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RESUMO  
 
 
 
O instituto do concurso público obteve a sua forma mais firme na Constituição de 1988. Em 
seu art. 37, resta clara a obrigatoriedade da realização do referido certame para a investidura 
em cargos públicos de carreira. Como não existe norma infraconstitucional que discipline os 
detalhes da nomeação através concurso público, a doutrina e a jurisprudência são as principais 
fontes para dirimir os litígios decorrentes desse tema, em especial, o da nomeação. Já existe 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que candidato aprovado dentro do 
número de vagas possui direito subjetivo a ser nomeado dentro da validade do concurso. O 
que os Tribunais estão a discutir, atualmente, é o direito à nomeação dos que foram aprovados 
no cadastro de reserva a depender do contexto fático que estão inseridos. O objetivo deste 
trabalho é apresentar um estudo crítico acerca do direito à nomeação para cargos públicos, 
apresentar qual o panorama nacional sobre o tema segundo os Tribunais Superiores e quais o 
casos em que há direito subjetivo ao ato de nomeação de acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Este estudo se baseia em pesquisa bibliográfica 
aliada a visão jurídica, doutrinária e legislativa, vasto uso jurisprudencial e análise 
documental das decisões do Pleno do TJ/RN no ano de 2017. A fim de se alcançar o fim desta 
dissertação, fez-se necessário estudar a evolução da Administração Pública – delineando 
características do período patriarcal, burocrático e gerencial –, apresentar, junto com suas 
bases leais, o funcionamento atual do instituto do concurso público, discutir o conceito de 
direito subjetivo, expor os requisitos para nomeação, para a perfectibilização do provimento, 
apresentar evolução jurisprudencial sobre o direito à nomeação e, por fim, realizar um estudo 
empírico sobre as decisões do Pleno do TJ/RN do ano de 2017 sobre direito à nomeação, 
identificando quais os casos em que tal fato ocorria. Conclui-se que houve uma evolução 
notável do entendimento sobre o direito subjetivo à nomeação com os RE 598.099/MS e RE 
837.311/PI julgados pelo STF e que a principal fonte nos casos de direito à nomeação 
continua sendo a jurisprudência. Identificou-se que o TJ/RN seguiu o entendimento de tais 
decisões na grande maioria dos seus votos, porém, nos casos do edital prever, expressamente, 
nomeação imediata e na nomeação por força judicial, a Corte potiguar possui entendimento 
divergente ao dos Tribunais Superiores. Ainda, verificou-se que a situação fiscal com o gasto 
de pessoal no Rio Grande do Norte é grave e que, havendo comprovação robusta, pode 
impedir a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. 
 
 
 
Palavras-chaves: Nomeação. Ato Administrativo. Concurso Público. Direito Subjetivo. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The institute of the public tender obtained its most firm form in the 1988 Constitution. In its 
article 37, it is clear that it is compulsory to submit to the public tender in order to obtain a 
public job or career position. As there is no infraconstitutional law indicating the details of the 
public tender, doctrine and case law are the main sources for settling disputes arising from 
this topic, especially the subject of appointment. There is already an understanding 
established by the Federal Supreme Court that the candidate approved within the number of 
vacancies has a subjective right to be nominated within the validity of the public tender. What 
the Courts are currently discussing is the right to appoint those who have been approved in the 
reserve register depending on the factual context they are inserted. The aim of this work is to 
present a critical study about the right to appointment to public posts and jobs, to present the 
national panorama on the subject and to which cases there is a subjective right to the act of 
appointment in accordance with the jurisprudence of the Court of Justice of Rio Grande do 
Norte. This study is based on bibliographical research combined with a legal, doctrinal and 
legislative view, in addition to the vast jurisprudential use. In order to reach the end of this 
dissertation, it was necessary to study the evolution of Public Administration - delineating 
characteristics of the patriarchal, bureaucratic and managerial - period, to present, together 
with its loyal foundations, the current the concept of subjective right, to present the 
requirements for appointment, for the perfectibilization of provision, to present jurisprudential 
evolution on the right to nomination and, finally, to carry out an empirical study on the 
decisions of the Plenary of the TJ / RN of the year 2017 on right to the appointment, 
identifying the cases in which it occurred. It is concluded that there was a notable evolution of 
the understanding on the subjective right to the appointment with RE 598.099 / MS and RE 
837.311 judged by the STF and that the main source in cases of the right to appointment 
continues to be jurisprudence. It was identified that the TJ / RN followed the understanding of 
such decisions in the vast majority of their votes, however, in cases where the public notice 
expressly provides for immediate appointment and in the appointment by judicial force, the 
local Court has divergent understandings from the High Courts. Also, it was verified that the 
fiscal situation with the personnel expenditure in Rio Grande do Norte is serious and that, if 
there is robust proof, it can prevent the nomination of approved candidates in public tender. 
 

 
 

Keywords: Appointment. Administrative act. Public tender. Subjective Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O instituto do concurso público no Brasil tomou a sua forma mais robusta com a 

Constituição Federal de 1988. Plasmado no inciso II do art. 37, a Lei Maior leciona que, 

somente através desse instituto, é possível a investidura em cargos ou empregos públicos, 

ressalvadas as nomeações para cargos em comissões. 

Esse inciso dá coesão aos princípios que regem a Administração Pública, explicitados 

no caput do artigo supracitado, em especial, ao da impessoalidade, ao da moralidade e ao da 

eficiência, além de respeitar o da igualdade em que todos são iguais perante a lei sem 

distinção de qualquer natureza (art. 5o, caput, CRFB/88). 

O constituinte originário desejou, pois, que o acesso aos cargos e empregos públicos 

ocorresse de forma igualitária em que todos os candidatos poderiam concorrer do mesmo 

ponto de partida, aniquilando qualquer possibilidade, em tese, de apadrinhamento para se 

obter uma posição laboral efetiva na Administração Pública. 

Busca-se, assim, o candidato que possua o melhor desempenho intelectual frente a 

todos os outros candidatos, isto é, o mais eficiente e capaz diante das exigências do edital, a 

fim de que seja empossado ou contratado para fazer parte de algum órgão governamental. 

A estabilidade no cargo público, a solidez das empresas públicas, a qualidade de vida 

no trabalho, os salários e os auxílios peculiares de cada órgão são algumas das vantagens que 

movem inúmeros brasileiros a se dedicarem em busca da aprovação num concurso público. 

Devido ao alto esforço físico, emocional e até financeiro necessários e por se tornar 

um processo seletivo cada vez mais acirrado devido à alta concorrência, aqueles que logram 

êxito nas provas do certame não hesitam, se necessário e a depender do caso concreto, em se 

valer do Poder Judiciário1 para obter a sua nomeação caso compreendam que a Administração 

Pública tenha preterido os aprovados de alguma forma. 

Nesse contexto, o Poder Judiciário se tornou um aliado indispensável na concretização 

de direitos subjetivos seja por haver omissão ou má prestação de direitos sob responsabilidade 

dos outros poderes. Tal atuação, apesar das críticas existentes, representa o curso evolutivo do 

																																																								
1 Ao se realizar uma pesquisa jurisprudencial no site do STF com os termos “concurso público” e “nomeação” 
com um lapso temporal de 2011 a 2016, resulta-se num quantitativo de 341 acórdãos e 2905 decisões 
monocráticas. No STJ, utilizando-se os mesmos critérios, tem-se 1317 acórdãos. Disponível em: <	
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp> e em <	
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 15 mar. 2018. 
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Estado de Direito, que está, intrinsicamente, ligado ao caminhar histórico vivido pela 

sociedade. 

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ/RN), processos com esse tema – 

como não poderia ser diferente – possuem número vasto. Nos últimos seis anos, por exemplo, 

há quase quatro mil processos sobre demandas que envolvem a temática de concurso público2. 

Não bastando todo o caminho percorrido, a aprovação ou a classificação no certame 

não significa, em alguns casos, a sua nomeação, restando o ato administrativo de convocar o 

candidato como discricionário de acordo com a necessidade e conveniência do gestor. 

Sabe-se que os atos administrativos são declarações do Estado ou de quem o 

represente com produção de efeitos jurídicos imediatos sob observância da lei num regime de 

direito público, sendo possível o controle pelo Poder Judiciário3. 

Durante muito tempo, perdurou-se a ideia de que a nomeação de aprovados – até 

mesmo dentro do número de vagas – seria um ato discricionário, afirmando que se tem apenas 

uma mera expectativa de direito à nomeação4. A Administração Pública, logo, não era 

obrigada a convocar os aprovados, ficando estes à mercê dos critérios de conveniência e 

oportunidade do gestor.  

Enquanto de um lado a Administração Pública defende que não cometeu abusos e, na 

matéria de nomeação, seus atos administrativos são discricionários, há, do outro, o indivíduo 

participante do certame que afirma ter direito subjetivo, devendo o ato administrativo de 

nomeação ser vinculado perante determinada situação fática a qual está inserido. 

Diante desse conflito de argumentos – e de muitos outros – o Poder Judiciário é 

chamado para dirimir lides e, caso entender assim, atuar de modo positivo, reconhecendo o 

direito subjetivo à nomeação e, por consequência, exigindo a posse do litigante.  

Como a legislação sobre os nuances do tema em tela não é suficiente5, os argumentos 

de quem procura o Poder Judiciário se baseia em outras fontes do direito, como 

jurisprudência, decisões e doutrina, em especial, na parte de atos administrativos e princípios 

da Administração Pública. 
																																																								
2 Número obtido através de pesquisa no site do Sistema da Automação da Justiça (e-saj) do TJ/RN. Disponível 
em: 
<http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/index.jsp?tpClasse=J&deEmenta=concurso+p%FAblico&clDocumento=&nuProces
so=&deClasse=&cdClasse=&deOrgaoJulgador=&cdOrgaoJulgador=&nmRelator=&cdRelator=&dtInicio=01%2
F01%2F2010&dtTermino=&cdOrigemDoc=0&Submit=Pesquisar&Origem=1&rbCriterioEmenta=TODAS&rb
CriterioBuscaLivre=TODAS>. Acesso em: 1 maio 2016. 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 203.	
4 TOURINHO, Rita. O Concurso Público no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 94. 
5 Atualmente, as principais normativas brasileiras relacionadas à concurso público e à nomeação são o art. 37 da 
Constituição Federal, a Lei Federal no 8.112/90 e o Decreto Federal no 6.944/2009.  
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Já que diante de claro desrespeito aos princípios e regras constitucionais e 

infraconstitucionais e/ou da omissão do legislador, tem o dever de sanar a mácula ocorrida 

com o litigante6. 

Sabe-se que a Administração Pública, ao prever determinado número de vagas, resta 

vinculada ao que publicou, pois há uma presunção de necessidade de pessoas para o 

desempenho das funções previstas no edital7. 

Assim, tanto a doutrina como a jurisprudência dos tribunais brasileiros, com o passar 

do tempo, vem reconhecendo que a falta de nomeação deve ser vista como exceção, evitando 

que os aprovados dependam de atos administrativos dos dirigentes, a fim de nomeá-los. 

Atualmente, a problemática vai muito além de garantir o direito à nomeação subjetiva 

através de ato administrativo vinculado no caso de candidatos aprovados dentro do número de 

vagas. 

Considerando que, até o presente momento, não há uma norma legislativa que 

regulamente, de forma detalhada, os casos de direito à nomeação em concurso público e que 

não raro a Administração Pública excede a sua atuação dentro da zona discricionária, o Poder 

Judiciário atua como uma ferramenta de solução para os administrados, garantindo os direitos 

àqueles que deveriam ser nomeados e não o foram. Nesse mesmo contexto, vale mencionar 

que nem todas as teses apresentada pelos autores das ações são aceitas, busca-se, pois, 

encontrar congruência entre os fatos e os pedidos. 

O presente trabalho, portanto, possui como objetivo apresentar um estudo crítico 

acerca do direito à nomeação para cargos públicos8, apresentar qual o panorama nacional 

sobre o tema e quais o casos em que há direito subjetivo ao ato de nomeação de acordo com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 

A importância deste trabalho se justifica pela necessidade de se esclarecer essa 

problemática para que a comunidade acadêmica e pessoas em casos semelhantes possam 

compreender os argumentos abarcados pelo Judiciário nos casos de direito à nomeação. 

																																																								
6 SOUSA, Alice Ribeiro de. O Processo Administrativo do Concurso Público. 2011. 160 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011, p. 135. 
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 594.	
8 A dinâmica para o ingresso em cargo ou emprego público efetivos é similar, pois ambos se utilizam do instituto 
do concurso público previsto na Constituição Federal. A diferença reside no ato administrativo que oficializa o 
chamamento do candidato aprovado para ingressar no serviço público. Enquanto que para os cargos públicos se 
utiliza o ato de nomeação, para os empregos públicos se utiliza a convocação. Neste trabalho, apesar de haver 
certa convergência conforme apontado, o foco serão apenas os casos de nomeação relacionados aos cargos 
públicos de provimento efetivo. 
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O procedimento metodológico usado nesta dissertação refere-se à pesquisa 

jurisprudencial e bibliográfica, de ótica jurídico-doutrinária, levando em conta exposições de 

diferentes pesquisadores do assunto, passando pela doutrina clássica até os trabalhos mais 

contemporâneos. 

A pesquisa consta, também, da coleta de livros, artigos acadêmicos, relatórios 

governamentais, acórdãos, decisões, monografias, dissertações, teses, que servem de apoio 

para a fundamentação teórica. 

A análise feita das decisões do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 

se restringe apenas aos acórdãos publicados no ano de 2017, pondo fim a discussão material 

naquela instância. 

A partir da leitura e análise de todo o material encontrado, que inclui autores de 

grande conhecimento na área do Direito Administrativo, torna-se possível, obter uma visão 

conjunta, para se compatibilizar diversos conceitos e concepções, no sentido da formulação de 

uma pesquisa sólida dotada de clareza sintetizada sobre os conteúdos teóricos obtidos. 

Assim, esta dissertação está estruturada em 5 Capítulos, sendo o primeiro, a 

introdução, os capítulos de 2, 3 e 4, o desenvolvimento e o último, a conclusão. 

No Capítulo 2, há cinco tópicos. No tópico 2.1, será apresentado um panorama 

histórico da evolução da Administração Pública, passando pela fase patrimonialista, 

burocrática e, por fim, gerencial, pois possuem relação frontal com a metodologia da 

nomeação para cargos públicos ao longo da existência do Brasil. 

Já no tópico 2.2, será apresentado o conceito de ato administrativo discricionário. No 

tópico 2.3, será discutido sobre o princípio da inafastabilidade do controle judiciário com foco 

nos atos administrativos de nomeação. No tópico 2.4, há uma discussão sobre o controle do 

mérito nos atos administrativos. No último tópico, serão discorridos sobre os princípios 

constitucionais e infraconstitucionais correlatos ao concurso público e o acesso ao cargo 

público. 

No capítulo 3, o trabalho se divide em cinco tópicos. Comenta-se, incialmente, sobre o 

conceito de concurso público.  No tópico 3.1, discute-se sobre a definição de direito subjetivo 

segundo as teorias mais influentes sobre o tema. No tópico 3.2, será apresentada a forma que 

ocorre a perfectibilização do provimento. No tópico 3.3, será exposta a evolução 

jurisprudencial sobre o direito à nomeação nos atos administrativos de nomeação. No 3.4,  

serão apresentados cinco casos principais de direito à nomeação resguardado pela 

jurisprudência brasileira do Supremo Tribunal Federal. No último tópico, será discutido o 

limite de despesa de pessoal como fator impeditivo das nomeações de provimento efetivo. 
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O capítulo 4 é formado por três tópicos. No tópico 4.1, será apresentada a forma como 

o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entende o direito à nomeação. No tópico 4.2, 

analisa-se, empiricamente, casos concretos estatais de direito à nomeação julgados pelo Pleno 

do TJ/RN no ano de 2017. No tópico 4.3, discorrer-se-á sobre a influência dos gastos de 

pessoal nas nomeações no âmbito estatal.  
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE CUNHO ADMINISTRATIVO-

CONSTITUCIONAL NAS NOMEAÇÕES 

 
 

A fim de melhor compreender o modo como as nomeações funcionam atualmente, 

faz-se necessário revisitar momentos históricos marcantes na Administração Pública brasileira 

para apresentar e esclarecer a evolução na forma de escolha da mão de obra estatal. 

Esse caminhar histórico permite, ainda, analisar se há algum argumento de cunho 

histórico que justifique as tutelas sobre o tema nomeação nos dias de hoje. Assim, é essencial 

acompanhar se o amadurecimento temporal conseguiu consolidar alguma base argumentativa 

para o direito subjetivo à nomeação.  

Em qualquer sociedade, a Administração Pública sempre possuiu e possuirá um 

papel estratégico e definidor dos rumos do país. Não foi diferente no momento em que os 

portugueses aportaram no Brasil e, ao longo dos períodos, a compreensão do termo 

Administração Pública passou por inúmeras evoluções. 

Tal termo, num sentido amplo, pode ser entendido como a gestão de interesses gerais 

das organizações políticas previstos na Constituição9. 

Considerando a clássica separação de poderes, tem-se que o Poder Executivo como 

grande operador da Administração Pública, possuindo a responsabilidade primária de 

identificar e operacionalizar os interesses públicos da res pública.  

Apesar de clássica relação deste Poder com a direção da coisa pública, não se pode 

deixar de mencionar que os demais poderes – Judiciário e Legislativo – também fazem parte 

desse contexto por, também, exercerem a gestão pública, apesar de ser de forma atípica e não 

predominante10. 

Assim, de forma sintética, a doutrina reparte os momentos da Administração Pública 

em três momento: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. 

Importante registar que esse processo não foi único, linear e inevitável11. Logo, por 

mais que haja um marco cronológico e doutrinário para cada um deles, não significa que o 

momento imediatamente anterior cessou e não emite influências ao novo momento. Prova 

																																																								
9 MOREIRA NETO, Diego de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007, p. 17. 
10 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 5-6. 
11 FIGUEIREDO, Marcelo Douglas de. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 140. 
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disso são os resquícios patrimonialistas que o Brasil possui, maculando o interesse coletivo 

até os dias de hoje. 

Dessa maneira, a história da evolução do modo de administrar interfere, 

indubitavelmente, na forma de se recrutar a força de trabalho estatal e na sua maneira que ela 

atua na administração.  

Faz-se necessário, portanto, apresentar este breve – porém importante – resgaste 

histórico, a fim de melhor compreender o contexto em que as contratações e nomeações de 

agentes públicos estavam inseridas ao longo da nossa história. 

 

2.1 MODOS DE ADMINISTRAR A COISA PÚBLICA: DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PATRIARCAL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL 
 

 

Durante muito tempo, restou claro que o Estado voltou suas políticas de atuação à 

uma elite rural e aristocrática, beneficiando poucos em detrimento de muitos.  

Assim, do descobrimento do Brasil pelos portugueses em 1500 até a Revolução de 

1930, havia um elite que detinha numerosos privilégios em torno do Estado brasileiro, 

obtendo inúmeras prerrogativas extremamente vantajosas como a obtenção de emprego ou 

cargo de boa remuneração que exige pouco trabalho, políticas públicas vantajosas, poder 

político e social, empréstimos favoráveis, clientelismo, patronagem, além de muitas outras 

vantagens12. 

 A formação do Estado brasileiro não se deu pelos nobres de Portugal, isto é, pessoas 

abastadas e com poder político e social. Na verdade, desembarcaram, neste país, portugueses 

de simples instrução, que, ao chegarem, se depararam com a sociedade indígena. 

Em sua literatura, Gilberto Freyre comenta sobre esse encontro. Veja-se13: 

 
Os portugueses, além de menos ardentes na ortodoxia que os espanhóis e menos 
estritos que os ingleses nos preconceitos de cor e de moral cristã, vieram 
defrontarse na América, não com nenhum povo articulado em império ou em um 
sistema vigoroso de cultura moral e material (...) mas, ao contrário, com uma 
das populações mais rasteiras do continente. (grifo acrescido) 

 

																																																								
12 FIGUEIREDO, Marcelo Douglas de. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 143. 
13 FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006, p. 157-158. 
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Diante desse contexto, surge a Administração Pública no Brasil. Marcada pelo 

patrimonialismo e pela ordem burocrática, além de as vontades do cidadão serem suplantadas 

pela do soberano14. 

É assim que Raymundo Faoro15 explica a situação vivida naquela época pelo país: 

 
O Estamento, quadro administrativo e estado-maior de domínio, configura o 
governo de uma minoria. Poucos dirigem, controlam e infundem seus padrões de 
conduta a muitos. (...). A minoria exerce o governo em nome próprio, não se socorre 
da nação para justificar o poder, ou para legitimá-lo juridicamente ou moralmente. 
 

Assim, para melhor compreender as ocorrências desse período, deve-se valer do 

conceito de patrimonialismo de Max Weber em Economia e Sociedade. Tal definição16 

caracteriza uma preponderância política tradicional, não existindo uma diferenciação entre o 

ambiente público e o privado. Há, na verdade, uma confusão entre essas duas esferas por 

quem detém o governo. 

