normas reguladoras do concurso público, haverá controle

com base na legalidade, devendo o ato ser anulado pelo Judiciário. À míngua de lei,

caberá o controle jurisdicional com base nos princípios constitucionais. 

48) Em se tratando de correção de provas em concursos públicos, o

mérito administrativo seria exatamente o juízo de valor formulado pela banca

examinadora para efeito de resposta (gabarito) diante dos critérios científicos e
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pedagógicos do ramo de conhecimento humano objeto da pergunta formulada, que

ficaria isento de controle jurisdicional à míngua de qualquer parâmetro jurídico.

49) Diante da violação de direito do candidato por parte banca

examinadora quando da correção de questões de concurso público, extraem-se as

possíveis soluções a serem adotadas pelo Poder Judiciário: a) simplesmente infirmar 

o ato administrativo indevido, sem indicar a solução adequada ao quesito ou exigir

outra solução da banca examinadora; b) além de infirmar o ato administrativo

indevido, obrigar a banca examinadora a adotar outra solução a ser por ela definida

(exclusão parcial da vontade do administrador); c) infirmar o ato administrativo,

chegando mesmo adotar por si a solução adequada e obrigar o administrador a

aceitá-la (exclusão total da vontade do administrador). 

50) Pode-se dizer que a anulação do quesito de concurso público se

apresenta de duas formas: a anulação em sentido estrito e a substituição. Na

anulação em sentido estrito o julgador se limitará a identificar a violação a direito

agindo no caso concreto por autorização da própria Constituição (art. 5º, XXXV, da

CF/88) para infirmar o ato indevido. Na substituição, conforme o nome já indica, o

julgador, para identificar a violação a direito (parâmetros jurídicos), deverá

necessariamente apreciar os aspectos científicos e pedagógicos do ramo de

conhecimento inerente ao quesito impugnado, de tal forma que, ao fazê-lo, poderá

exigir outra resposta por parte da banca examinadora (substituição parcial) ou,

mesmo, terminará por realizar um juízo de valor e encontrando ele próprio a solução

técnica mais adequada em substituição àquela que foi adotada pelo administrador

(substituição total).

51) A jurisprudência pátria, talvez ainda muito atrelada à concepção

liberal de controle pelo único parâmetro jurídico, qual seja o da legalidade, tem-se
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demonstrado muito tímida e incipiente em termos de controle jurisdicional, tendo

fixado entendimento de que o Poder Judiciário não pode, em hipótese alguma,  aferir 

critérios de correção de provas utilizados pela comissão examinadora. No intuito de

ampliar o controle jurisdicional na revisão de provas, faz-se salutar a indicação de

duas teorias adotadas na Europa, que, aos poucos, vêm sendo absorvidas pelos

intérpretes pátrios e certamente guardam total pertinência com a idéia de controle

jurisdicional mais justo e adequado ao Estado democrático de Direito a ser realizado

na juridicidade: a) acerto da decisão tecnicamente sustentável e b) redução da

discricionariedade a zero.

52) Em análise a algumas decisões dos tribunais pátrios extrai-se que

os critérios científico e pedagógico das questões já estão sendo validamente

analisados pelo Poder Judiciário, o que em si não viola a cláusula da separação dos

poderes. Violação haveria se o controle fosse sem qualquer parâmetro jurídico, pois

desapareceria a noção de mérito administrativo e, com ele, a própria essência da

autonomia da função executiva. Restaria, portanto, aniquilado o art. 2º, da CF/88.

Em não sendo identificável a violação ou mesmo pairando dúvida insuperável neste

aspecto, mister o julgador não prestar a tutela jurisdicional, pois provavelmente

estar-se-ia diante do mérito administrativo.

53) Para que o Poder Judiciário possa decidir a lide que envolva

revisão de correção de provas de concursos públicos, faz-se necessário observar

alguns parâmetros mínimos: a) tem que haver direito subjetivo violado, em que se

afere a existência de parâmetro jurídico a apoiar a decisão judicial; b) deve-se

ampliar a decisão judicial a todos os demais candidatos, convocando-os a participar

da lide como litisconsortes; c) para decidir sobre a questão da prova analisando
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critérios pedagógicos e científicos, é indispensável que o juiz se apóie em perícia

técnica.
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