O Estado, dessa maneira, é controlado como uma extensão da vida privada do 

governante. 

Eis que em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, porém as raízes 

culturais de movimentar a coisa pública continuam fortes. Não seria diferente, então, para a 

escolha de quem adentrará no serviço público. 

Ela ocorria de forma bastante pessoalizada, especialmente, pela forma de 

apadrinhamentos, não existindo qualquer critério técnico para tanto. Eram os laços parentais, 

a confiança, a troca de favor os elementos utilizados para se escolher quem teria uma  vaga no 

serviço público. 

Assim, no Brasil império, a indicação de pessoas para exercer o múnus público 

ocorria através de delegação direta ou indireta do Imperador. Só havia cargos na modalidade 

de “em confiança”, sendo de livre admissão e livre exoneração17. 

Apesar dessa ser a realidade à época, a Constituição Política do Império de 182418 

regia no inciso XIV do art. 179 que “todo o cidadão pode ser admittido aos Cargos Publicos 

																																																								
14 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed. São Paulo: Globo, 
2001, p. 35. 
15 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed. São Paulo: Globo, 
2001, p. 108-109. 
16 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: UNB, 2012, p. 141. 
17 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Regime Constitucional dos Servidores da Administração Direta 
e Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 45. 
18 BRASIL. Constituição (1824). Constituição de 25 de março de 1824. Constituição Politica do Imperio do 
Brazil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 2 
out. 2017. 
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Civis, Politicos ou Militares, sem outra differença, que não seja a dos seus talentos, e 

virtudes”. 

Importa mencionar, como se pode depreender, que os talentos e virtudes eram 

mensurados e averiguados ao desejo e gosto do imperador. Mesmo que fosse identificado 

algum tipo de desconformidade a esta norma, não haveria uma efetiva possibilidade de 

questioná-lo já que, nesse momento histórico, a vontade do imperador se confundia com a 

vontade do povo – mesmo que o povo não quisesse tal vontade. 

Conforme conta Sérgio Buarque de Holanda19, os funcionários indicados dessa 

maneira compreendiam a sua atuação como assunto de interesse particular também. Era um 

ciclo sócio cultural que perpetuava por toda a máquina pública. 

 
Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados 
por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do 
privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o 
funcionário “patrimonial” do puro burocrata conforme a definição de Max Weber. 
Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como 
assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que 
deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses 
objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a 
especialização das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos 
cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de acordo 
com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com 
as suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que caracteriza o 
estado Burocrático. (...). No Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos 
um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a 
interesses objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é possível 
acompanhar, ao longo da nossa história, o predomínio constante das vontades 
particulares que encontram seu ambiente próprio e impessoal. Dentre esses 
círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se exprimiu com mais força. (grifos 
acrescidos) 

 

Quando ocorreu a proclamação da República e foi promulgada a Constituição de 

1891, conservou-se o modo discricionário de contratação e exoneração dos servidos públicos 

conforme prevê o art. 73 da citada Carta Constitucional20, que diz “os cargos publicos, civis 

ou militares, são accessiveis a todos os brazileiros, observadas as condições de capacidade 

especial, que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as accumulações remuneradas.” 

Chegando ao final do século XVIII e ao início do século XIX, Victor Nunes Leal 

leciona sobre o surgimento dos municípios no Brasil e do coronelismo. O coronel era a figura 

																																																								
19 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 145-
146. 
20 BRASIL. Constituição (1891). Constituição de 24 de fevereiro de 1891. Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 2 out. 2017. 
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detentora do poderio político e econômico em tal nível que a pessoa em que ele indicasse ou 

votasse ganha um bloco considerável de eleitores. Era o voto de cabresto21. 

Mesmo diante de uma democracia representativa, as bases do patrimonialismo 

continuavam presentes na Administração Pública. O surgimento da República não causou a 

extinção de séculos de poder de confusão entre o que é público e o que é privado. Nesse 

sentido22,  

 
Se uma pessoa vem a ocupar um posto de comando na organização político 
administrativa, não é raro presenciar-se a ascensão de grande número de pessoas da 
“terra dele”. Não só parentes de todos os graus, mas também amigos de infância, 
antigos colegas de trabalho, vizinhos, parentes e amigos desses vizinhos ocupam 
cargos “de responsabilidade” ou de “confiança” em torno do novo potentado. O 
chamado familiarismo e outras formas de nepotismo podem ser classificados como 
aspectos do patrimonialismo. 

  

Diante da leitura de tal trecho, é impossível não reconhecer que ele está, 

completamente, atual e vigente. Por mais que a Constituição de 1988 tenha expressado no seu 

art. 37 que o princípio da impessoalidade rege a Administração Pública, casos de 

patrimonialismo não faltam. Essa situação se agrava, ainda, mais no campo da política.  

A influência social que o meio político exerce na sociedade e na maquina pública 

para fins de benefício próprio, infelizmente, ainda é considerável. 

Resta claro que as nomeações para os cargos públicos, no período patrimonialista, 

seja na época imperial ou republicana, não prezavam pela meritocracia e, sim, pelo 

apadrinhamento, que se perpetuava numa rede viciosa, a fim de atender o interesse de 

determinado gestor ou classe. Não há, ainda, nesse momento, uma estruturação sólida, justa e 

meritocrática do ato de nomear.  

Tem-se, ademais, que o princípio da legalidade foi uma das grandes heranças da 

Revolução Francesa para o Direito Administrativo23. 

Ele foi, expressamente, previsto apenas na Constituição atual, porém, conforme 

leciona Di Pietro24, mesmo nas Cartas Constitucionais anteriores, havia-se a noção – seja em 

																																																								
21 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 2.ed. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1975, p. 23 
22 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. op. cit., 
p. 43. 
23 CASSESE, Sabino. Trattato di diritto amministrativo. Milão: Giuffrè Editore, 2003, p. 213-214. 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Da constitucionalização do direito administrativo: reflexos da legalidade e 
da discricionariedade administrativa. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves 
(coord.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2010, p. 179-180. 
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maior ou menor grau – da aplicação da lei em sentido amplo na vida privada e pública de uma 

sociedade.  

As ideias liberais movimentaram a França e foram apresentadas como reais objetivos 

da burguesia – que seria a nova sociedade à época. No Brasil, percebe-se que os ideais 

franceses acabaram por legitimar o poder do que limitá-lo. O país, ainda, se mostrava preso ao 

período colonial25. 

Diante do que foi exposto e do caminhar histórico apresentado, a confecção e 

desenvolvimento da sociedade brasileira compreende um Estado centralizador, que tudo podia 

e além do erário público ter sido solapado por uma elite patrimonialista que subsiste há 

gerações. 

Não se pode afirmar, portanto, que a coisa pública superou a fase em tela, pois, 

conforme visto, é uma ação cultural que está entranhada nas nossas raízes fundacionais. De 

modo evidente, isso não representa uma razão para se continuar com práticas que visam o 

bem individual ou de um pequeno grupo privilegiado. É para comprovar que, mesmo com as 

restrições existentes no ordenamento jurídico, com os estudos realizados, com o uso da 

tecnologia, ainda, há fortes resquícios dessa fase da Administração Pública. 

Vê-se, dessa maneira, que há uma elite burocrática que se torna cada vez mais rica e 

garante prerrogativas cada vez maiores frente à exclusão ou redução da capacidade 

patrimonial de uma parcela maior da sociedade até o momento atual. 

Entretanto, até a Revolução de 1930, a minoria que operacionava essa situação era 

restrito, sendo formando, prioritariamente, pelo núcleo agrário. 

Percebe-se que há, então, uma forte prevalência do modelo aqui tratado até a citada 

Revolução, quando ocorre uma reorganização política estatal. Neste momento, é que se 

inaugura nova fase do modelo de administrar, a administração burocrática. 

Nos anos 30, depois do lapso temporal secular com o Brasil vivendo uma 

Administração Pública patrimonial, eis que surge a administração burocrática no serviço 

público. 

Esse modelo tinha como objetivo acabar ou, ao menos, tentar impedir a 

administração corrompida com propósitos de benefício pessoal, os apadrinhamentos, a cultura 

																																																								
25 SANTANNA, Gustavo da Silva; LIMBERGER, T.. O patrimonialismo como obstáculo ao princípio da 
eficiência. In: XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFU, 2012, Uberlândia. Anais do XXI Encontro 
Nacional do CONPEDI/UFU. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. v. 1. p. 3861-3888. 
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de usar a coisa pública público como extensão dos bens pessoais, enfim de, finalmente, 

separar a coisa pública da coisa privada.26 

A administração burocrática foi propagada no Brasil em 1936 pelos políticos 

Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes cuja base se encontra no princípio do mérito 

profissional de autoria de Max Weber27. 

Ela teve a função de substituir a administração patrimonialista, que representa os 

tempos das monarquias absolutistas, em que o patrimônio público é confundido com o 

patrimônio privado. Neste último modelo de administrar, o Estado era compreendido como 

pertencente ao monarca. Era comum a prática do empreguismo e do nepotismo, sendo a 

exceção a seleção de pessoas apenas pelos seus méritos. 

Diante do capitalismo industrial e das democracias parlamentares do século XIX, esse 

modelo usurpador não possuía compatibilidade com o contexto capitalista vivido à época. 

Fazia-se essencial que houvesse uma clara separação entre Estado e mercado, entre Estado e 

sociedade civil. O modelo burocrático ia além da distinção do público e do privado, busca-se 

uma separação entre o político e o administrador público28. 

Weber 29  leciona que essa administração se baseia no conhecimento técnico, 

conferindo não só uma roupagem racional, mas também em um meio apropriado de fornecer 

uma alta eficiência na administração. Isso ocorre, pois há regras formais com o objetivo de 

padronizar e tratar igualmente os casos, estabelecendo as relações de subordinação e poder 

através da distribuição de atividades. 

Assim, apesar de não ter criado o modelo em tela, Weber foi quem garantiu a sua 

melhor sistematização30. Assim, ele apresentou tal modelo ressaltando a importância da 

fixação de regras claras através normas legislativas ou administrativas, do respeito à 

hierarquia, da necessidade de se utilizar documentos escritos e de preservá-los, da necessidade 

de treinamento e capacitação, da eficiência na administração. 
																																																								
26 O termo “coisa” aqui é utilizado no sentido da expressão latina res publica, isto é, “coisa do povo” ou “coisa 
pública” . 
27 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 10. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
28 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 10. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 out. 2017. 
29 WEBER, Max. The types of legitimate domination. In: ROTH, Guenther; WITTICH, Claus (Ed.). Economy 
and society. Berkeley: University of California, 1922. p. 216-226.  
WEBER, Max. Bureaucracy. In: ROTH, Guenther; WITTICH, Claus (Ed.). Economy and society. Berkeley: 
Universidade of California, 1968. p. 956-963. 
30 SANTANNA, Gustavo da Silva; LIMBERGER, T.. O patrimonialismo como obstáculo ao princípio da 
eficiência. In: XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFU, 2012, Uberlândia. Anais do XXI Encontro 
Nacional do CONPEDI/UFU. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012. v. 1. p. 3861-3888. 
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Veja-se31: 

 
I. Rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas de acordo com 
regulamentos, ou seja, por leis ou normas administrativas. (...) 
II. Os princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de autoridades significam um 
sistema firmemente ordenado de mando e subordinação, no qual há uma supervisão 
dos postos inferiores pelos superiores. Esse sistema oferece aos governados a 
possibilidade de recorrer de uma decisão de uma autoridade inferior para a sua 
superior, se uma forma regulada com precisão. (...) 
III. A administração de um cargo moderno se baseia em documentos escritos 
(“arquivos”), preservados em sua forma original ou em esboço. (...) 
IV. A administração burocrática, pelo menos toda a administração especializada – 
que é característica moderna – pressupõe habitualmente um treino especializado e 
completo. 
V. Quando o cargo está plenamente desenvolvido, a atividade oficial exige a plena 
capacidade de trabalho do funcionário, a despeito do fato de ser rigorosamente 
delimitado no tempo de permanência na repartição, que lhe é exigido. Normalmente, 
isso é apenas o produto de uma longa evolução, tanto nos cargos públicos como 
privados. 
VI. O desempenho do cargo segue as regras gerais, mais ou menos estáveis, mais ou 
menos exaustivas, e que podem ser aprendidas. O conhecimento dessas regras 
representa um aprendizado técnico especial, a que se submetem esses funcionários. 

 

Segundo Weber, o poder racional-legal é a maneira moderna de legitimação da 

estrutura complexa das sociedades. Nesse tipo de estrutura, o poder possui como base uma 

coletânea de regulamentos e leis de aplicação universal a toda a população. Dentro desse 

sistema abstrato, que valoriza a meritocracia e a técnica, há um conjunto de instituições que 

definidoras e regulamentadoras do comportamento dos cidadãos na vida social32. 

Assim, percebe-se que o nascer de uma sociedade cuja ordem é racional-legal 

necessita de um conjunto de normas e instituições que forneçam o desenvolvimento da 

burocracia. 

O fortalecimento do capitalismo e a necessidade de se garantir administração, controle 

e planejamento satisfatórios e eficientes das corporações multinacionais foram os elementos 

essenciais para o desenvolvimento de uma estrutura burocrática que viria a ser utilizada, 

também, pelo setor público. 

Partindo para um sentido diametralmente oposto aos tempos patrimonialistas, o 

modelo em tela apresenta algumas características como impessoalidade, hierarquia, regras 

rígidas, especialização, continuidade e controle33. 

																																																								
31	WEBER, Max. Ensaios de sociologia. Tradução de Waltensir Dutra. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar editores, 
1979, p. 229-231.	
32 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 18. 
33 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 19-21. 
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A impessoalidade prevê regras abstratas e de caráter universal, havendo aplicação para 

a maioria das ocorrências diárias das relações sociais cuja aplicação recai sobre todos os 

cidadãos. Tais normas servem tanto para o detentor do poder como para o aparelho estatal e 

para os governados sem distinção. Tal característica é uma mudança paradigmática em 

relação ao modelo patrimonialista e clientelista vividos pelo Brasil já que os anseios pessoais 

eram, muitas vezes, sobrepostos aos coletivos. 

Percebe-se que a preocupação de não pessoalizar as ações da Administração Publica 

somente se mostrou presente depois de ciclos do modo de administrar. Enquanto isso os 

gregos, mesmo que de forma rudimentar, já se valiam do sorteio para selecionar pessoas para 

cargos públicos, pois era considerada a forma mais democrática de proporcionar, com iguais 

chances, as oportunidades de participação dos cidadãos no governo central34. 

Ademais, a hierarquia está presente em toda organização burocrática. Existem níveis 

diferentes de hierarquias – seja no setor público ou privada – que vão variar de acordo com a 

complexidade do local e das atividades desenvolvidas. Em geral, os órgãos públicos contam 

com uma hierarquização mais rígida e forte do que o setor privado, pois a cultura do modelo 

verticalizado é bastante forte, fazendo-se presente há tempos nas Constituições brasileiras. 

As regras rígidas dizem respeito ao modo continuado das funções administrativas 

realizadas, baseando-se num conjunto de normas formuladas de forma rígida com conteúdo 

universal e abstrato. Isso se acentua na Administração Pública já que a atuação do servidor 

público está sempre prevista em vários tipos de legislação. 

A especialização privilegia o mérito de cada agente e a eficiência na atuação laboral, 

pois o poder e as tarefas dentro de uma burocracia são distribuídos com base nos 

conhecimentos técnicos e manejos profissionais para desempenhar determinada atividade. 

Buscam-se aqui recursos humanos com conteúdo intelectual satisfatório e compatível com as 

funções a serem exercidas e não mais alguém com ligação pessoal direta ou indireta com o 

gestor. 

Por fim, “a continuidade e controle” fala sobre a produção de bens e serviços de forma 

contínua, pois há pessoas qualificadas e permanentes em funções administrativas. Vê-se até 

uma essência democrática, pois o recrutamento é de cunho universalista com o objetivo de se 

valorizar o quesito técnico e profissional do indivíduo. Além disso, há complexo, sofisticado e 
																																																								
34 LEISTER, Margareth. A polis ateniense. Revista Mestrado em Direito, Osasco, v. 6, n. 1, p.15-27, 2006, p. 
19. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31360673/A_POLIS_ATENIENSE.pdf?AWSAccessKeyI
d=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534362489&Signature=mOAEvOw18v8BAgmpnpnoCyqHmRg
%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_polis_ateniense.pdf>. Acesso em: 15 abr. 
2018. 
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rígido meio de controle, a fim de administrar a produção de bens e serviços nessas 

corporações sejam públicas ou privadas. 

Percebe-se, portanto, que, no modelo burocrático, a existência de características 

aplicáveis ao espírito do concurso público como a impessoalidade, a especialização e 

continuidade. 

De fato, não se pode deixar de comentar que tal modelo recebe críticas no sentido de 

que o excesso de burocracia acaba por engessar a produção de bens e serviços, além de 

prestigiar mais o lucro ou a eficiência do serviço do que os indivíduos que proporcionam esse 

resultado.  

Porém, há de se ressaltar que a burocratização se mostrou um importante passo no 

sentido de controlar grandes empresas e instituições, pois com regras e com procedimentos 

fixos e uniformes, conseguiu-se garantir um sistema eficiente e competitivo à época em 

comparação aos moldes patrimonialistas. 

Evidentemente que o grau de burocratização vai variar em relação ao tamanho da 

empresa ou do órgão público, à área de atuação, à diferença entre os segmentos dentro da 

mesma organização e ao setor público ou privado.    

Na Administração Pública, a estrutura é diferenciada para garantir meios de controle e 

participação dos cidadãos na vida pública. Assim, isso gera na criação e desenvolvimento de 

várias ferramentas, normas, setores e procedimentos que aumentam a estrutura burocrática 

desse setor35. 

Outra diferencial do ambiente público é que a prestação de contas não ocorre apenas 

para os acionistas, mas para toda a sociedade. Assim, ela precisa ser mais densa 

estruturalmente para garantir a maior transparência possível das suas atividades. 

Essa lógica, por sua vez, afeta o servidor público, isto é, a mão de obra que movimenta 

a maquina estatal. 

A conduta dos servidores públicos, independentemente de serem procedimentais ou de 

tomada de decisões, é pautada por normas diversas, isto é, leis, decretos, portarias, resoluções, 

instruções normativas etc. Tal agir busca sempre assegurar a transparência, a eficiência, a 

economicidade e a publicidade – primados básicos de toda a Administração Pública36. 

																																																								
 
35 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 23. 
36 Os princípios essenciais da Administração Pública estão expostos no caput do art. 37 da atual Constituição 
pátria. Isso, entretanto, não exclui os diversos outros princípios existentes no ordenamento jurídico que, também, 
se aplicam à Administração Pública e, por consequência, ao servidor público. 
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O gestor público, dessa forma, é, constantemente, vigiado, pois se deseja sempre que 

suas ações visem a coletividade. A máquina estatal é muito poderosa e é responsável pelo 

fornecimento de inúmeros direitos sociais como saúde, educação, lazer, previdência social, 

relações de trabalho etc., pois cada avanço democrático exigia uma maior atuação do Estado. 

Assim, diante da função de contemplar demandas básicas e essenciais de forma justa, há 

inúmeros setores cuja função é a regulação, intervenção e fiscalização. 

Foi após a Revolução Constitucionalista no Brasil, em 1932, que ocorreu a 

promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. 

Tal Constituição representa o momento do surgimento do instituto do concurso 

público no ordenamento jurídico brasileiro, apesar do modo rústico em relação ao seu estágio 

contemporâneo. 

Sendo assim, o art. 170, 2o, dessa Carta Constitucional previa que a primeira 

investidura nos postos de carreira das repartições administrativas ocorrerá após concurso de 

provas ou título37. 

Getúlio Vargas começa, nessa época, a implementar um Estado Social de Direito, 

engrandecendo a Administração Pública numa escala maior do que a prevista pelos moldes 

liberais. Isso ocorreu, pois não se buscava apenas a igualdade formal, a liberdade e a 

propriedade e a segurança jurídica. 

Deseja-se, dessa maneira, mitigar as desigualdades formadas pelo tempo 

patrimonialista através da busca de uma igualdade material. A fim de alcançar esse objetivo, 

buscou-se distribuir as competências em diversas hierarquias, criou-se a figura do funcionário 

público possuidor de um saber técnico e especializado, racionalizando o serviço público e 

evitando a troca de favores e a nomeação motivada por interesse pessoal. 

O funcionário público – como era assim chamado à época – seria caracterizado como 

uma mão de obra de agir impessoal dotado de inúmeros atributos, quais sejam clareza, 

continuidade, precisão, unidade, conhecimento dos arquivos, subordinação rigorosa, redução 

de animosidades e racionamento dos custos de material e pessoal. Essas características seriam 

o ponto ótimo e desejável pela administração burocrática38.  

Apesar de todo esse delineamento teórico, a realidade de implementação foi outra.  
																																																								
37 Art. 170, 2o, da Constituição de 1934:  
Art 170 - O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, obedecendo às seguintes normas, 
desde já em vigor: 
(...) 
2º) a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e nos demais que a lei 
determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e concurso de provas ou títulos;   
38 WEBER, Max. Economia e sociedade. Tradução de Regis Barbosa; Karen Elsabe Barbosa. 4.ed. Brasília: 
Editora UNB, 2009, p. 249. 



	

	

27 

A aplicação do modelo burocrático acabou por falhar, pois a descentralização dos 

serviços públicos não consolidou o modelo administrativo em tela. Apesar de haver previsão 

para os concurso públicos na Constituição, houve, ainda, forte uso das indicações para cargos 

e empregos, maculando a proposta de uma estrutura administrativa robusta39. 

A burocracia sistematizada por Weber seria como uma máquina, isto é, cada membro 

dela seria uma peça que juntos fariam a máquina (estatal) funcionar. Logo, os integrantes (as 

peças) seriam agentes desumanizados de cunho estritamente racional. Seriam verdadeiros 

operadores de normas. Isso tudo para evitar a pessoalização do serviço público que macula 

qualquer ente administrativo. 

O funcionário público, dessa forma, seria um intérprete racional da normal, baseando-

se em conceitos formais, sem uso da criatividade – a fim evitar a arbitrariedade –, dos 

contextos individuais, das influências e preferências40. 

Devido ao contexto de tantos séculos em que o Brasil viveu a confusão patrimonial 

entre o público e o privado, o modelo em tela tentou cortar de vez essa situação. O efeito, 

porém, não foi o esperado. 

Mesmo que se tenha mitigado as influências pessoais na Administração Pública com o 

uso da burocracia, as práticas patrimonialistas não cessaram. Além disso, o modelo trouxe 

uma gestão com rigor formal, lenta, onerosa e voltada a beneficiar – seja diretamente ou 

indiretamente – quem está na gestão41. 

O modelo burocrático, ao longo da sua implantação e gestão, causou um inchaço do 

Estado e, consequentemente, da própria burocracia nos órgãos governamentais. 

Após a Segunda Guerra Mundial, começa-se a fortalecer as ideias de descentralização 

e flexibilização administrativas em vários governos do mundo, a fim de tornar a máquina 

pública mais eficiente para os seus usuários42. 

Diante da participação mais atividade dos cidadãos e da necessidade de um modelo 

mais eficiente, surge o modo gerencial de se administrar a coisa pública. 

																																																								
39 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 9. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 out. 2017. 
40 GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento social clássico e 
contemporâneo. Tradução de Cibele Saliba Rizek. São Paulo: Editora UNESP, 1998, p. 33. 
41 LIMBERGER, Têmis. O solipsismo jurídico e o (des)controle das políticas públicas. In: CALLEGARI, André 
Luis; STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo (orgs.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 271. 
42 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 11. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 out. 2017. 
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No entanto, a força para essa a reforma administrativa só ocorreu nos anos setenta 

dentro do contexto da crise do Estado, resultando na crise do modelo burocrático. Por 

conseguinte, já nos anos 80, surge um forte movimento revolucionário na Administração 

Pública dos grandes países para a implantação de um sistema público gerencial43. 

Esse sistema começou a ser adotado na Grã-Bretanha sob o governo Thatcher em 

1979 e nos Estados Unidos no governo Reagan em 1980 com o objetivo de ser um 

instrumento responsável por reduzir custos, tornar a administração dos serviços públicos mais 

eficientes, resguardando as finanças públicas e mitigando as insatisfações em relação ao 

sistema anterior44. 

O gerencialismo, dessa forma, se caracteriza por uma gestão pautada nos resultados, 

na eficiência e no atendimento dos anseios dos usuários-cidadãos, possuindo como grande 

marca a descentralização estatal. 

A reforma gerencial, assim, objetiva aumentar a eficiência e efetividade dos órgãos ou 

agências do Estado através da descentralização, além de fortalecer a capacidade estatal de 

gerar desenvolvimento econômico e social por meio da garantia dos contratos e do respeito ao 

caráter democrático da Administração Pública. Esta deve ser voltada para o seu cidadão-

cliente, sendo cada servidor público responsável pelos seus resultados45. 

Importante esclarecer que o termo cidadão-cliente sofre algumas críticas no sentido de 

que o conceito de cidadão é mais amplo que o de mero consumidor, pois a cidadania em si 

gera não só direito, mas também deveres. Não se restringe a mera escolha de serviços 

públicos46. 

A instalação da Administração Pública gerencial produz, dessa forma, uma mudança 

na forma em que a gestão atua47. Assim, busca-se descentralizar, delegar função e autoridade, 

delimitar de forma clara as áreas de atuação do Estado, isto é, quais são as competências e 

modalidades que melhor se encaixam em cada setor. 

Em suma, pode-se dizer que as principais características desse modelo são a 

descentralização das ações políticas, havendo uma atuação regional e local; descentralização 

administrativa; organização administrativa com poucos níveis hierárquicos; pressuposição de 

confiança limitada na atuação e não de desconfiança; controle por resultados e não mais um 

																																																								
43 Idem. 
44 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 54.  
45 PIMENTA, C.C. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das grandes tendências mundiais. 
Revista da Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 32, no 5, p. 173-199, set./out. 1998. 
46 NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração do 
direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012, p. 118-119. 
47 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 55. 
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controle minucioso do procedimento; uma administração que busca servir ao cidadão e não a 

ela mesma48. 

No Brasil, a influência da administração gerencial na Administração Pública não foi 

recente. Ela foi, timidamente, iniciada nos anos 30, porém teve uma representatividade maior 

na reforma administrativa de 196749. 

Em 1938, tem-se o primeiro delineamento das ideias gerenciais quando se cria a 

primeira autarquia. Isso representa o reconhecimento de que alguns serviços públicos 

deveriam ser descentralizados da administração central. 

Apesar disso, somente nos anos 60, é que o Brasil terá uma reforma expressiva e com 

base no modelo em tela. Sob a gerência de Amaral Peixoto e de Hélio Beltrão, surge o 

Decreto-Lei 200, de 196750. 

A reforma empreendida por tal Decreto procurou superar a rigidez burocrática, sendo, 

segundo Bresser, o primeiro momento da administração gerencial no Brasil51. Buscou-se 

descentralizar alguns serviços públicos, dando autonomia à administração indireta, a fim de se 

obter maior eficiência na prestação dos serviços. 

Houve, assim, um deslocamento das atividades de produção de bens e serviços para as 

autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tais entes 

operavam sob os princípios da racionalidade administrativa, do planejamento e do orçamento, 

da descentralização e do controle dos gastos. 

O referido Decreto-lei tinha o objetivo de modernizar a Administração Pública por 

meio de ferramentas gerenciais de gestão utilizados pela iniciativa privada. Buscou-se 

normatizar e padronizar procedimentos no âmbito da gestão de pessoas, execução 

orçamentária e compras governamentais para citar alguns exemplos52. 

O crescimento da administração indireta, nesse contexto, foi bastante intenso, 

especialmente, nos primeiros dez anos após o decreto. Em 1976, havia 571 instituições nos 

																																																								
48 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 11-12. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 out. 2017. 
49 Idem. 
50 Idem.	
51 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 12. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 13 out. 2017. 
52 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 153-154. 
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três níveis de governo, sendo que 60% foram criadas entre 1966 e 197653. Isso tudo para 

buscar uma maior eficiência nas atividades econômicas e sociais do Estado.  

Nessas unidades descentralizadas, o governo optou, à época, pelo regime privado de 

contratação de trabalho, isto é, a mão de obra era formada por empregos celetistas. Esse tipo 

de escolha permitiu a contração pessoal sem o instrumento do concurso público, reavivando 

as práticas dos tempos patrimonialistas em que as funções se preenchiam através do 

apadrinhamento. 

A Constituição de 1967, de fato, foi a primeira Carta Constitucional que validou a 

obrigatoriedade do concurso público para selecionar pessoas para todos os cargos da 

Administração Púbica com exceção dos comissionados54. 

Foi a primeira vez que se exigia, realmente, a realização de provas ou de provas e 

títulos e não só de títulos como ocorreu no regramento constitucional anterior. 

Embora essa normativa represente um grande avanço na escolha impessoal, eficiente e 

moral de pessoas para os cargos públicos, ela não abrangia os empregos públicos. Assim, os 

membros da Administração Pública indireta, naquela época, não necessitam realizar uma 

seleção pública para trabalhar em alguma autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 

de economia mista. 

Essa situação permitiu a volta de atitudes patrimonialistas, pois era possível a 

contratação de empregados públicos sem prestar concurso público. Isso acarretou na 

desvalorização e da falta de reconhecimento na formação de administradores altamente 

capacitados, possibilitando troca de favores e pessoalidade na escolha. Além disso, o Decreto 

não se preocupou com mudanças maiores no âmbito da Administração direta ou central, que 

se tornou conhecida por possuir uma burocracia excessiva e rígida55. 

																																																								
53 MARTINS, Humberto Falcão. A ética do patrimonialismo e a modernização da administração pública 
brasileira. In: MOTTA, Fernando; CALDAS, Miguel (Orgs.). Cultura Organizacional e cultura brasileira. 
São Paulo: Atlas, 1997. 
54 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967: 
Art 95 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos que a lei estabelecer. 
§ 1º - A nomeação para cargo público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 
§ 2º - Prescinde de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e 
exoneração. 
BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Brasília. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 14 out. 2017. 
55 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan-abr. 1996. Quadrimestral, p. 13. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/702/550>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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Passado o período de esgotamento do poder militar e com a chegada da democracia, 

surte um reordenamento do Estado, trazendo consequências na estrutura e nas características 

inerentes da Administração Pública. 

Durante o processo constituinte, variados setores da sociedade se organizaram em 

lobbies, a fim de defender os seus interesses e anseios perante a nova Constituição que estava 

por vir. Um desses grupos eram os funcionários públicos56. Considerando que era um grupo 

articulado e numeroso, que estava abalado com os anos de sucateamento e ostracismo. 

Estavam preocupados com a possibilidade de retorno do clientelismo, utilizando-se da 

máquina pública para garantir apoio político57. 

Diante desse contexto, prevaleceu a compreensão de que ressuscitar certos ideais da 

cultura burocrática seria uma possível solução aniquilar ações patrimonialistas, em especial, 

no âmbito dos municípios e estados58. 

Surge, então, a Constituição de 1988 que traz mudanças de cunho significativo para 

âmbito da seleção de pessoal para trabalhar tanto na administração direta como indireta. 

Os princípios59 da Administração Pública expostos no caput do art. 37 da então nova 

Constituição trouxe inúmeros princípios norteadores da vida estatal. De maneira evidente, 

todos eles se aplicarão ao instituto do concurso público, construindo e, depois, fortalecendo a 

visão de excelência, isonomia e segurança jurídica tanto para o candidato e o órgão público 

como para a sociedade. 

Houve considerável tendência de fortalecer a administração direta, servindo de molde 

e, assim, ampliando as regras existentes na Carta Cidadã para a administração indireta60.  

																																																								
56 Antes da Constituição de 1988, o que se compreende, atualmente, como servidor público era denominado 
funcionário público.  
57 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 161-163. 
58 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 163. 
59 A Constituição da República é composta por princípios e regras, sendo ambas espécies normativas. Este 
trabalho coaduna com a concepção e as críticas proposta Humberto Ávila. Assim, os princípios “são normas 
imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 
parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser 
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção”. Já as regras “são 
normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e 
abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes 
dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13ª ed., revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 85. 
60 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2004, p. 164. 
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Dessa forma, os órgãos da administração indireta, inclusive, os de direito privado 

deveriam realizar concurso público para contratação de pessoas, além de se valer da licitação 

como procedimento de compra. 

Dentre essas novidades, a necessidade de se realizar concurso público para cargos e 

empregos público representa respeito e qualidade no procedimento de escolha de pessoal para 

atuar como agente público. 

Essa atitude resultou na moralização e na profissionalização do setor estatal que, a 

partir daquele momento, faria uma seleção, abrindo uma oportunidade universal dos melhores 

candidatos serem aprovados, além de tal escolha ser pautada no mérito e não mais em 

indicações de cunho político. Essa mudança gerou o aniquilamento do clientelismo e do 

empreguismo que reinavam na Administração Pública, em especial, a municipal e a estadual. 

Apesar da complexidade de se operacionalizar todas as etapas de um concurso 

público, essa nova exigência trouxe inúmeros benefícios para a Administração Pública e para 

a população. 

A possibilidade de se universalizar o acesso aos cargos e empregos públicos gerou 

maior confiança e credibilidade nas instituições estatais, além de incitar que os candidatos se 

preparassem e se qualificassem tecnicamente cada vez mais para obter uma vaga. 

Assim, o inciso II do art. 37 da CF leciona que o preenchimento de vagas em cargos 

ou empregos públicos ocorre através do concurso público de provas ou de provas e títulos a 

ser realizado em consonância com a natureza e a complexidade das funções a serem 

executadas pelo agente. 

O espírito dessa Constituição – por meio dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência – buscou a máxima eficiência não só na seleção de 

pessoal, mas na própria atuação do agente público. Busca-se o melhor desempenho das suas 

atribuições dentro das possibilidades dadas com o objetivo de se obter os melhores resultados.  

Diante da importância que a eficiência tomou como objetivo primordial da 

Administração Pública no contexto da Constituição de 1988 e do modelo gerencial, o 

Governo Federal, por exemplo, começa a apresentar uma política de gestão de pessoas que 

propõe realizar uma ponte passando pelo binômio quantidade e qualificação dos servidores 

públicos até às prioridades e áreas estratégicas do país61. 

Preocupa-se, finalmente, com a qualidade dos agentes públicos, um dos elementos 

chaves para um efetivo desempenho da Administração Pública. Busca-se uma política de 

																																																								
61 BRASIL. Modernização da gestão pública. Brasília: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República, 2010. (Por dentro do Brasil), p. 20. 
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dimensionamento, seleção e contratação de pessoal cujo eixo é o recrutamento através de 

concursos públicos. 

O objetivo se pauta na busca por um novo padrão de qualidade, priorizando áreas 

essenciais para o desenvolvimento do país como a educação por exemplo. Em 2008, das 

quarenta e uma mil vagas autorizadas de concurso público 70% foram para a área da 

educação62. 

Assim, a criação de novas carreiras e vagas foram baseadas na necessidade da 

Administração para aqueles cargos e empregos, além disso, buscou-se capacitar seus 

servidores e empregados, a fim de que se pudesse aumentar o índice de pós-graduados na 

força de trabalho estatal. 

Importante mencionar, dessa forma, que, apesar dessa política de recomposição de 

agentes públicos e consequente recrutamento, não houve aumento exponencial de servidores 

públicos se se realizar um comparativo entre os anos 90 e a atualidade.  

Em 1995, o Brasil conta com 683.618 servidores civis ativos do Poder Executivo 

Federal. Em 2016, tem-se 632.485 servidores nesse mesmo grupo63. 

Percebe-se, dessa forma, que as contratações precisam corresponder às demandas para 

o desenvolvimento do Brasil. Para tanto, é necessário retomada do crescimento econômico, 

aumento da população economicamente ativa e a recomposição de cargos pertencentes aos 

servidores aposentados64.  

Com o objetivo de assegurar a qualidade da mão de obra do Estado, o governo 

brasileiro investiu para que houvesse diversas capacitações ao longo da sua jornada como 

servidor público65. 

Isso tudo demonstra a tentativa da mitigação paulatina da visão clássica do servidor 

público e da figura do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, pois se foca no agente 

como instrumento de concretização não somente de uma Administração Pública efetiva, mas 

também de valorização da mão de obra estatal. 

Diante desse contexto, o concurso público – aliado a todas às regras e princípios 

inerentes – é um procedimento de extrema importância para a eficiência estatal. Ele preza, em 

especial, pelos princípios constitucionais da democracia e isonomia66. 

																																																								
62 Idem. 
63 BRASIL. Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais. Brasília: Secretaria de Gestão de 
Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público, 2017, p. 65,67. 
64 BRASIL. Modernização da gestão pública. Brasília: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República, 2010. (Por dentro do Brasil), p. 21. 
65 Idem. 
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Como não existe, no Brasil, uma Lei geral dos concursos públicos, faz-se 

imprescindível que o edital possua todo o delineamento procedimental do certame. 

O edital é o instrumento convocatório no qual estão previstas as normas que irão 

conduzir determinado certame, sendo vinculante para os candidatos e para a Administração. 

Assim, devido a obrigatoriedade de todas as partes seguirem essas regras, diz-se que o “edital 

é a lei do concurso público”67. 

Além disso, uma vez lançada a convocação à sociedade através da publicação do 

edital público, forma-se um vínculo a seus termos, que abrange não só a Administração 

Pública, mas também os administrados interessados em participar do certame68. 

Da mesma maneira que ocorre com todo ato praticado pela Administração, as 

cláusulas do edital, dessa forma, devem respeitar o princípio da legalidade em sentido amplo. 

Isso significa que tal instrumento não pode ferir as diversas disposições legais e 

constitucionais pertinentes ao tema, inclusive aquelas específicas de determinados cargos.  

Logo, a discricionariedade da Administração é limitada. O edital pode prever, por 

exemplo, as disciplinas que serão demandadas na prova, mas não pode exigir algum requisito 

cuja existência não esteja prevista em lei para determinado cargo69. 

Sendo assim, a jurisprudência possui um papel importante para a definição de alguns 

critérios na seara do concurso público, em especial, nas nomeações para cargos públicos pela 

falta de uma legislação constitucional e infraconstitucional específica e robusta sobre o 

tema70. 

Apesar dessa carência legislativa, há três Propostas de Emenda à Constituição (PEC), 

a 483/2010, a 440/2005 e a 439/2005, que tramitam no âmbito do Congresso Nacional. 

A primeira PEC de autoria do então Deputado Federal Gonzaga Patriota propõe alterar 

o inciso II do art. 37 da CF ao vedar a realização de concurso público para a formação de 

																																																																																																																																																																													
66 ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 144. 
Segundo a autora, esses dois seriam os principais princípios inerentes ao assunto, porém, evidentemente, há 
diversos outros princípios que incidem no concurso público como os da Administração Pública previstos no art. 
37, caput da Constituição Federal e os presentes na Lei Federal 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo 
Federal.	
67  MOTTA, Fabrício. Concursos públicos e o princípio da vinculação ao edital. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, p. 139-148, jan. 2005. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43864>. Acesso em: 1 Nov. 2017. 
68 ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 223-224. 
69 Como exemplo sedimentado pelo STF, pode-se mencionar a Súmula Vinculante no 44 cujo conteúdo leciona: 
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 
70 Ver nota de rodapé no 5. 
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cadastro de reserva obrigando o preenchimento das vagas publicadas no edital no prazo de 

validade do concurso71. 

Já a segunda PEC foi proposta pelo então Deputado Federal Simplício Mário com 

objetivo de dá nova redação ao inciso IV do art. da CF dispondo sobre a obrigatoriedade de 

convocação dos candidatos aprovados em concursos públicos de provas ou de provas e títulos 

como condição prévia para a realização de novo concurso, com idêntico fim, no interregno do 

prazo improrrogável do concurso anterior72. 

Por fim, a PEC 439/2005 de autoria do então Deputado Federal Henrique Afonso 

sugere a alteração da redação aos incisos III e IV do art. 37 da CF. Ele propõe que o prazo de 

validade dos concursos públicos será de 4 (quatro) anos improrrogáveis, e veda a divulgação 

de edital para novo concurso no qual haja candidatos aprovados no concurso anterior e cujo 

prazo de validade não tenha expirado73. 

Devido à similitude de conteúdo, as duas primeiras PECs foram apensadas à de 

número 439/2005. 

Embora tenha havido esse esforço legislativo para tentar nascer alguma novidade no 

campo do concurso público, todas as Propostas aqui citadas estão sem tramitar desde 2015, 

aguardando apenas a apreciação do plenário. 

Sendo assim, a jurisprudência tem papel relevante ao se discutir casos de concurso 

público. Apesar de a Administração Pública possuir certa discricionariedade no momento de 

elaborar as cláusulas do edital, ela é obrigada a se submeter aos ditames legais e 

constitucionais sob pena de ferir o princípio da legalidade, ou melhor, da juridicidade. 

 Diante da quebra a esses ditames, a judicialização aparece, portanto, como forma de 

sanar alguma mácula ocorrida. É o caso dos candidatos que solicitam nomeação quando há 

necessidade pública declarada, quando há preterição, quando há desistência de aprovados 

dentro do número de vagas e não se nomeiam os aprovados seguintes, dentro outros diversos 

exemplos. 

 
2.2 ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS: MARGEM DE ATUAÇÃO DO 

GESTOR SOB A SUBMISSÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO 

																																																								
71  BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC 483/2010. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=475585>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
72  BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC 440/2005. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=293033>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
73  BRASIL. Câmara dos Deputados. PEC 439/2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292967&ord=1>. Acesso em: 11 
jul. 2018. 
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De plano, cabe dizer que qualquer acontecimento – seja por decorrência da conduta 

humana ou pela sequência de eventos que não depende das pessoas – é entendido como fato. 

Quando esses fatos causam uma interferência nas relações humanas e, 

consequentemente, precisam de algum tipo de regulamentação através das normas jurídicas, 

diz-se que se está diante de um fato jurídico. 

Esse tipo de fato pode advir tanto da ação humana quanto da natureza e são 

responsáveis pelo nascimento e encerramento das relações de direito. Assim, todas as 

ocorrências que geram produção, aquisição, alienação, modificação ou extinção de direitos 

são caracterizados como fatos jurídicos74. 

Esses fatos, ainda, podem ser classificados em fatos jurídicos strictu sensu e atos 

jurídicos. Os primeiros se mostram como fatos da natureza que causam consequências nas 

relações desenvolvidas pelas pessoas. Já o segundo se apresentam como manifestação de 

vontade humana com capacidade de produzir efeitos no mundo jurídico, isto é, na ordem 

jurídica, dependendo, pois, de regulamentação normativa. 

Assim, o fato jurídico, em sentido restrito, é o evento apto a produzir efeitos jurídicos 

cuja concretização não depende da vontade de um sujeito determinado como, por exemplo, 

um terremoto, uma greve, um evento praticado por um animal. O ato jurídico, por sua vez, se 

caracteriza como o evento apto a produzir efeitos jurídicos que decorre da vontade, como é o 

caso do contrato e do casamento75. 

Se há uma atuação humana, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos e com 

interferência na estrutura do Direito Administrativo, estar-se-á diante de um ato 

administrativo regulado por normas de Direito Público. 

Assim, os atos administrativos são atos jurídicos, já que decorrem da manifestação da 

vontade humana, interferindo na esfera jurídica das pessoas. A sua qualificação como ato 

administrativo resulta da sua repercussão jurídica numa determinada sociedade, sendo 

necessária a regulação pelo direito público. 

Celso Antônio Bandeira de Mello76 compreende o ato administrativo como declaração 

do Estado – ou daquele que lhe faça as vezes como os concessionários de serviço público – no 

exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas 

																																																								
74 LOUREIRO, Luís Guilherme. Curso Completo de Direito Civil. 3a ed. São Paulo: Editora Método, 2010, p. 
147. 
75 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
76 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 389. 
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complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, sendo tais atos sujeitos ao controle de 

legitimidade por órgão jurisdicional. 

O conceito aqui apresentado representa o entendimento de um jurista brasileiro, porém 

a doutrina internacional, em especial, a francesa, apresenta seus conceitos de ato 

administrativo que, indubitavelmente,  contribuíram para a construção do conceito aceito pela 

doutrina nacional. 

Pierre Devolvé entende ato administrativo como o ato unilateral – apesar de considerar 

os contratos administrativos como atos também, já que os atos jurídicos abarcam 

manifestações de vontade que produzem efeitos unilaterais ou contratuais. Assim, o ato 

administrativo é um ato jurídico adotado unilateralmente por uma autoridade administrativa, 

que incide sobre o ordenamento jurídico e afeta os direitos ou obrigações de terceiros sem o 

seu consentimento77. 

Um dos cânones do Direito Administrativo, Jean Rivero, leciona que o ato 

administrativo é um ato de vontade destinado a induzir uma mudança nas relações de direito 

que existem no momento em que ele se produz, isto é, modificar o ordenamento jurídico78. 

Já Stassinopoulous79 defende que o ato administrativo individual se mostra como uma 

declaração da vontade emitida por um órgão administrativo e que determina de um modo 

unilateral o que é o direito em um caso individual. 

Como se pode perceber, esses conceitos possuem, de forma convergente, que o ato 

administrativo é um ato jurídico, de cunho unilateral, deve ser emanado por uma autoridade 

administrativa – ou por quem faça as vias de autoridade –, e deve afetar o ordenamento 

jurídico. 

Compreende-se, então, que para o ato administrativo se concretizar é necessária a 

emissão por um agente público, isto é, por uma pessoa que esteja investida pela função 

pública, tendo permissão para atuar em nome da Administração Pública. 

É um ato, pois, editado no exercício da função administrativa sob a tutela do Direito 

Público e que representa a vontade do Estado. Considerando a incidência do regime público, a 

Administração possui certas prerrogativas e atua com as garantias decorrentes do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

																																																								
77 DEVOLVÉ, Pierre. Acte Administratif. In: GAZIER, François, DRAGO, Roland (org.) Répertoire de 
Contentieux Administratif. Tome I. Paris: Dalloz, 1996, p. 4-5. No original: “la notion d’acte administratif 
pourrait être déterminée indépendamment de toute considerátion contentieuse. [...] L’acte administratif est un 
acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l’ordonnancement juridique 
affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur consentement”. 
78 RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1981, p.101. 
79 STASSINOPOULOS, Michel. Traité des Actes Administratifs. Atenas: [s. ed.], 1954, p. 37.	
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Esses elementos encontrados na doutrina estrangeira se fazem presentes no conceito 

de Bandeira de Mello, salvo a parte do controle jurisdicional – o que é de se compreender, 

pois a jurisdição, na França, é dual, enquanto que, no Brasil, é una, isto é, não existe uma 

jurisdição especifica e exclusiva para julgar os casos envolvendo a temática de Direito 

Administrativo. 

Bandeira de Mello80, ainda, leciona que os atos em tela podem ser analisado em 

sentido estrito ou em sentido amplo. Aquele representa um ato administrativo de declaração 

unilateral de vontade do poder público, no exercício das atividades administrativas, valendo-

se de todas as prerrogativas do regime de direito público, a fim de que seja fielmente 

cumprido. Já este último representa os atos bilaterais oriundos de acordos celebrados pelo 

Poder Público, assim como atos gerais e abstratos praticados de acordo com a lei. 

 Dentro da temática do ato administrativo, este trabalho analisa de forma mais enfática 

os atos administrativos ditos discricionários, pois as nomeações para cargos públicos são, em 

regra, compreendidos nessa seara81. 

 A origem da discricionariedade se encontra na legislação, só existindo nos espaços 

livres de atuação deixados por ela. Assim, a atuação da Administração Pública é livre desde 

que, anteriormente, chancelada pelo legislador.  

 Di Pietro justifica três vertentes do aplicação da discricionariedade: há, portanto, 

discricionariedade quando a lei, expressamente, permite à Administração como, por exemplo, 

casos de remoção de ofício de agente público a critério do gestor; ou quando a lei é omissa, 

pois não é possível prever todas as situações supervenientes ao momento da sua criação. 

Nesse caso, a autoridade deve agir conforme o ordenamento jurídico pátrio.; ou, por fim, 

quando a lei prevê determinada competência, mas não estabelece a conduta a ser adotada82. 

 Sendo a gestão do órgão público responsabilidade do gestor-administrador e não 

havendo lei que regulamente a metodologia da nomeação para cargos e empregos públicos 

																																																								
80 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 390. 
81 O entendimento dos Tribunais Superiores e dos Tribunais locais é bastante consolidado, há anos, no sentido de 
que a nomeação para cargos e empregos públicos através de concurso público se caracteriza, via de regra, como 
ato discricionário. Essa situação só se convola em direito líquido e certo quando há alguma situação fática 
excepcional, sendo algumas delas tratadas nesse trabalho. Corroborando com esse entendimento, ver STF - 
RMS: 22063 RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/06/1995, Segunda Turma, Data de 
Publicação: DJ 07-12-1995 PP-42608 EMENT VOL-01812-01 PP-00106; TRF-1 AMS: 27203 PI 
1999.01.00.027203-0, Relator: JUIZ JULIER SEBASTIÃO DA SILVA (CONV.), Data de Julgamento: 
19/09/2001, TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 15/10/2001 DJ p. 235.; e TJ-RN - 
AC: 80768 RN 2009.008076-8, Relator: Juiz Klaus Cleber Morais de Mendonça (Convocado), Data de 
Julgamento: 31/08/2010, 2a Câmara Cível, entre diversos outros. 
82 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 222. 
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providos através de concurso público, o ato de nomear alguém é entendido como de cunho 

discricionário, salvo os casos em que a jurisprudência entende que há direito líquido e certo83. 

 Cabe aqui dizer que, antes de tudo, não existem ações completamente discricionárias. 

Na verdade, qualquer atuação do ente estatal está atrelada à lei e somente a partir dela que se 

pode nascer condutas das autoridades públicas. Assim, a submissão à lei não é tema exclusivo 

dos atos vinculados. 

 A lei em sentido amplo, isto é, o ordenamento jurídico irá guiar a atuação do Poder 

Público. Ela irá determinar se tal atuação administrativa é vinculada ou não, isto é, se há 

alguma margem de decisão – sob as garantias da lei – nas mãos do gestor. 

 Isso ocorre, pois, de acordo com o princípio da legalidade aplicado ao Direito 

Administrativo, a lei pode permitir uma atuação do agente público de forma objetiva ou 

concedendo a ele certa margem de escolha, dentro dos limites da moldura da legalidade. 

 Dessa forma, quando o comando normativo permite a possibilidade de duas ou mais 

escolhas do administrador público, pode-se dizer que se está no exercício do ato 

discricionário. 

 Já o ato vinculado é aquele exercido dentro do poder vinculado. Nesse caso, a 

Administração Pública está limitada ao que a legislação prevê de forma objetiva. A norma 

legal situa todos os elementos do ato administrativo, não restando margem de opção sobre a 

melhor forma de atuar. Preenchendo-se os requisitos objetivos do texto legal, o ato 

administrativo deve ser pratico pelo poder público. 

 Assim, os atos vinculadores seriam aqueles em que, por existir prévia e objetiva 

tipificação legal do único comportamento possível da Administração Pública em face de 

situação igualmente prevista em termo de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-

los, não faz qualquer julgamento de cunho subjetivo84. 

 Por seu turno, o ato discricionário possui determinação em lei e este confere certa 

margem de escolha ao gestor público através da análise de mérito, isto é, da conveniência e 

oportunidade. 

 Assim, o texto normativo permite que o administrador atue com certa liberdade. Diz-

se certa liberdade, pois esses atos não devem ser arbitrários e devem respeitar os limites 

impostos pela lei. 

																																																								
83 Tais casos de direito líquido e certo serão tratados oportunamente neste trabalho. 
84 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 436. 
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 Assim, o ato expedido por gestor público não pode conter vício de desvio de poder, 

ser irrazoável ou desproporcional, infringir a princípios como moralidade, segurança jurídica, 

boa-fé, pois tudo isso diz respeito à legalidade, ou melhor, à juridicidade do ato. 

 A atuação discricionária ocorre, assim, quando a Administração, frente a um caso 

concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo de acordo com os critérios de oportunidade e 

conveniência e poder escolher dentre duas ou mais soluções, sendo elas todas válidas e 

possíveis para o direito85. 

 Assim, dentro da moldura da lei, o gestor deve escolher qual a melhor conduta para o 

caso concreto posto. Se a atuação está dentro dos limites da lei, a atuação será legal. Assim, 

busca-se a solução mais conveniente e oportuna ao interesse público. Logo, 

discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, pois aquela só é exercida dentro dos 

limites da legislação pertinente. 

 Por fim, importante mencionar que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os 

atos administrativos se limita à análise de legalidade, ou seja, no exercício da função 

jurisdicional, o órgão controlador deve apenas analisar se o dito ato foi exercido conforme o 

Direito. Há, assim, como forma de controle do ato discricionário, os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, evitando excesso de poder e condutas desarrazoadas pela 

Administração. 

 A análise mais detida sobre o tema da inafastabilidade do controle judiciário previsto 

no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal será trabalhado no tópico seguinte. 

 

2.3  PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIÁRIO: A 

POSSIBILIDADE DA NOMEAÇÃO JUDICIAL 

 

A aprovação em concurso público até o ato administrativo que nomeia o candidato 

aprovado pode se tornar um longo caminho por inúmeras razões: falta de planejamento do 

administrador público responsável pelo certame, má organização do órgão ou até mesmo 

excessos e arbitrariedades do gestor são alguns motivos. 

 Diante dos desrespeitos – seja de regras ou de princípios – os candidatos buscam o 

Judiciário para que um terceiro imparcial seja capaz de analisar a situação fático-

argumentativa e, se for o caso, garantir direitos que estão sendo violados. 

																																																								
85 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 676. 
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Sabe-se, assim, que o Poder Judiciário vai muito além de um mero reprodutor de 

normas explícitas. Na omissão ou abuso dos atos administrativos, o judiciário hoje pode 

analisar e julgar a sua legalidade. Tal fato hoje é possível devido a evolução histórico-jurídica 

que o Brasil passou.  

Apesar de ultrapassada atualmente, é inegável a importância do Estado Liberal na 

sociedade de então quando era imperativo que houvesse um conjunto de direitos negativos e 

subjetivos pertencentes aos indivíduos que o Estado não poderia interferir. A história nos 

conta o famoso período absolutista em que o rei tudo podia, invadindo, muitas vezes de forma 

arbitrária, a vida dos seus súditos. 

A possibilidade de o Estado ter uma atuação negativa, à época, se mostrava essencial. 

A história continuou e a abstenção de interferência na vida da população, porém, não era mais 

sustentável. O modo de produção capitalista, na Revolução Industrial, resultou  na 

concentração de riquezas e na opressão dos mais fracos economicamente. 

A burguesia, apesar de grande defensora das liberdades individuais, só os via de 

maneira formal, pois, de fato, estava dominando o controle político e a defesa da 

universalidade da ideologia de classe não era mais a prioridade naquele momento conforme 

ensina Paulo Bonavides86. 

Incorporando as ideologias do processo de democratização e do surgimento do Estado 

Social, os direitos fundamentais passaram do campo de serem apenas limites negativos para 

se posicionarem como ações positivas que devem ser garantidas pelo Estado87. 

Assim, os direitos fundamentais ficaram caracterizados por duas dimensões: uma no 

plano jurídico-objetivo que, conforme se via no período do Estado Liberal, constitui-se por 

normas de competência negativa para os poderes públicos, cujo objetivo era impedir as 

ingerências destes no domínio jurídico individual. Doutro giro, havia o plano jurídico-

subjetivo, em que os poderes públicos atuavam de forma positiva para equilibrar as relações 

sociais e podiam, também,  estabelecer omissões com o escopo de evitar agressões a direitos 

por parte desses poderes88. 

O acesso a cargos públicos possui uma caminhada histórica que, no passado, carecia 

de certa igualdade, impessoalidade e eficiência, porém a atual Constituição pôs um fim a essa 

situação nebulosa.  

																																																								
86 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 40-42. 
87 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3. 
ed. Lisboa: Almedina, 2006, p. 45. 
88 CANOTILHO, J. J. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 408. 
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Em seu inciso II do art. 37, apresenta, explicitamente em suma, que a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Tal regra está 

completamente alinhada com o Estado Democrático de Direito e com os princípios que regem 

a administração pública. 

Apesar dessa previsão constitucional expressa da necessidade de concurso público 

para prover cargos efetivos, o Judiciário enfrenta diversas ações sobre o quesito direito à 

nomeação. 

A nomeação dos aprovados, em qualquer caso, era vista como de competência 

discricionária da Administração Pública, devendo ser considerada a análise subjetiva de 

conveniência e de oportunidade. 

 Essa visão mudou, conforme será demonstrado no próximo capítulo deste trabalho, 

pois havia casos de claro desrespeito ao ordenamento jurídico como a nomeação ou 

contratação de candidato não aprovado no concurso, de preterição, de contratação precária ou 

temporária para exercer as atividades descritas no cargo do edital, entre outros. 

Criou-se, aparentemente, uma cultura que maculou o instituto do concurso público, 

trazendo, em alguns casos, certo descrédito, já que havia a possiblidade de se realizar um 

certame e, no final, não nomear ninguém. 

 Eis que nasce a necessidade, diante desses casos, do Judiciário intervir, concedendo, a 

depender do caso concreto, a nomeação, tornando o ato – antes discricionário – vinculado. 

Nesse contexto, as demandas judiciais sobre essa temática surgiram em grande 

quantidade, com o objetivo de que a Administração respeitasse os normas constitucionais e 

legais que pertencem ao concurso público e seus desdobramentos administrativos inerentes.  

	 Importante fazer a ressalva de que a ação administrativa não se restringe a ser 

vinculada apenas a lei, mas a toda a ordem jurídica, incluindo a norma constitucional e as 

regras jurídicas existentes. Assim, o agir da Administração se pauta de acordo com a lei e o 

Direito89. 

 Se isso não acontecesse, iria-se correr um grande risco de cerceamento de direitos. A 

Administração deve respeitar o princípio da legalidade, mas não pode se deter somente a ele. 

 Importante compreender, pois, que a atuação administrativa pautada na lei não se 

restringe ao mero cumprimento da norma positivada.  

																																																								
89 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2007, p. 57. 
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Deve-se entender que, dentro da lei, está compreendido o Direito e que cumpri-lo nem 

sempre representa cumprir a lei positivada. Os princípios constitucionais, não raramente, 

exigem que não se aplique a lei ou que se aplique de forma parcial90. 

Busca-se, portanto, o cumprimento do ordenamento jurídico, que deve sempre estar 

em harmonia com a Constituição Federal. 

 Evidente que, devido ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, os atos 

administrativos podem ser questionados, no Poder Judiciário, em relação à sua juridicidade91. 

 Tal Poder possui, ademais, função e responsabilidade importantíssimas para que haja 

uma equilibrada administração pública democrática. Os controlados pelo administrador – cuja 

hipossuficiência é infinitamente maior – recorre ao magistrado a função de submeter a ação 

administrativa aos moldes do ordenamento jurídico. Casos em que a administração abusa de 

seus poderes através de seus atos comissivos ou omissivos é de suma importância a atuação 

de um poder que possa reestabelecer a juridicidade dos seus atos92. 

 Na fase pós-positivista, o Direito Constitucional contemporâneo confere fundamental 

importância aos princípios ao reconhecer a sua forma normativa. Os princípios da 

Constituição compreendem os valores da justiça de uma comunidade, acarretando o retorno 

da racionalidade prática do direito93. 

 Dessa forma, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional obtém 

importância com a divisão tripartite do Poder Estatal com o fim de se criar limites internos ao 

exercício do poder político, durante o período republicano, após a Revolução Francesa e a 

independência norte-americana94. 

 De acordo com Montesquieu, a garantia da liberdade somente ocorre em governos em 

que o poder não resta concentrado, porém distribuído em órgãos diferentes que se controlam 

de forma mútua. É necessário, portanto, que o poder detenha o poder95.  

																																																								
90 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeito dos Vícios do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
144. 
91 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2007, p. 58. 
92 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa no regime 
jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p.4. 
93 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 78-
79. 
94 MOURA, Caio Roberto Souto de. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e a Justiça 
Desportiva: um caso de antinomia jurídica um caso de antinomia jurídica. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
Porto Alegre, n.16 , fev. 2007. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao016/Caio_Moura.htm>. Acesso em: 25 maio 2018. 
95 MONTESQUIEU. L’esprit des lois, XI, IV, p. 395, apud GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios 
filosóficos do direito político moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 240. 
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 Havendo, assim, os três poderes como elementos essenciais às repúblicas modernas 

constitucionais e tendo o Poder Judiciário a competência de solucionar conflitos, por meio da 

aplicação das normas jurídicas, tem-se o processo como o campo de uma função e de uma 

atividade estatal. Prevalece, nesse caso, a figura dos órgãos jurisdicionais e a finalidade da 

atuação, respeitando o direito dos indivíduos e a vontade da lei96.  

 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, dessa forma, assegura que 

haverá solução de controvérsias por parte do Estado, aniquilando o exercício arbitrário das 

próprias razões. Quando se cria uma instancia de solução de conflitos sociais, monopolizado 

pelo Estado, substitui-se a autocomposição dos litígios que, nesse caso, não alcança uma 

solução efetiva. Ainda, tal princípio garante que essa instância estatal realize a apreciação de 

qualquer litígio, não se esquivando de apreciá-lo. 

 A garantia de acesso aos tribunais, segundo Canotilho97, significa membro essencial 

do Estado de Direito, representando o direito à proteção jurídica por meio do Judiciário de 

forma ampla. Logo, pode-se dizer que a sólida universalidade do acesso ao Poder Judiciário é 

essencial para a Democracia Constitucional. 

 No Brasil, tal princípio surge na Constituição Federal de 1946 (art. 141, §4o). Depois 

na de 1967 (art. 150, §4o) e na Emenda Constitucional no 01/69 (art. 153, §4o)98. Atualmente, 

a inafastabilidade do controle jurisdicional se encontra no inciso XXXV do art. 5o da 

Constituição Federal de 198899. 

 Esse princípio representa a garantia processual de assegurar o direito público subjetivo 

de conseguir a efetiva tutela jurisdicional, devido ao direito de ação quando se defende 

qualquer direito seja individual ou transindividual. Tem-se, portanto, a garantia da tutela 

jurisdicional como forma de preservar a gama de direitos previstos pelo ordenamento jurídico. 

 Garante-se, dessa forma, a proteção do direito de ação, o acesso formal aos órgãos 

judiciários e, especialmente, a efetiva e tempestiva tutela jurisdicional, a fim de excluir 

qualquer dificuldade ao exercício de direitos substanciais como, por exemplo, o de ser 

nomeado para um cargo público. 

 A concepção formal desse princípio leciona que se deve ocorrer o acesso aos órgãos 

jurisdicionais de forma ampla, porém, ao longo da sua evolução, ele compreende, também, 
																																																								
96 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1969. vol. I. p. 22. 
97 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2003. p. 
491. 
98 MOURA, Caio Roberto Souto de. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e a Justiça 
Desportiva: um caso de antinomia jurídica um caso de antinomia jurídica. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
Porto Alegre, n.16 , fev. 2007. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao016/Caio_Moura.htm>. Acesso em: 25 maio 2018. 
99 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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uma dimensão substantiva, que resulta numa jurisdição qualificada pelo devido processo legal 

no que diz respeito ao procedimento e a uma decisão judicial justa e formalmente válida, 

pondo fim ao litígio100. 

 Essa teoria da dimensão substantiva deseja unir a questão material do processo justo, 

compreendendo as pessoas mais do que um processo legal, e a questão do processo legal, 

justo e adequado101. Objetiva-se, pois, uma proteção ampla garantida por um processo 

equitativo, cujo controle jurisdicional incidirá tanto sobre os aspectos materiais como 

processuais da lide. 

 Segundo Canotilho, ter garantia de acessar a via judiciaria significa mais do que 

acessar o Poder Judiciário de maneira formal. Faz-se necessário observar questões de cunho 

material, funcional e organizatório102. 

 Por fim, a garantia da inafastabilidade deve ser entendida não apenas como mera 

possibilidade de provocar o Poder Judiciário, mas, sim, de garantir ao jurisdicionado um 

processo de cunho célere e efetivo. Deve-se, portanto, tramitar em tempo capaz de garantir o 

direito material pleiteado com a devida segurança. 

 

2.4 DISCUSSÃO SOBRE O CONTROLE DO MÉRITO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Diante da dinamicidade do sistema político, social e o econômico103, não seria possível 

prever, nas normas legais, todas as situações e ações que a Administração Pública poderia 

viver no seu dia a dia.  

Seria até utópico pensar que seria possível – e até humano – regular e descrever todas as 

formas e as situações dos agentes públicos. Assim, confere-se à Administração a possibilidade 

de realizar escolhas dentro de uma moldura legal já prevista, evitando-se opções arbitrárias e 

contrárias ao interesse público. Pode-se dizer que haveria certo protagonismo político nesse 

momento de maior liberdade de escolha104.  

																																																								
100 MOURA, Caio Roberto Souto de. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e a Justiça 
Desportiva: um caso de antinomia jurídica um caso de antinomia jurídica. Revista de Doutrina da 4ª Região, 
Porto Alegre, n.16 , fev. 2007. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao016/Caio_Moura.htm>. Acesso em: 25 maio 2018. 
101 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2003. p. 
494. 
102 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 2003. p. 
275. 
103 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade administrativa – Limitações da vinculação legalitária e propostas pós-
positivistas. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito 
administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 205-240, p. 212. 
104 GUERRA, Sérgio, op. cit., p. 212. 
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Assim, não se pode afirmar que a atividade administrativa se limita apenas a executar o 

que a lei positivada prevê. O gestor não remonta aos tempos da França pós-revolução em que 

o juiz era mera “boca da lei”, aplicando, de forma mecânica, a norma positivada nos seus 

exatos dizeres. 

 Tal atividade deve, portanto, gerir os interesses públicos diversos de forma que tente, 

dentro da realidade e das possibilidades dadas, satisfazer os anseios da sociedade através da 

aplicação do ordenamento jurídico105, fazendo-se valer, quando permitido e possível, dos 

espaços e aberturas para uma atuação criativa – porém dentro dos limites da lei. 

 Utilizando-se das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello106, discricionariedade 

seria a margem, isto é, uma possibilidade de certa liberdade facultada ao administrador para 

eleger, segundo critérios firmes de razoabilidade,  uma, dentre pelo menos duas opções, 

cabíveis diante do caso concreto, com o objetivo de adotar a solução mais adequada, a fim de 

satisfazer a finalidade legal. 

Ademais, essa situação de escolha apenas se faz possível quando a lei possui termos 

fluidos ou permite tal liberdade e não se possa extrair, objetivamente, uma única solução para 

o caso concreto. 

Maria Sylvia Zanella de Pietro107 leciona no mesmo sentido, afirmando que, como o 

legislador não teria possibilidade de prever e avaliar todas as situações possíveis, foi obrigado 

a deixar certa margem de liberdade para a Administração apreciar os casos concretos de 

acordo com critérios próprios, a fim de escolher a melhor alternativa dentre as possíveis, 

balizando-se pela proteção ao interesse público. 

Frente às explicações doutrinárias aqui mencionadas, depreende-se que a atuação 

discricionária não se relaciona com a vontade arbitrária do administrador. Seus desejos 

egoísticos – voltados para um interesse próprio ou de um pequeno grupo – não representam o 

objetivo da existência dessa possibilidade de se escolher um determinado caminho diante de 

duas ou mais opções.  

Conforme leciona Jean-Claude Ricci 108 , a Administração não está, inteiramente, 

vinculada de um lado. Ela dispõe de certa liberdade e, por outro, ela não está, completamente, 

																																																								
105 MORÓN, Miguel Sánchez. Discrecionalidad administrativa y control judicial, 1a ed. Madrid: Tecnos, 
1995, p. 31. 
106 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 988. 
107 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 3a ed. São 
Paulo: Atlas, 2012, p. 14. 
108 RICCI, Jean-Claude. Droit Admnistratif General. 5e Edition. Paris: Hachette Supeieur, 2013, p. 41. 
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livre para atuar da forma que deseja a depender do seu humor ou de seus caprichos. Exige-se 

respeito a um mínimo de regras jurídicas. 

Percebe-se que a discricionariedade aqui discutida está, intimamente, ligada e coesa 

com o Direito Administrativo Contemporâneo, isto é, ela não está, completamente, livre e 

irrestrita. Está, na verdade, conectada a premissas legais, gerando, por consequência, 

limitações. 

Esses limites são os freios que controlam interpretações dissociadas da realidade fática. 

Há uma ligação da discricionariedade com a lei e com o Direito, conforme leciona Hartmut 

Maurer. 

Ele ensina que não há uma discricionariedade livre, mas uma discricionariedade dever, 

isto é, um “poder discricionário conforme o seu dever”, ou melhor: uma discricionariedade 

vinculada ao Direito109. 

Tradicionalmente, diz-se que, na ação discricionária, o administrador possui o poder de 

escolha baseado no binômio conveniência e oportunidade, cuja análise de mérito do ato 

administrativo não poderia ser apreciada pelo Poder Judiciário110. 

Assim, tomando como base o seu entendimento e sua capacidade resolutiva, o 

administrador público escolhe a opção que, naquele momento, entende ser a melhor para que 

a efetivação da finalidade pública seja alcançada. 

Entretanto, essa visão evoluiu e o clássico critério de conveniência e de oportunidade 

não mais satisfaz, completamente, a comunidade jurídica. 

Assim, seguindo o pensamento de Karl Engisch111, há uma ligação íntima entre o eixo 

de atuação e as balizas da discricionariedade, devendo compreender não somente o famoso 

binômio, mas também os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Corroborando com esse pensamento, Odete Medauar compreende, nesse sentido, a 

necessidade da redução do espaço de discricionariedade do administrador, colocando, em 

primeiro plano, o diálogo e o consenso para que surja, de fato, a melhor opção para o interesse 

público.  

Ela afirma que 

 
																																																								
109 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Tradução de Dr. Luís Afonso Heck. 1. ed. Barueri: 
Manole, 2006, p. 148. 
110 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade Administrativo e sua Transformação no Estado Democrático de 
Direito. Revista da Faculdade de Direito Candido Mendes, Rio de Janeiro, v. 16, n. 16, p. 205-228, jan. 2011, 
p. 209. Disponível em: <http://www.ucam.edu.br/portal/images/PDFs/revista_fdcm/Ucam16.pdf>. Acesso em: 
26/06/2017. 
111  ENGISCH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. 6a edição, Lisboa: Ed. Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1988, p. 220. 
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A atividade de consenso-negociação entre Poder Público e particulares, mesmo 
informal, passa a assumir papel importante no processo de identificação e definição 
de interesses públicos e privados, tutelados pela Administração. Esta não mais 
detém exclusividade no estabelecimento do interesse público: a discricionariedade 
se reduz, atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. A 
Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer melhor os 
problemas e aspirações da sociedade. A Administração passa a ter atividade de 
mediação para dirimir e compor conflitos de interesses entre várias partes ou entre 
estas e a Administração112. 

 

Entende-se, portanto, que a discricionariedade não pode ser dimensionada apenas pela 

conveniência e oportunidade do gestor, mas também pelos direitos fundamentais113, pelo 

dever de boa-fé na Administração Pública, além dos princípios da eficiência, impessoalidade, 

moralidade e proteção à confiança – configurando total respeito ao Estado Democrático de 

Direito e ao instituto do concurso público. 

Convém, nesse momento, discorrer sobre a possibilidade do controle dos atos 

administrativos discricionários ou, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello114, dos 

atos praticados no exercício da competência discricionária. 

Quando o legislador concedeu a competência discricionária à Administração, ele 

permitiu que se agisse segundo um limitado juízo subjetivo sobre a melhor decisão a ser 

tomada diante de um caso concreto, a fim de atender fins legais. 

Essa liberdade, entretanto, possui limites impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

já que a atividade administrativa pode passar pela análise dos órgãos judiciais. Garante-se ao 

administrador liberdade de escolha, desde que não fira nem desrespeite os direitos de seus 

administrados. 

No direito brasileiro, a discussão sobre os limites da discricionariedade e sobre a sua 

análise judicial tomou força na vigência da Constituição de 1946 com as posições bem 

estruturadas de Seabra Fagundes em voto proferido na Apelação Cível 1.422, do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte, e nos estudos dos doutrinadores Victor Nunes Leal e Caio 

Tácito115. 

																																																								
112 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª ed., São Paulo: RT, 2003, p. 211. 
113  MEDAUAR, Odete. Parâmetros de Controle da Discricionariedade. In: GARCIA, Emerson. 
Discricionariedade Administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. Cap. 3. p. 67-76, p. 72. 
114 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 434. 
115  MEDAUAR, Odete. Parâmetros de Controle da Discricionariedade. In: GARCIA, Emerson. 
Discricionariedade Administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. Cap. 3. p. 67-76, p. 74. 
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Eles ampliaram a discussão do controle jurisdicional para além da competência e da 

forma da decisão administrativa, adentrando nos motivos e na finalidade, como integrantes da 

legalidade e não da discricionariedade ou do mérito116. 

Nos anos cinquenta, Seabra Fagundes 117  lecionou não pertencer ao Judiciário a 

apreciação no âmbito da utilidade ou oportunidade (motivos da atuação) ou do modo de agir 

(objeto ou conteúdo do ato administrativo), elementos esses relacionados ao mérito do ato 

administrativo. 

No mesmo raciocínio, ele afirma, ainda, que a atividade administrativa discricionária se 

vincula não só a legalidade, mas também a competência, a forma e a finalidade – elementos 

esses passíveis de apreciação judicial118. 

Ademais, como visto, a ação administrativa não se limita apenas à lei, mas a toda a 

ordem jurídica, abarcando a norma constitucional e as regras jurídicas existentes, atuando, 

portanto, conforme a lei e o Direito.119. 

 Se assim não fosse, o administrado correria considerável risco de restrição de direitos. 

Durante a sua atuação, o ente público tem o dever de se pautar pelo princípio da legalidade, 

mas não apenas a ele. 

O Poder Judiciário é, então, o aliado dos administrados, pois possui o poder e a 

responsabilidade para que a atuação da Administração Pública seja equilibrada e democrática. 

Assim, devido ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, os atos 

administrativos podem ser questionados judicialmente sob o argumento da juridicidade120. 

Os hipossuficientes administrados buscam o magistrado, para que a ação da 

Administração esteja em conformidade com o ordenamento jurídico. Em caso de abuso de 

poder ou desvio de finalidade por meio de atos comissivos ou omissivos, é imprescindível o 

desempenho de um poder que possa reestabelecer a juridicidade dos atos públicos121. 

																																																								
116 Idem.	
117 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 167. 
118 Idem. 
119 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2007, p. 57. 
120 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Op. Cit., p.58. 
121 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa no regime 
jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p.4. 
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Assim, a tendência da doutrina122 é compreender a discricionariedade administrativa de 

forma ampla, abarcando a ideia de mérito administrativo, conceitos indeterminados e o 

entendimento sobre princípios. 

O Poder Judiciário, dessa forma, quando analisa a discricionariedade administrativa, 

deve fazê-lo sob o ponto de vista da legalidade ampla, da sua correspondência com a norma e 

do mérito123. 

Importante esclarecer que, ao se falar da análise do mérito pelo Poder Judiciário, refere-

se a uma averiguação perante os princípios explícitos e implícitos do ordenamento jurídico, 

com o fito de aniquilar arbitrariedades, mas sem alterar o seu mérito de fato. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)124, o mérito em si não 

pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Vê-se: 

 
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do 
Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, 
bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer 
incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e 
oportunidade. Precedentes. [...]. (grifos acrescidos) 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF)125, também sobre o tema em tela, se manifestou 

conforme segue: 

 
Mandado de Segurança. Procedimento administrativo. Contraditório e ampla defesa. 
1. O art. 5º, LV, da CF ampliou o direito de defesa dos litigantes, para assegurar, em 
processo judicial e administrativo, aos acusados em geral, o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Precedentes. 2. Cumpre ao 
Poder Judiciário, sem que tenha de apreciar necessariamente o mérito 
administrativo e examinar fatos e provas, exercer o controle jurisdicional do 
cumprimento desses princípios. 3. Recurso provido. (grifos acrescidos) 

 

Em conclusão, os princípios, em especial, o da juridicidade, o da moralidade e o da 

razoabilidade, as concepções existentes sobre a teoria dos motivos determinantes e o uso de 

conceitos indeterminados reclamam um olhar mais atencioso do Judiciário frente ao mérito 

																																																								
122 Como exemplo, pode-se citar: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na 
Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991, p. 94 e FILGUEIRAS JÚNIOR, Marcus Vinícius. Conceitos 
Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 172. 
123 Deve-se compreender que a análise do mérito aqui diz respeito à sua adequação ao ordenamento jurídico. Não 
se fala em usurpação das funções do Poder Executivo pelo Poder Judiciário. 
124 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 20.481 / MT, Relator Ministro Gilson Dipp, julgamento no dia 
17/08/2006, Órgão julgador a quinta turma – T5, publicado no Diário de Justiça do dia 11/09/2006, na página 
316. 
125 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS 24.823, DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento dia 
18/04/2006, Órgão julgador segunda turma, publicado no Diário de Justiça do dia 19/05/2006. 
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administrativo. Pode-se, assim, analisar a discricionariedade do ato, porém com o objetivo de 

conferir se a sua composição é compatível com o direito e a finalidade do ato. 

Reforce-se que não significa, pois, a possibilidade desse Poder de modificar os juízos 

do binômio conveniência e oportunidade, mas, sim, de examinar os elementos supracitados e 

conferir se os limites da discricionariedade estão sendo respeitados. Tais limites não 

correspondem ao seu mérito propriamente dito, mas à sua legalidade ampla, isto é, à sua 

juridicidade. 

 

2.5 PRINCÍPIOS RELACIONADOS AO CONCURSO PÚBLICO E O ACESSO AO 

CARGO PÚBLICO 

 

O Concurso Público deriva, principalmente, de três princípios maiores: democracia, 

isonomia e eficiência. 

O princípio da democracia se refere a titularidade do poder, pois este é conferido ao 

povo e todos possuem direito de participar e concorrer às vagas públicas. Precisa-se 

compreender tal princípio de forma mais ampla e complexa, isto é, ele tem efeitos sobre a 

organização do Estado e, também, sobre a organização e funcionamento da Administração 

Pública126.  

Já o da isonomia diz respeito ao Estado que não pode favorecer nem desfavorecer 

pessoas e situações sem justificativas. Possui previsão constitucional no art. 5o da 

Constituição e necessariamente precisa ser visto na sua forma material. 

Segundo os ensinamentos de Canotilho127, não se pode considerar o princípio da 

igualdade de forma negativa, pois restaria insuficiente. Ademais, ser isonômico não é 

sinônimo de proibir qualquer situação diferenciada para um determinado grupo. Essencial é 

ponderar a natureza, o peso, as justificativas e fundamentos das soluções diferentes.  

Isso se aplica já no edital quando, por exemplo, há isenção de inscrição para os que 

dela fazem jus, tempo maior de prova para certas pessoas com deficiência ou para as mães 

lactantes, cotas raciais, além de outras situações em que se busca uma isonomia material, 

havendo, pois uma prestação positiva do Estado para esse determinado grupo. 

Inclusive, ao lado desse princípio, deve-se ter, no mesmo plano, a aplicação do 

princípio da impessoalidade. Busca-se, então, que o administrador não privilegie nem 
																																																								
126 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p.290. 
127 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p.429. 
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prejudique nenhum candidato; que as vontades pessoas sejam irrelevantes frente às vontades 

da administração pública. 

Busca-se, portanto, uma igualdade de oportunidades, levando em consideração as 

peculiaridades de cada um que possa interferir na igualdade material dos candidatos na 

disputa por cargos e empregos públicos. 

Por fim, o último princípio – o da eficiência – busca-se, através de uma seleção 

pública, os melhores para atuarem naquela função. Esse princípio permite ao Estado possuir a 

vantagem de selecionar aqueles que permitiram uma atuação otimizada na administração 

pública. 

Diante dessa analise, mostra-se evidente a importância do concurso público como  

procedimento administrativo, a fim de que a necessidade de contratação seja materializada 

com base nos objetivos propostos através dos princípios expostos. 

As regras e os princípios constitucionais por si só não possuem a habilidade de 

alcançar a eficácia pretendida sem uma organização jurídica de condições, meios e 

procedimentos. 

O cumprimento da função dos direitos fundamentais necessita de regulações de 

organização e procedimento nas proporções que a situação necessite. Viabilizar tal 

acontecimento é uma atividade de organização que não se resume a normas materiais128. 

A operacionalização, dessa forma, se dá através do procedimento do concurso público, 

que é regido pelos direitos fundamentais, dentre regras e princípios, que estão estabelecidos 

nas normas constitucionais e infraconstitucionais. 

Assim, a finalidade, evidentemente, é reconhecer os mais competentes através de 

critérios objetivos para ocupar cargos e empregos de caráter permanente. 

Ainda, dentro do contexto dos concursos públicos, deve-se comentar sobre a o acesso 

ao cargo público, que varia a depender da natureza do cargo. Assim, tem-se, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a possibilidade de acesso a cargos efetivos, em comissão e vitalícios 

através da nomeação. 

Ainda, existe a nomeação para o exercício de funções por prazo determinado, 

caracterizando-se como uma investidura a termo. Há, ademais, o mandato do Direito Privado 

e o mandato legislativo.  

																																																								
128 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998, p.288. 
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Todos esses atos – com exceção do cargo efetivo, vitalício e eletivo – derivam de uma 

relação de confiança entre mandante e mandatário, nomeante e nomeado ou delegante e 

delegado, sendo de vínculo precário. 

O ingresso na carreira pública deve se alicerçar nos princípios constitucionais de 

forma geral, aniquilando-se qualquer tipo de vício que decorram de interesses particulares, a 

fim de beneficiar particulares em prejuízo à sociedade. 

Entende-se pela ampla acessibilidade aos cargos e empregos públicos conforme o 

inciso I do art. 37 da Constituição Federal. 

Assim, qualquer norma ou ação que restrinja ou impeça o amplo acesso aos cargos da 

Administração Pública é visto como inconstitucional. 

No caso dos cargos e empregos efetivos e os vitalícios, o requisito básico para a 

nomeação é a aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e títulos. Essa 

exigência constitucional prevista no inciso II do art. 37 busca garantir, primordialmente, a 

impessoalidade, a moralidade e a isonomia.  

Tal instituto permite a adoção de critérios objetivos, eliminando, em tese, qualquer 

tipo de favoritismo ou discriminações ilegais. 

A Lei será a responsável, dessa forma, por definir quais são as exigências para o 

ingresso em cada carreira pública, sendo o mérito do candidato o único critério a ser avaliado 

na escolha dos servidores efetivos. A complexidade e nível de exigência da seleção devem 

guardar razoabilidade e compatibilidade com a carreira a ser preenchida no processo seletivo. 

Entretanto, uma exceção à regra do concurso público é a dos cargos em comissão, dos 

servidores temporários, dos cargos eletivos e dos ex-combatentes. 

Os cargos em comissão são previstos para funções de direção, chefia e assessoramento 

e são de livre nomeação e livre exoneração de acordo com o inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal.  

Assim, uma porcentagem definida em lei é reservada para nomear pessoas que podem 

ter vínculo ou não com a Administração Pública para ocupar um cargo que se encaixe em uma 

das três funções acima citadas.  

Por serem funções de confiança, o gestor pode nomeá-las a qualquer momento e 

exonerá-las, também, a qualquer tempo sem a necessidade de um devido processo 

administrativo, justamente, pela natureza precária desse tipo de cargo. Diz-se, portanto, que 

sua nomeação e exoneração é ad nutum, isto é, revogável pela vontade de uma só das partes. 

Os servidores temporários, por sua vez, são chamados a prestar sua força de trabalho 

no excepcional interesse público. Diante de uma situação extraordinária, transitória, 
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necessária e urgente, pode-se deixar à margem a necessidade do concurso público sob pena de 

causar maiores prejuízos aos interesses da Administração Pública. 

Os cargos eletivos, por seu turno, são ocupados por agentes políticos nomeados para 

exercerem a função de representar a sociedade através da eleição popular como meio de 

manifestação democrática. 

Os requisitos para a sua nomeação se encontram no §3o do art. 14 da Constituição 

Federal, quais sejam a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos. o 

alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, e a idade 

mínima a depender do cargo eleito. 

 O sistema eleitoral – majoritário ou proporcional – varia de acordo com o cargo 

conforme previsto nos art. 83 e seguintes do Código Eleitoral (Lei no 4.737/65). 

 Importante ressaltar que este trabalho focará no acesso a cargos públicos através de 

concurso público, não se aprofundando nas outras possibilidades aqui elencadas. 
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3 CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

 

 O concurso público se caracteriza por ser um procedimento administrativo cuja 

finalidade é a investidura em cargo público, a qual depende de prévia aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos. A depender da lei ou do regulamento do respectivo 

plano de carreira, ele pode ocorrer em duas etapas, quais sejam provas ou provas e títulos129. 

 Quando um candidato concorre a um cargo público através de concurso público e 

logra êxito nas provas definidas no edital do certame, não significa, obrigatoriamente, que 

será convocado para trabalhar no órgão público que necessita de mão de obra. 

 Entre a aprovação e o efetivo exercício, o candidato possui um longo – que pode durar 

de alguns meses a anos – caminho a percorrer. Depois da publicação da lista de aprovados, há 

a homologação do concurso. Uma vez homologado, a Administração Pública poderá proceder 

à nomeação dos candidatos. 

 Assim, a nomeação em caráter efetivo trata de um ato administrativo que confere um 

determinado cargo a uma pessoa que, até então, não integrava o quadro de servidores daquele 

órgão. O agente público está adentrando numa nova carreira pela primeira vez, através do seu 

primeiro provimento. 

 Assim, o ordenamento jurídico brasileiro entende a nomeação como a única maneira 

de provimento originário, dependendo este de prévia habilitação em concurso público de 

provas ou provas e títulos desde que respeitados a ordem de classificação e o prazo de 

validade do certame. 

 O ato de nomear nunca foi um assunto de entendimento homogêneo entre os 

doutrinadores e, em especial, entre a jurisprudência conforme será demonstrado neste 

capítulo. Foi e, ainda, é um assunto de bastante debate diante dos casos concretos que surgem 

no dia a dia das pessoas que atuam nessa seara. 

 Esse tema move de forma significativa a máquina judiciaria. No Supremo Tribunal 

Federal (STF), o termo de busca “direito à nomeação” entre 2012 e junho de 2018 apresenta 

343 acórdãos, 4071 decisões monocráticas e 5 casos de repercussão geral130. 

																																																								
129  Conceito extraído da página “Servidor” do Governo Federal. Disponível em: <	
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-de-provimento/nomeacao-
posse-e-exercicio-de-cargo-efetivo>. Acesso em: 12 maio 2018. 
130  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp>. Acesso em: 16 ago. 
2018. 
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 No Superior Tribunal de Justiça (STJ)131, sobre o mesmo termo no mesmo período, 

têm-se 1.484 acórdãos, 27.889 decisões monocráticas, 16 informativos de jurisprudências e 2 

acórdãos repetitivos. 

 Já no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ/RN)132, o mesmo termo, no 

mesmo período, apresenta 2.234 julgamentos sobre o tema realizado pelo plenário e pelas 

turmas recursais. 

 São muitos litigantes e diversos casos concretos que o Poder Judiciário teve que se 

debruçar, comprovando a viva discussão do assunto em tela.  

 Como a maioria dos processos envolvem, nos seus pedidos, a nomeação em cargo 

público por entender que o candidato possui direito subjetivo à nomeação, faz-se importante 

escrever sobre a sua conceituação, apresentando os principais teóricos sobre o tema, a fim de 

se obter uma possível definição.  

Ademais, salutar, também, delinear a evolução jurisprudencial sobre o direito à 

nomeação em concurso público e, por fim, apresentar casos concretos de grande relevância 

sobre a temática aqui abordada. 

 

3.1 DIREITO SUBJETIVO: DISCUSSÃO CONCEITUAL 

 

 A doutrina diferencia o conceito de direito objetivo de direito subjetivo. Pode-se dizer 

que o primeiro seria um complexo de normas jurídicas que conduzem o comportamento 

humano, indicando uma sanção no caso de sua violação133. 

Já o direito subjetivo seria, em linhas gerais, a permissão, concedida através de norma 

jurídica válida, para fazer ou não fazer alguma coisa, para ter ou não ter algo, ou, ainda, a 

autorização para exigir, valendo-se dos órgãos competentes do poder público ou por meio dos 

processos legais,  o comprimento da norma infringida ou a reparação do mal sofrido, quando 

há prejuízo causado por violação de norma134 

																																																								
131 Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
132  Disponível em: 
<http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/index.jsp?tpClasse=J&deEmenta=direito+a+nomea%E7%E3o&clDocumento=&nu
Processo=&deClasse=&cdClasse=&deOrgaoJulgador=&cdOrgaoJulgador=&nmRelator=&cdRelator=&dtInicio
=01%2F01%2F2012&dtTermino=30%2F06%2F2018&cdOrigemDoc=0&Submit=Pesquisar&Origem=1&rbCrit
erioEmenta=TODAS&rbCriterioBuscaLivre=TODAS>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
133 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito: introdução à teoria geral do direito, 
à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica.. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 264. 
134 TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na Ciência do Direito. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 255-256. 
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 Apesar de Goffredo Telles Júnior ter apresentado sua definição para direito subjetivo, 

essa não é uma tarefa fácil. O termo sofreu uma evolução histórica e possui teorias a seu 

respeito. 

 Michel Villey já lecionava que o termo direito subjetivo é um vocábulo de que os 

juristas bem instruídos têm a elegância de se abster devido à sua obscuridade. Entretanto, o 

desenvolvimento de teorias sobre esse tema não representa apenas um pequeno detalhe da 

história da linguagem jurídica. Significa o abandono de um pensamento jurídico centrado na 

ordem natural e sua substituição por uma outra voltada para a ideia de poderes. Nasce, assim, 

uma nova ordem social em que o direito individual será a célula elementar135.  

 Assim, diversas teorias apareceram sobre direito subjetivo, porém este trabalho focará 

nas que mais influenciaram o pensamento jurídico contemporâneo. 

 Serão trabalhadas, dessa forma, três significativas teorias. A primeira é a da vontade 

representada, especialmente, por Windscheid. A segunda é a teoria do interesse juridicamente 

protegido concebida por Jhering e, por fim, as teorias mistas, cujo delineamento se pautava 

pelos principais pontos das duas teorias precedentes. 

 A primeira teoria é de Windscheid (1817-1892). Ficou conhecida como teoria da 

vontade, já que definia o direito subjetivo como um poder de vontade. Tal teórico é o maior 

representante da teoria voluntarista da escola rigorosamente conceitual e sistemática da 

pandectística alemã136.  

 Inspirado na noção de facultas agendi, ele defendia que o direito subjetivo é sempre 

uma expressão da vontade. Este termo, na sua visão, possui uma compreensão empírica  como 

uma faculdade psicológica, isto é, o homem sabe, quer e age137. 

 Reale explica que, durante o querer e o agir, o homem se situa no âmbito das regras de 

direito. Logo, o direito subjetivo, para esse teórico, seria a vontade juridicamente protegida138. 

 Cabe ressaltar que essa teoria trabalha com o elemento querer dentro dos limites do 

direito objetivo. Quando uma norma é editada, permitindo certa conduta, a sua efetiva 

aplicação resta livre, isto é, à disposição dos indivíduos. A norma faz nascer o poder para que 

as pessoas possam praticar seus direito desde que haja o elemento vontade, isto é, o querer. 

																																																								
135 VILLEY, Michel. La formation de la pensée juridique moderne. Paris: PUF, 2009, p. 240-241-267. 
136 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1993. p. 510. 
137 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 251. 
138 Idem. 
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Logo, a chave desse teórico é a vontade dos particulares. Ela é essencial para que o direito 

nasça139. 

 Percebe-se, portanto, que, para Windscheid, o direito subjetivo vai nascer da vontade 

de um indivíduo, isto é, está vinculada ao ser humano. 

 De fato, o indivíduo deve ser visto como a medida e o fim do Direito, porém isso não 

quer dizer que possa ou deva ser compreendido como meio principal para a explicitação ou 

exteriorização do direito subjetivo. 

 Diante disso, a teoria em tela acaba por se enfraquecer como vontade jurídica 

protegida, pois há vastos casos em que o direito subjetivo existe e continua existindo, 

independentemente, da vontade do titular ou até mesmo contra essa vontade conforme 

apontou seus críticos Jhering e Kelsen140. 

 É o caso de um credor que, por algum motivo, não cobra a dívida existente. Existe, ai, 

a falta da vontade do indivíduo, porém isso não afeta o direito subjetivo. Outro exemplo é o 

direito de férias que, mesmo que o obreiro não as queira, é um direito inerente da sua 

condição de profissional contratado. 

 Ademais, os incapazes e os nascituros também possuem direitos subjetivos apesar de 

não haver expressão da sua vontade. Esta será realizada por seus representantes ou órgãos 

públicos por exemplo. 

 Pode-se até haver casos em que o direito subjetivo é constituído sem que o titular dele 

saiba. É o caso de beneficiários de uma herança ou testamento sem ter conhecimento da morte 

ocorrida141. 

 Contestando a teoria acima formulada, surge Rudolf von Ihering com a teoria do 

interesse142. 

 Há dois requisitos para a formação do direito subjetivo. O primeiro é substancial, 

atingindo a sua finalidade prática, sua vantagem ou interesse. Já o outro é o formal, 

protegendo e efetivando o interesse, isto é, a proteção através da ação judicial. A soma desses 

elementos é a combinação do conceito de direito subjetivo como um interesse  juridicamente 

protegido143. 

																																																								
139 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Tradução da 6a ed. italiana por Paolo Capitanio. 
Atualização por Paolo Roberto Benasse. Campinas: Bookseller, 1999 – v. 3, p. 264. 
140 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 252. 
141 DABIN, Jean. Le droit subjectif. Paris: Dalloz, 2008, p. 59. 
142 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 253. 
143 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 20 ed. revista e atual. por Maria Celina Bodin 
de Moraes. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004 – v. 1, p. 35. 
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 Tem-se, então, na teoria do interesse, que o direito subjetivo é o interesse 

juridicamente protegido por meio de uma ação judicial. 

 Tal entendimento sofreu críticas diversas. Foi taxado de ser materialista e utilitarista 

quando se coloca a essência do direito no interesse e se elimina o elemento vontade. Some-se 

a isso o fato de que teria que se entregar o direito subjetivo ao poder do Estado. Assim, o 

direito-interesse, a parte do elemento vontade, se caracterizaria até onde o Estado desejasse 

estender sua garantia144. 

 A terceira teoria, a mista ou eclética, considerou as ideias e controvérsias das duas 

teorias apresentadas – a da vontade e a do interesse. Buscou-se aqui uma conciliação de 

pontos das duas teorias clássicas sobre direito subjetivo. 

 Sendo assim, o objetivo era combinar e equilibrar os elementos vontade e interesse, a 

fim de se alcançar uma definição de direito subjetivo mais abrangente, obtendo o melhor das 

duas teorias numa só. 

 Georg Jellinek foi o representante dessa teoria. Como, na sua visão, o conceito deveria 

abarcar os dois elementos citados, ele defendia que o direito subjetivo é o interesse protegido 

que dá a alguém a possibilidade de agir. Seria, portanto, o interesse protegido enquanto atribui 

a alguém um poder de querer145. 

 Reale critica essa última teoria, pois acredita que ela não respondeu às críticas 

formuladas individualmente a cada uma das teorias e acaba-se por não haver uma evolução 

significativa no conceito aqui estudado146. 

 Diante da apresentação das teorias clássicas sobre o tema, faz-se importante apresentar 

a visão contemporânea a qual este trabalho se filia, a fim de melhor explicar o conceito de 

direito subjetivo. 

 Deve-se enxergar o direito subjetivo atrelado ao objetivo. Eles são uma dupla 

inseparável. Sabe-se que a norma é formada pela conjunção dos fatos e valores e ela tem o 

objetivo de realizar algo para alguém. 

 Assim, entende-se que o direito subjetivo depende da regra jurídica. Eles não são 

submissos. Na verdade, são elementos concomitantes e complementares. 

 Corroborando o entendimento, Burckhardt afirma que o direito subjetivo está para o 

objetivo como a área interna de um cone está para a sua face externa protetora. Assim, não se 

concebe o direito subjetivo sem o objetivo. 

																																																								
144 DABIN, Jean. Le droit subjectif. Paris: Dalloz, 2008, pp. 66-68. 
145 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 255. 
146 Idem. 
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 A possibilidade de pretender ou fazer algo, conforme enunciada numa regra de direito, 

não possui característica meramente descritivo ou puramente formal. Na verdade, vê-se como 

“uma visão antecipada dos comportamentos efetivos, aos quais é conferida uma garantia”147. 

Esse fato representa um dos elementos essenciais do Direito: a realizabilidade garantida, isto 

é, a possibilidade de garantir a realização de uma pretensão. 

 Se o Direito não tem como objetivo se tornar momento de vida, logo é apenas mera 

aparência de Direito. É contraditório “uma norma de direito que enuncia uma possibilidade de 

fazer algo, sem que jamais surja o momento de sua concretização na vida dos indivíduos e dos 

grupos com ação ou pretensão concretas”148. 

 Está na essência do Direito prever comportamentos jurídicos possíveis, formando, 

antecipadamente, nos modelos jurídicos existentes, o que, consequentemente, deverá ocorrer. 

 Considerando o princípio da realizabilidade, apenas pode-se dizer que um regra de 

direito compreende, em abstrato, uma pretensão ou atividade, se, durante alguém período da 

vida social, puder ocorrer alguma ação ou pretensão efetivas que configuração da regra em 

concreto. 

 Assim, sempre há situação jurídica subjetiva quando o “modo de ser, de pretender ou 

de agir de uma pessoa corresponder ao tipo de atividade ou pretensão abstratamente 

configurado numa ou mais regras do direito”. Assim, a situação subjetiva é a possibilidade de 

ser, pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites atributivos das regras de 

direito149. 

 Ainda, direito subjetivo, no seu sentido específico e próprio, apenas se configura 

quando a situação subjetiva implica a possibilidade de uma pretensão, atrelada à exigibilidade 

de uma prestação ou de um ato de outrem. O núcleo, dessa forma, do conceito de direito 

subjetivo é a pretensão. 

 Ela é o elo entre o modelo normativo e a experiência concreta. Já que a norma é um 

modelo advindo da realidade social, aquela não é tão diferente desta, uma vez que foi 

concebida aos olhos da realidade como forma de expressar objetivamente o que nela deve ser 

declarado obrigatório. 

 Reale argumenta que a possibilidade de ser pretendido algo, conforme se encontra na 

norma, não difere da possibilidade de alguém pretender e exigir garantidamente aquilo que a 

																																																								
147 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 258. 
148 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 258. 
149 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 259. 
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norma atribui. Logo, o direito subjetivo está atrelado a esses dois momentos e com eles 

acabam por se confundir, formando uma proporcionalidade entre pretensão e garantia. 

 Pode-se concluir, então, que se define direito subjetivo como a possibilidade de exigir-

se de maneira garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como próprio150. 

 Na mesma linha, Hartmut Maurer151 leciona que o direito subjetivo público é, sob a 

perspectiva do cidadão, o poder jurídico conferido ao particular em virtude de direito público, 

de poder pedir do estado, para alcançar interesses próprios, uma determinada conduta. 

 Ele, ainda, afirma que o direito subjetivo é responsável por proteger a dignidade e 

personalidade, garantidas jurídico-constitucionalmente, da pessoa. Ele reconhece a pessoa, 

pois, como sujeito de direito e concede a possibilidade de se apresentar de forma 

independente perante o Estado e de solicitar a observância das leis que lhe dizem respeito152. 

 Sem seus direitos próprios, o particular seria mero súdito e objeto do Estado. A 

garantia de direitos subjetivos se mostra como uma das condições fundamentais de uma 

comunidade estatal, que preza pela liberdade e democracia. 

 Assim, se um candidato é aprovado dentro do número de vagas de um concurso 

público, ele tem a possibilidade de exigir a sua nomeação através da ação, pois as normas 

jurídicas garantem tal direito como próprio. 

 Por fim, podem-se apresentar, sem rigor lógico absoluto, elementos básicos que 

formam o direito subjetivo. Tem-se o sujeito, o conteúdo, o objeto, a relação jurídica e a 

proteção jurisdicional. 

 O primeiro – o sujeito – pode ser um indivíduo ou uma coletividade e é o titular do 

direito. O segundo – o conteúdo – diz respeito à faculdade de constranger o outro nos casos de 

direitos pessoais ou de dispor de bem. O terceiro – o objeto – se refere ao bem protegido. Por 

fim – a proteção jurisdicional –, representa a possibilidade de obter seu direito através da ação 

processual cabível153. 

 

3.2 PERFECTIBILIZAÇÃO DO PROVIMENTO: NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO 

 

																																																								
150 REALE, Miguel. Lições Preliminares do Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 260. 
151 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Tradução de Dr. Luís Afonso Heck. 1. ed. Barueri: 
Manole, 2006, p. 175. 
152 MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Tradução de Dr. Luís Afonso Heck. 1. ed. Barueri: 
Manole, 2006, p. 176.	
153 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
124. 
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 O provimento é o ato administrativo de designação de uma pessoa para titularizar 

cargo público154. Assim, ele representa a forma de ocupação do cargo público pelo servidor. 

Tal ato atribui a alguém funções inerentes a um cargo.  

 A Lei Federal 8.112/90, no seu art. 8o, apresenta as formas de provimento de cargo, 

quais sejam nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e 

recondução. As formas de transferência e ascensão foram extintas do ordenamento jurídico 

por serem consideradas incompatíveis com a Constituição vigente. 

 O provimento pode ser classificado em originário ou derivado. O primeiro diz respeito 

a uma vinculação inicial entre o servidor e o cargo, como é o caso da nomeação ou da 

contratação a depender do regime jurídico. Já o segundo – o derivado – é o que está 

relacionado com um vínculo anterior do servidor para com a Administração Pública. São 

exemplos a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução e o 

aproveitamento155. 

 Dentro todas as formas de provimentos citadas, este trabalho se detém na única forma 

de provimento originário: a nomeação. 

 A nomeação em caráter efetivo trata de um ato administrativo que confere um 

determinado cargo a uma pessoa que, até então, não integrava o quadro de servidores daquele 

órgão. O agente público está adentrando numa nova carreira pela primeira vez, através do seu 

primeiro provimento. 

 Assim, o ordenamento jurídico brasileiro entende a nomeação como a única maneira 

de provimento originário, dependendo este de prévia habilitação em concurso público de 

provas ou provas e títulos desde que respeitados a ordem de classificação e o prazo de 

validade do certame. 

 Conforme já visto, o melhor momento de nomear um candidato aprovado dentro das 

vagas de um concurso público ocorre de acordo com a discricionariedade do administrador 

desde que se respeite o prazo de validade do concurso e se analise os requisitos inerentes ao 

cargo conforme arts. 9o ao 12 da Lei Federal 8.112/90. 

 Uma vez nomeado, o candidato não alcança o status de servidor público 

automaticamente. Garante-se, apenas, a vaga para a ocupação de determinado cargo. A fim de 

que o particular seja caracterizado como servidor público, ele deve assinar o termo de posse, 

confirmando a submissão a todas as normas inerentes ao seu cargo.  

																																																								
154 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 313. 
155 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 676.	
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 Segundo o art. 5o da Lei 8.112/90, há requisitos básicos para a investidura num cargo 

público, quais sejam a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com 

as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, 

a idade mínima de dezoito anos e aptidão física e mental. 

 A depender do cargo, ainda, pode-se justificar a exigência de outros requisitos desde 

que estabelecidas em Lei como leciona o §1o do supracitado artigo. 

 Caso o candidato aprovado for nomeado e não tomar posse dentro do prazo 

legalmente previsto, sua nomeação será tornada sem efeito. Ele não será exonerado, pois, 

ainda, não possui vínculo com a Administração Pública.  

 Dessa forma, tem-se que o provimento do cargo público ocorre mediante a nomeação 

e a investidura nesse cargo se completa com a posse156.  

 Após a posse, o particular se torna servidor público, sendo, pois, uma pessoa 

legalmente investida num cargo público157. 

 Ao deferir a tomada de posse de um particular, a Administração confirma que ele 

passou pelo exames médicos necessários e cumpriu com os requisitos legais e editalícios 

previstos. 

 A posse representa, pois, a aceitação do cargo e do compromisso de bem servir. Ele 

fica investido naquele cargo, formando-se uma relação funcional com ele158. 

 O prazo máximo para a posse é de trinta dias, contados da publicação do ato de 

provimento (art. 13, §1o), sendo esta possível por meio de procuração específica para esse 

fim. 

 Uma vez empossado no prazo legal, o servidor público federal possui o prazo máximo 

de quinze dias para iniciar o exercício no seu cargo conforme §1o do art. 15 do Regime 

Jurídico dos servidores públicos civis. 

  Caso o servidor não entre em exercício no prazo legal, ele será exonerado, restando 

seu cargo vago (art. 15, §2o). 

 O provimento, portanto, conclui-se, perfeitamente, diante da formalização legal da 

nomeação, posse e exercício de acordo com os requisitos expostos. 

 

																																																								
156 Ver art. 7o da Lei Federal 8.112/90. 
157 Ver art. 2o da Lei Federal 8.112/90. 
158 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 315.	
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3.3 EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE O 

DIREITO À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE CONCURSO 

PÚBLICO 

 
O concurso público, como meio de acesso a cargos públicos, se apresenta como um 

instrumento concretizador da democracia, selecionando candidatos de forma republicana e 
impessoal. 

Ele garante o respeito aos princípios da Administração Pública expostos no art. 37, 
caput da Constituição Federal de 1988, além de outros tantos sejam explícitos, como o da 
isonomia previsto no art. 5o, caput, CRFB/88, ou implícitos como o da boa-fé e da proteção à 
confiança. 

A sua efetivação ocorre por meio de um processo administrativo em que o Estado 
procura, naquele momento, o candidato melhor preparado segundo as regras do edital, 
privilegiando-se o princípio constitucional da eficiência.  

O certame deve, ainda, garantir de forma ampla, democrática e impessoal o acesso aos 
cargos estatais durante as fases editalícias, identificando os mais capazes por meio de critérios 
objetivos. 

Tais características inerentes a todo concurso público garante – ao menos em tese – o 
aniquilamento de qualquer tipo de privilégio ou favoritismo, como também impede qualquer 
tipo de tratamento discriminatório ou arbitrário. 

 Nesse sentido, Joaquim José Gomes Canotilho e Vital Moreira159 lecionam que a regra 
constitucional do concurso representa um procedimento justo de recrutamento vinculado aos 
princípios constitucionais e legais. Ele visa privilegiar o mérito e comprovar competências. 

Da década de 50 até mesmo vinte anos depois da promulgação da Constituição da 

República de 1988, que elevou o instituto do concurso público como instrumento democrático 

para o provimento de cargos e empregos públicos efetivos, o Supremo Tribunal Federal 

manteve uma posição clássica de reconhecer ao candidato aprovado em certame público 

somente uma mera expectativa de direito160.  

																																																								
159  CANOTILHO, Joaquim José Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa 
anotada. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 661. 
160 Precedentes: ACi-embargos 7.387, Rel. Min. Orosimbo Nonato, DJ 5.10.1954; RMS 8.724, Rel. Min. 
Cândido Motta Filho, DJ 8.9.1961; RMS 8.578, Rel. Min. Pedro Chaves, DJ 12.4.1962; RE 421.938 AgR, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 2.6.2006; RE 306.938 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe 
11.10.2007. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 18 
abr. 2016, p. 2-3. 
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Assim, o ato administrativo de nomear dependia, tão somente, da discricionariedade 

administrativa do gestor do órgão, que, pautando-se na clássica dupla conveniência e 

oportunidade, optaria pelo melhor momento de convocar os candidatos regularmente 

aprovados161. 

Só se falaria em direito subjetivo à nomeação se houvesse preterição na ordem de 

classificação, conforme leciona a Súmula no 15 do STF aprovada em 13 de dezembro de 

1963162. 

Conforme dito, o entendimento tradicional que somente a mera expectativa de direito 

era devida aos aprovados no concurso dentro do número de vagas prevista no edital perdurou 

há pelo menos seis décadas163, preservando-se até mesmo algumas décadas depois da 

promulgação da Carta Cidadã como pode ser visto através do entendimento do STF no RMS 

22063-RJ, relatado pelo Ministro Marco Aurélio em 1995 (DJ 07/12/1995)164. 

Ainda em 2007, quando já se tinham estudos mais maduros sobre a temática em tela, o 

STF manteve sua posição tradicional conforme se vê no julgado de 2007, publicado no DJ em 

11/10/2007165. 

																																																								
161 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 321. 
162 Súmula 15 do STF: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à 
nomeação, quando o cargo fôr preenchido sem observância da classificação. 
163 Pelo menos desde os anos 50, há registro de julgado do STF no sentido do candidato aprovado dentro do 
número de vagas possuir mera expectativa de direito de ser nomeado como no caso do ACi-embargos 7.387, Rel. 
Min. Orosimbo Nonato, DJ 5.10.1954. Esse entendimento só mudou com o julgamento do Recurso 
Extraordinário 598.099/MS, DJe 03/10/2011. Assim, desde pelo menos os anos 50 até 2011, o entendimento de 
mera expectativa de direito se manteve conservado. 
164 RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO-DE-OFÍCIO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA 
MILITAR: NÃO PROVIMENTO DOS CARGOS POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO; DESNECESSIDADE 
DE PROVIMENTO DOS CARGOS VAGOS PARA OS QUAIS FOI REALIZADO CONCURSO PÚBLICO 
DE PROVAS E TÍTULOS. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 15 DO STF. INDENIZAÇÃO POR FALTA 
DE NOMEAÇÃO.  
1- A doutrina e a jurisprudência têm-se orientado no sentido da discricionariedade quanto à oportunidade 
e conveniência de prover os cargos públicos. I- Não vicia a legalidade e a legitimidade o ato administrativo 
que, fundamentado na inexistência de necessidade, decide não prover os cargos vagos. II- A simples 
convocação, sem motivo explicitado, de candidato classificado em situação inferior não significa certeza de 
nomeação nem demonstra interesse da Administração em preencher as vagas existentes, não gerando direito ao 
provimento do cargo.  
2- Na interpretação da Súmula nº 15, desta Corte, o que se assegura ao concursado habilitado é o direito à 
nomeação, no prazo de validade do concurso, quando ele é preterido por candidato em situação inferior na 
ordem de classificação dos aprovados.  
3- A norma constitucional ínsita no art. 37, § 6º, refere-se à responsabilidade civil do Estado por danos causados 
a terceiros na prestação de serviços públicos, não ensejando qualquer indenização ao candidato habilitado em 
concurso público mas não nomeado por interesse da Administração.  
4- Recurso ordinário improvido. (grifo acrescido) 
165  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso Público. Nomeação. Ordem de classificação. 
Observância. Preterição. Inexistência. Aplicação da súmula 15.  
A aprovação em concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação, constituindo mera 
expectativa de direito. Esse direito surgirá se houver o preenchimento de vaga sem observância de ordem 
classificatória. (grifo acrescido) 



	

	

66 

Diante desses julgados, fica comprovado que o entendimento dominante não garantia 

ao candidato aprovado e classificado, com exceção da situação prevista na Súmula 15, o 

direito subjetivo à nomeação em regra.  

Deixava-se, pois, a cargo da esfera administrativa o poder de decidir quantos iria 

nomear ou até mesmo se iria nomear os aprovados dentro do número de vagas do certame. 

Esse tipo de liberdade ofereceu margem para que a própria Administração Pública 

pudesse desvirtuar o instituto do concurso público, pois seria possível, legalmente, realizar tal 

certame, ter candidatos aprovados e a Administração não teria a obrigatoriedade de nomear 

qualquer pessoa que logrou êxito no exame. 

Como o Judiciário, nas ações, não concedia o direito subjetivo à nomeação para os 

aprovados e classificados em concurso, o órgão público figurava numa posição de bastante 

conforto, pois poderia publicar edital e, depois, não precisava se comprometer com a 

contratação de nenhum candidato. 

Na verdade, além de não precisar despender receita nomeando os aprovados, gerava-

se, na verdade, receita, isto é, lucro para o próprio órgão e até certo proveito político pela 

gestão ter realizado concurso público166 – fato que sempre toma lugar na mídia devido ao 

grande interesse da população em ocupar cargos públicos efetivos. 

Somente em 2011, o STF mudou de posição e evoluiu de forma acertada o seu 

entendimento sobre o direito subjetivo à nomeação no Recurso Extraordinário 598.099/MS 

com Repercussão Geral reconhecida cuja relatoria se deu pelo Ministro Gilmar Mendes, DJe 

03/10/2011167. 

Nesse recurso, ficou firmado que, uma vez publicado o edital do concurso com 

número especifico de vagas, cria-se um dever da Administração para com seus aprovados e 

surge, então, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro do número 

de vagas. 

Tal situação não retirou o poder da Administração Pública de escolher o melhor 

momento de nomear seus aprovados dentro da validade concurso. O que não se pode é deixar 

																																																								
166 FORTINI, Cristiana; MOTTA, Fabricio. Concurso Público e Direito à Nomeação. In: PEREIRA, Flávio 
Henrique Unes et al (Coord.). O direito administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: Homenagem ao 
Professor Celso Antônio. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 127-142, p. 130. 
167  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de 
Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, DJe-189, Data de Divulgação: 30-09-2011, Data de Publicação: 03-10-
2011. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. 



	

	

67 

de nomear aqueles que atingiram êxito no certame e ficaram dentro das vagas divulgadas no 

edital. 

O ministro relator argumenta que o dever de boa-fé exige o respeito total às regras 

impostas pelo edital. Isso, também, decorreria do princípio da segurança jurídica. Os inscritos 

no concurso depositam sua confiança no Estado, que deve atuar de maneira responsável168. 

Leciona, ainda, que, apenas em casos excepcionais dotados de características como 

superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, poder-se-ia não nomear candidato 

aprovado dentro do número de vagas. Essa situação deve ocorrer somente quando não existem 

outros meios menos gravosos e precisa ser, devidamente, motivada, sendo passível de 

controle judiciário169. 

Ficou, portanto, pacificada a tese de que o candidato aprovado dentro do número de 

vagas previsto no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação. Salvo em 

casos excepcionais, surge um dever da Administração Pública de nomear, nascendo um 

direito subjetivo no lugar de mera expectativa de direito. 

O fato de a Administração publicar um edital de concurso público representa intensão 

e necessidade de preencher certos cargos públicos. Todo o conjunto de planejamento que 

envolve esse tipo de certame representa – ou pelo menos deveria – uma possibilidade concreta 

e real de se obter mão de obra para o órgão que demonstrou interesse em realiza-lo. 

Vê-se que o julgado consolidou uma tendência que a doutrina já expunha há algum 

tempo, isto é, da relevância de se considerarem os princípios da segurança jurídica com a sua 

vertente subjetiva que protege a boa-fé confiada pela população na própria Administração 

Pública.  

Luciano Ferraz170, já em 2005, argumentou que há uma grande responsabilidade do 

órgão que publica um edital para prover a contratação de pessoas. Assim, seria, no mínimo, 

imprescindível a explicitação de motivos que sejam razoavelmente aceitáveis caso as 

nomeações não ocorram já que, na sua visão, os aprovados dentro do número das vagas 

previstas possuem direito subjetivo à nomeação.  

Ele, ainda, vai além quando leciona que caso a Administração deixe claro através da 

publicação de um edital, ou de atos de desvio de poder, como contratações temporárias e 
																																																								
168 Idem.	
169 Idem. 
170 FERRAZ, Luciano. Concurso público e direito à nomeação. In: MOTTA, Fabrício (Coord.). Concurso 
Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 255. 
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terceirização de serviços, que precisa de mão de obra dos aprovados ou, ainda, caso surjam 

novas vagas durante o prazo do concurso, haveria uma mudança de mera expectativa de 

direito para direito subjetivo171. 

Nesse contexto, importante registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, também, evoluiu se mostrando atenta aos avanços doutrinários existentes e ao 

entendimento do STF conforme exposto. 

Assim, o STJ reconhece que existe direito adquirido à nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público, para as vagas oferecidas durante a validade determinada pelo 

edital do concurso172. 

Por fim, faz-se necessário esclarecer que, diante da evolução aqui apresentada, ainda 

se encontra previsto à Administração Pública a escolha do melhor momento para se realizar a 

nomeação de seus candidatos aprovados, desde que o faça dentro da validade estabelecida no 

edital do certame. 

Percebe-se, assim, que a doutrina173, junto com os Tribunais Superiores buscaram 

organizar e, acima de tudo, fornecer segurança jurídica aos candidatos que se dedicam à 

realização de concursos público, porém sem engessar nem transpor a atuação da 

Administração Pública. 

Apresentado o estado da arte sobre a nomeação para cargos públicos e visto que houve 

a consolidação do entendimento sobre os aprovados dentro do número de vagas durante a 

validade do concurso, discute-se nos Tribunais brasileiros sobre outros casos em que houve a 

necessidade de candidatos movimentarem a máquina judiciária, a fim de que tivessem sua 

nomeação efetivada. 

																																																								
171 FERRAZ, Luciano, op. Cit., p. 255. 
172  RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
PRECEDENTES.  
1. De acordo com entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado dentro 
do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro 
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado. Precedentes.  
2. Recurso ordinário provido. (grifos acrescidos) 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 23331/RO. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 
Brasília, DF, 16 de março de 2010. DJe. Brasília, 05 abr. 2010. 
173 Conforme já citado neste trabalho, ver: FORTINI, Cristiana; MOTTA, Fabricio. Concurso Público e Direito à 
Nomeação. In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes et al (Coord.). O direito administrativo na jurisprudência 
do STF e do STJ: Homenagem ao Professor Celso Antônio. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 127-142; e 
FERRAZ, Luciano. Concurso público e direito à nomeação. In: MOTTA, Fabrício (Coord.). Concurso Público 
e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 
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Dentro desse contexto, este trabalho apresentará cinco casos, que se tornaram 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, e que representam, consequentemente, as 

principais demandas na área do direito à nomeação. 

Como mais alta corte deste país, a escolha pela jurisprudência do STF se deu pela 

relevância que o órgão possui, pela repercussão das suas decisões, pelos argumentos 

abalizados pelos ministros e pela estabilidade dos entendimentos nessa área. 

Diante dos argumentos já trazidos pelos entendimentos aqui expostos nos diversos 

casos de nomeação e pelas regras e princípios que norteiam toda a Administração Pública, 

faz-se importante a análise acadêmica os casos de preterição, de contratação precária, de 

vacância decorrente de não empossamento, de abertura de novo concurso quando existe outro 

válido para o mesmo cargo e, por fim, de declaração inequívoca de necessidade do cargo. 

 

3.4 CASOS DE DIREITO À NOMEAÇÃO 
	

	 Conforme apresentado no tópico anterior, o STF, considerando o RE 598.099 do 

Relator Ministro Gilmar Mendes, entende que os candidatos aprovados em concurso público 

de provas ou de provas e títulos dentro do número de vagas previsto no edital do certame 

possuem direito subjetivo à nomeação dentro da validade do referido concurso. 

 Desde a sua consolidação pelo STF em 2011, tal entendimento se apresentou estável 

até o presente momento. Assim, já ficou sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro que 

uma vez aprovado dentro do número de vagas, a Administração Pública deve nomear o 

candidato. 

 A discussão que se mostra importante fazer, nesse momento, são aqueles que foram 

aprovados no cadastro de reserva, isto é, para além do número de vagas previsto no edital. 

Sabe-se que o supramencionado Recurso Extraordinário também apontou que os que foram 

aprovados no cadastro de reserva possuem apenas mera expectativa de direito. Resta, 

portanto, a cargo do órgão nomear ou não aquele candidato considerando os tradicionais 

critérios de conveniência e oportunidade. 

 Apesar disso, há casos em que o candidato que possuía apenas mera expectativa de 

direito passa a deter direito subjetivo a ser nomeado.  
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Considerando a gama de casos concretos dentro dessa possibilidade, este trabalho 

buscou selecionar cinco casos com jurisprudência firmada no STF174, representando, pois, os 

casos de maior demanda nacional. 

Dentre os casos escolhidos, iniciou-se com a clássica Súmula 15 do STF datada de 

1963 com publicação no ano seguinte e finalizou-se com o mais recente entendimento da 

Corte sobre direito à nomeação para pessoas que foram aprovadas no cadastro de reserva, mas 

que, por inequívoca necessidade do cargo, obtiveram direito subjetivo à nomeação conforme 

repercussão geral do RE 837.311 do Relator Ministro Luiz Fux julgada em 2015 e publicada 

no ano posterior. 

	

3.4.1 Caso de Preterição 

	

A quinquagenária Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal representa uma das 

primeiras consolidações da Corte sobre o tema direito à nomeação. Ela foi aprovada na 

Sessão Plenária de 13 de dezembro de 1963 e foi publicada em 1964, portanto sob a vigência 

da Constituição de 1946. 

O seu conteúdo versa sobre o direito do candidato aprovado em concurso público ser 

nomeado quando o cargo a que concorreu for preenchido sem observância da classificação, 

desde que o referido certame esteja dentro da validade prevista no edital. 

A formulação da súmula aqui analisada compreende a interpretação feita pelo 

Supremo das disposições infraconstitucionais presentes no revogado Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União (Lei 1.711/52) e no antigo Código Civil de 1916175. 

Isso ocorreu, pois, segundo a então Constituição vigente, o STF deveria tutelar tanto as 

normas constitucionais quanto a legislação ordinária federal conforme leciona o art. 101, III, 

“a”176.  

Some-se a isso o fato de a citada Constituição não prevê, em seu texto, normas 

relacionadas à nomeação daqueles que foram aprovados em concurso público. 

																																																								
174 Ao se buscar os casos sobre direito à nomeação no site do STF, depara-se com os casos de jurisprudência 
consolidada na mais alta corte do país. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456>. Acesso em: 24 maio 
2018. 
175  STF. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=15.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base
=baseSumulas>. Acesso em: 24 maio 2018. 
176 Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1946. Rio de Janeiro. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 24 maio 
2018. 
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Os precedentes dessa súmula se fixam nos Embargos na Apelação Cível no 7.387/PE e 

nos Recursos de Mandado de Segurança no 8.724/SP e no 8.578/SP e as referências 

legislativas se baseiam no art. 1.512 do Código Civil de 1916 e no art. 13 da Lei 

1.711/1952177.  

O caso concreto dos Embargos de Apelação Cível no 7.387/PE178 versa sobre pedido 

de direito à nomeação e consequente promoção para escriturário da classe D da Diretoria dos 

Correios e Telégrafos de Pernambuco. O interessado prestou concurso público e foi aprovado 

em 13o lugar, mas não conseguiu a nomeação, embora houvesse a existência de vagas e o 

aproveitamento de outros candidatos que com ele concorreram. 

Os ministros entenderam que o interessado não possuía direito adquirido à nomeação, 

pois a aprovação em concurso não garante termo prefixo ou condição pré-estabelecida de 

acordo com o art. 3o do então Código Civil vigente à época. 

Além disso, a ação só foi proposta quando o prazo de validade do concurso já tinha se 

exaurido – o que, na visão dos membros da Corte – só fortaleceu o argumento de que os 

pedidos do embargante não deveriam prosperar. 

No Recurso de Mandado de Segurança no 8.724/SP179, o Sr. Lamartine Martinelli, em 

novembro de 1954, foi classificado em 14o no concurso para advogado do Estado de São 

Paulo cuja validade era de um ano. Quase seis anos depois, houve, entretanto, abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo.  

Alega o impetrante que houve violação de direito líquido e certo da sua nomeação, 

uma vez que tinha sido aprovado no primeiro concurso, mas nunca foi convocado. 

Os ministros entenderam que o pleito não deveria prosperar, pois a matéria se insere 

no campo da discricionariedade da conveniência administrativa. Além disso, argumentaram 

que a realização de concurso público visa principalmente ao interesse da Administração pela 

seleção de candidatos capazes e não dos interessados. 

Assim, não estaria a Administração obrigada a nomear o aprovado em concurso já que 

a validade do certame chegou ao fim. Não ocorreu, pois, violação de direito devido à abertura 

																																																								
177 Art. 1.512 do Código Civil de 1916. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou 
gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contra obrigação de fazer o prometido. 
BRASIL. Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. Acesso em: 24 maio 2018. 
Art. 13 do Revogado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 1.711/52). A nomeação obedecerá 
a ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso.	
178 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº ACi 7.387/PE. Relator: Ministro Orosimbo Nonato. DJ. 
Brasília, 9 ago. 1944, p. 1. 
179 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RMS 8.724/SP. Relator: Ministro Candido Motta Filho. DJ. 
Brasília, 9 ago. 1961, p. 401. 
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de novo concurso. Isso só ocorreria se o Governo tivesse realizado outro concurso, tendo o 

primeiro ainda validade, e nomeado candidato aprovado no segundo concurso em vez do 

impetrante de acordo com o acórdão proferido. 

No último precedente, o Recurso de Mandado de Segurança no 8.578/SP180, o 

impetrante prestou concurso para a carreira de advogado do Estado, em 1954, tendo sido 

classificado no 40o lugar. Alega que os candidatos classificados deveriam ser nomeados para 

as vagas que se verificassem até a data de início das provas do concurso subsequente. Ainda, 

afirma que há 60 vagas para a citada carreira e que o Governador abriu outro concurso para 

prover o mesmo cargo, por isso, segundo o impetrante, há direito líquido e certo de ser 

nomeado. 

Os ministros negaram provimento ao pedido, pois a realização de novo concurso não 

atribui direito líquido e certo para o demandante. Além disso, a habilitação de candidato 

aprovado é requisito para a investidura no cargo, porém não obriga o Estado a prover todas as 

vagas. 

Sendo assim, diante desses três precedentes, o STF formulou a súmula de número 15 

que leciona “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à 

nomeação, quando o cargo fôr preenchido sem observância da classificação” 181. 

Depreende-se, portanto, que o candidato aprovado em concurso público somente terá 

direito líquido e certo a ser nomeado, desde que o concurso esteja no seu prazo de validade, se 

alguém classificado numa posição pior for nomeado primeiro em detrimento do que logrou 

êxito numa posição melhor. 

Percebe-se, portanto, que, ao analisar os precedentes dessa súmula, o seu fundamento 

principal era afirmar que uma vez expirado o prazo de validade do concurso não há o que se 

falar em direito à nomeação e que não existe direito subjetivo à nomeação de candidato que 

obteve êxito em certame público. É uma opção discricionária de a Administração Pública 

nomear ou não. 

Apesar da antiguidade dessa súmula e de ter sido mencionada apenas em 72 acórdãos, 

em 99 decisões monocráticas e em três decisões da presidência até maio de 2018182, ela, ainda 

que parcialmente, representa o entendimento atual da Suprema Corte. 

																																																								
180 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RMS 8.578/SP. Relator: Ministro Pedro Chaves. DJ. 
Brasília, 27 set. 1961, p. 107. 
181  BRASIL. STF. Súmulas. Súmula 15. Disponível em: 
<www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=15.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=bas
eSumulas>. Acesso em: 30 maio 2018. 
182  Dados do site do STF. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?url=&txtPesquisaLivre=SUMSTF-
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Como ponto de convergência, tem-se que a mera abertura de novo concurso não gera 

direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso antigo conforme será 

explicado no tópico 3.3.4 e que as demandas judiciais sobre direito à nomeação devem ser 

solicitadas antes do esgotamento do prazo de validade do certame sob pena de perda de 

possível direito pleiteado183. 

Como ponto diametralmente divergente, tem-se que, atualmente, entende-se que os 

candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo 

à nomeação, devendo ser nomeados durante a validade do concurso conforme foi apresentado 

no tópico 3.3. 

Considerando que não havia qualquer decisão sumulada sobre direito à nomeação no 

STF, a necessidade de se preservar fielmente a ordem de aprovados em concurso público e o 

resguardo da segurança jurídica do instituto do concurso, essa súmula se mostra como um 

acerto. 

Ela foi a responsável por preservar o princípio da isonomia, ao ser uma norma que 

endossa o respeito que a Administração Pública deve ter para com a ordem correta de 

nomeação dos aprovados em certame público. 

Apesar de parte de seu entendimento já ter sido superado, conforme demonstrado, ela, 

ainda, é uma súmula válida e ratifica o entendimento de que não se pode preencher cargos 

sem observância da lista de classificação sob pena de preterição de ditames constitucionais 

tais como os princípios da isonomia e do concurso público. 

	

3.4.2 Contratação Precária 

	

A Constituição Federal de 1988, através do inciso II do art. 37, instituiu o princípio do 

concurso público. Este exige que, em regra, a investidura em cargo ou emprego público 

somente poderá ocorrer através de concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Tal princípio, entretanto, possui exceções constitucionais nos casos de cargo em 

comissão (art. 37, II), servidores temporários (art. 37, IX), cargos eletivos, nomeações de 

alguns juízes de Tribunais, Desembargadores, Ministros de Tribunais, ex-combatentes (art. 
																																																																																																																																																																													
000015&numero=&ministro=&todosrelatores=sim&dataInicial=&dataFinal=&tema=&tese=&tipoTese=&orgao
Julgador=&ementa=&nomeLegislacao=&txtAnoLegislacao=N%C3%BAmero&tipoLegislacao1=ART&valorLe
gislacao1=&tipoLegislacao2=PAR&valorLegislacao2=&tipoLegislacao3=INC&valorLegislacao3=&tipoLegisla
cao4=LET&valorLegislacao4=&base=baseAcordaos&base=baseRepercussao&base=baseSumulasVinculantes&
base=baseSumulas&base=baseMonocraticas&base=basePresidencia&base=baseInformativo&base=baseQuestoe
s&base=todos>. Acesso em 24 maio 2018. 
183 Nesse sentido, tem-se o Agravo de Recurso Extraordinário no 686.700/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes, 
julgado em 31 de maio de 2012 e publicado em 5 de junho de 2012 no DJe 109. 
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53, I, do ADCT) e agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, 

§4o). 

Os casos mais recorrentes dentro dessa temática dizem respeito aos órgãos que 

realizam concurso público para provimento de vagas efetivas para determinado cargo, mas, ao 

mesmo tempo, possuem contratações precárias para o mesmo cargo oferecido no certame. 

De fato, não há dúvidas da possibilidade constitucional de os órgãos públicos 

firmarem contratos temporários conforme prevê o inciso IX do art. 37184. Tal normativa se 

caracteriza como norma constitucional de eficácia limitada e depende, dessa forma, de lei 

para produzir efeitos na sua totalidade. 

Assim, servidores temporários são aqueles contratados com base nessa fundamentação 

e para que esse tipo de contratação seja válida é necessário que seja feita por tempo 

determinado previstos em lei, com objetivo de atender a uma necessidade temporária e que se 

baseie como medida excepcional de interesse público. 

No serviço público brasileiro, existem atividades profissionais que são de cunho 

regular e permanente, enquanto outras são de condão temporário. Pode-se citar, como 

exemplo de atividades regulares, os profissionais da área da saúde, da educação e da 

segurança pública. Já os servidores para a realização do censo do IBGE são de caráter 

temporário. 

Em tese, atividades de cunho regular e permanente exigem concurso público para 

vagas efetivas, entretanto é possível a contração por parte da Administração Pública de 

servidores temporários para realizar esse tipo de atividade desde que indispensáveis ao 

atendimento de necessidade temporário de excepcional interesse público conforme já discutiu 

o STF185. 

Assim, não é fator determinante para aferir a legalidade da contratação temporária se a 

atividade desempenhada é de cunho fixo ou transitório. Há de se analisar dois elementos 

principais: a necessidade da contratação deve ser, eminentemente, temporária e tem que 

existir excepcional interesse público que a justifique. 

Na ADI 3247/MA186, a Ministra Cármem Lúcia utilizou o exemplo das atividades dos 

médicos nos estados. Essa atividade possui natureza regular, isto é, permanente e é dever do 

governo prover à sua população saúde conforme art. 196 da CF/88. Os médicos, em regra, 
																																																								
184 O art. 37, IX, prevê o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
185 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 
25/08/2004. 
186 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADI 3247/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
26/3/2014. 
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devem ser selecionados através de concurso público, entretanto, diante de situações em que 

haja necessidade transitória de médicos em número acima do usual e de forma imediata, 

justifica-se a contratação desses profissionais sem concurso público. Pode ser o caso de uma 

epidemia que esteja ocorrendo em determinado local do Estado, criando-se a necessidade de 

médicos especialistas naquela doença específica, a fim de erradicar o surto. 

No caso em si julgado pela citada ADI, impugnava-se uma lei do Estado do Maranhão 

a qual permitia a contratação de professores para os ensinos fundamental e médio com base 

no inciso IX do art. 37 da CF/88, desde que não houvesse candidatos aprovados em concurso 

público e, devidamente, habilitados. A Lei previa que essa contratação deverá ocorrer pelo 

prazo máximo de um ano.  

O STF entendeu que tal prazo seja contato do último concurso realizado para a 

investidura de professores. Assim, durante o período de um ano, existe a necessidade 

temporária que justificaria a contratação sem concurso até fosse concluído o certame. 

 Os casos que geram demanda para o Suprema versam contratação precária ao mesmo 

tempo em que há aprovados em concurso público para o mesmo cargo da contratação. 

O Supremo entende, há mais de uma década, que uma vez comprovada a existência de 

vaga, sendo esta preenchida de forma precária, os aprovados em concurso público de 

provimento efetivo possuem direito à nomeação sob pena de preterição187. 

Entretanto, deve o candidato ser capaz de provar que as contratações precárias 

advieram de forma irregular pela Administração, indo, portanto, de encontro aos ditames 

constitucionais, isto é, preferiu-se firmar contratos de natureza temporária para o mesmo 

cargo em que há aprovados com certame vigente188. 

Sendo a regra constitucional o provimento de cargo público mediante concurso e 

comprovada a necessidade de contratação de pessoal, os candidatos aprovados em concurso 

público serão nomeados em detrimento de contratações temporárias189. 

Assim, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, havendo comprovação da 

necessidade de pessoal a existência de vaga, configura-se preterição de candidato aprovado 

em concurso público o preenchimento de vaga, ainda que de forma temporária e parcial190. 

																																																								
187 Agravo regimental no agravo de instrumento nº 440.895, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence na 
Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de outubro de 2006. 
188 SANTOS, Júlio César Souza dos. Direito à Nomeação após Aprovação em Concurso Público: Análise 
Empírica da Evolução Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no Período 2006-2016. 2017. 127 f. TCC 
(Graduação em Direito), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017, p. 58. 
189 Agravo regimental no recurso extraordinário nº 555.141, relatado pela ministra Ellen Gracie na Segunda 
Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2011. 
190 Nesse sentido, o julgado no ARE 646.080-AgR/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, por unanimidade, DJe 
06.02.2012, o AI 820065 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.08.2012 e 
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Esse entendimento privilegia, portanto, o instituto do concurso público, respeitando a 

boa-fé depositada pelo candidato no certame e na Administração Pública. 

Havendo a vaga, aprovados – dentro ou fora das vagas – e interesse do órgão em 

nomear, a regra é de que o candidato seja chamado a fazer parte da lista de servidores efetivos 

daquele local. 

As contratações precárias, dessa maneira, devem ser vistas como medida transitória, 

quando aquele o cargo pode ser provido por concurso. 

Isso evita, pois, que o órgão sirva de aparelhamento político através das nomeações 

em comissão e de mão de obra terceirizada, além respeitar e cumprir com a regra do concurso 

público como forma primordial de obtenção de mão de obra estatal. 

 

3.4.3 Vacância Decorrente de Não Empossamento 

 

O Recurso Extraordinário de Repercussão Geral no 598.099 do Relator Ministro 

Gilmar Mendes, conforme já exposto, firmou entendimento de que o candidato aprovado 

dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo à 

nomeação. 

Da inteligência desse RE, depreendeu-se o entendimento de que o direito à nomeação 

também é estendível ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, 

porém que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistências de candidatos 

melhores classificados. 

Essa conclusão foi obtiva no Agravo Regimental no RE 916.425/BA cujo relator foi o 

Ministro Roberto Barroso191. 

Isso ocorre, porque a Administração Pública, quando realiza a convocação de 

candidatos aprovados em concurso público, comprova a existência de vagas em seu quadro, 

devendo, dessa forma, proceder com as nomeações dos candidatos aprovados seguintes a 

ordem de classificação.  

Vê-se que uma vez que o edital é publicado com determinado número de vagas e que 

há um ato da Administração declarando quais foram os candidatos aprovados, cria-se um 

dever de nomeação para a própria Administração. 

																																																																																																																																																																													
publicado em 05.09.2012 e, mais recentemente, ARE 947736 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira 
Turma, julgamento em 7.3.2017, DJe de 11.4.2017. 
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº Ag. Reg. RE 916.425/BA. Relator: Ministro Roberto 
Barroso. DJe. Brasília, 28 ago. 2016, p. 1. 
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Esse dever gera, portanto, um direito subjetivo à nomeação dos que foram aprovados 

dentro do número de vagas e daqueles no cadastro de reserva que, devido às desistências dos 

melhores classificados, passam a compor a lista de aprovados dentro do número de vagas. 

Foi, pois, através da interpretação comparativa do RE citado do Min. Gilmar Mendes e 

das diversas decisões sobre o mesmo assunto192, que o Min. Barroso chegou a sedimentar o 

entendimento do STF sobre o assunto em tela, que foi aprovado por unanimidade em 28 de 

agosto de 2016. 

Ora, se a Administração Pública necessita de dez pessoas para determinado cargo e só 

oito são empossados e entram em exercício, faz-se lógico que mais dois candidatos do 

cadastro de reserva sejam nomeados, pois, não havendo fato superveniente e justificável, a 

demanda de dez pessoas não mudou. 

Portanto, a extensão do direito subjetivo àqueles que, inicialmente, foram aprovados 

fora do número de vagas, porém, devido a desistências, passaram a figurar entre as vagas 

previstas representa uma interpretação lógica e acertada do RE citado. Respeitam-se aqui, 

essencialmente, os princípios da Administração Pública, além dos princípios do concurso 

público, da boa-fé e da segurança jurídica. 

 

3.4.4 Abertura de Novo Concurso com Edital Pretérito Vigente 

 
A partir da promulgação da Constituição da República Federativa de 1988, o instituto 

do concurso público de provas ou provas e títulos ganhou a sua maior robustez comparado 

com as Cartas Constitucionais anteriores como foi visto. 

Por ser um instrumento democrático para a seleção de pessoal para os cargos públicos e 

por apresentar características republicanas e impessoais, assegura-se a isonomia na hora de 

escolher o melhor candidato e, consequentemente, o momento de nomeá-lo.  

Todo o certame, dessa forma, precisa respeitar as regras e os princípios da 

Administração Pública desde a sua concepção com a publicação do edital até a nomeação do 

candidato aprovado. 

Não é incomum os candidatos aprovados – seja dentro ou fora do número de vagas 

previstos – recorrerem às instâncias administrativas e judiciais quando entendem que a sua 

nomeação está sendo cerceada por alguma irregularidade da Administração. 

																																																								
192 No mesmo sentido, as seguintes decisões, entre outras:  BRASIL. Supremo Tribunal Federal, todos: RE 
227.480/RJ e RE 695.192/BA, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 743.691/BA e RE 741.593/PA, Rel. Min. Celso de 
Mello; RE 748.326/DF e RE 748.463/BA, da minha relatoria; RE 718.192/BA e RE 708.653/BA, Rel. Min. Luiz 
Fux. 
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Como apresentado, devido à inexistência de uma lei geral sobre o instituto aqui em tela, 

que abarque casos de nomeação, e à falta de maior detalhamento sobre assunto na 

Constituição Federal, as fontes do Direito mais usadas para conceder ou negar o direito à 

nomeação se encontram na doutrina, nos diversos julgados dos Tribunais locais e, em 

especial, nas jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, em especial, o Supremo 

Tribunal Federal. 

Assim, faz-se importante analisar qual o estado da arte que o ordenamento jurídico 

brasileiro possui em relação a possibilidade de cerceamento de nomeação diante da abertura 

de novo concurso para mesmo cargo, existindo um concurso anterior válido com candidatos 

aprovados. 

Na mudança paradigma proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 598.099/MS – 

com ementa já citada neste trabalho – ele leciona de forma pertinente que o dever da boa-fé 

da Administração Pública obriga que se haja respeito completo às regras do edital, incluindo o 

quantitativo de vagas previstas. 

Isso se justificaria, ainda segundo o Ministro, devido à necessidade completa de se 

respeitar a segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Haveria, portanto, um 

depósito de confiança no Estado administrador de todos aqueles que se submetem à realização 

do certame. Assim, um comportamento estatal responsável e que tenha como baliza o 

princípio da segurança jurídica é o mínimo esperado pelo depositante, pautando-se sempre 

pela boa fé objetiva e subjetiva. 

Conforme já mencionado, a abertura de um processo seletivo para obtenção de mão de 

obra demonstra clara necessidade e intenção de preenchimentos de determinados cargos 

públicos. 

Começa-se, nesse momento, todo um investimento emocional, físico, temporal e 

financeiro dos candidatos para que possam realizar as fases do exame. Incontáveis horas são 

despendidas e inúmeras renúncias são feitas pelos pretendentes, a fim de se obter a almejada 

vaga. 

Assim, como a Administração se submete, invariavelmente, às próprias regras do edital, 

o planejamento prévio certamente é feito, para que haja uma coerência entre a necessidade do 

órgão e o número de vagas previstas no instrumento convocatório.  

Existe, ainda, a figura do cadastro de reserva, que se caracteriza quando o candidato foi 

aprovado segundo as regras do edital, porém restou numa classificação maior que a prevista 

no número de vagas previamente disponibilizadas. 
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Esse instrumento permite a maximização da eficiência do certame, além de permitir 

economicidade e celeridade no provimento de cargos. Nada mais é que um instrumento de 

planejamento do Estado que busca atender o interesse público. 

Como o Administrador do órgão necessitante de mão de obra não pode prever com 

precisão, durante toda a validade do concurso, quantas vagas restarão ociosas e quantas 

pessoas serão necessárias para o seu órgão, o cadastro de reserva se mostra uma ferramenta 

bastante eficiente para realizar um aproveitamento rápido e eficaz daqueles já aprovados sem 

abertura de novo concurso. 

Segundo visto na parte de evolução jurisprudencial sobre nomeação, os aprovados 

dentro do número de vagas previstos possuem direito subjetivo à nomeação, podendo a 

Administração Pública fazê-lo a qualquer momento durante a validade do concurso.  

Já os aprovados em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, ficando a 

espera da necessidade Estatal e do surgimento de vagas para que sejam nomeados. 

Existem, entretanto, alguns casos em que os aprovados em cadastro de reserva, que 

antes só detinham uma mera expectativa de serem nomeados, passam a ter direito subjetivo à 

nomeação. 

 Isso, geralmente, acontece quando a Administração realiza alguma ação ou 

demonstração inequívoca de que necessita de mão de obra e está se valendo de outros 

artifícios para consegui-la.  

Neste tópico, o caso a ser analisado é quando o Estado abre novo edital, embora já há 

uma lista de aprovados para o mesmo cargo realizado em certame anterior e com validade em 

vigor.  

Importante rememorar que o entendimento jurisprudencial193 atual afirma que a mera 

abertura de novas vagas durante a validade do concurso não gera, automaticamente, o direito 

subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, ainda que tenha 

ocorrido durante a validade de outro concurso para o mesmo cargo. 

O provimento dos cargos, como já se lecionou, está sujeito à análise discricionária da 

Administração Pública, baseando-se no binômio conveniência e oportunidade. 

A impossibilidade imediata de surgir direito subjetivo à nomeação devido ao 

nascimento de novas vagas acontece pela possibilidade de haver razões e circunstâncias 

																																																								
193 Como exemplo, pode-se citar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. RE 598.099/MS, Repercussão 
Geral – Mérito, Tribunal do Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 10.08.2011 e as do Superior 
Tribunal de Justiça, quais sejam AgRg no RMS 26947/CE, Rel. Min. Felix Fischer; EDcl no REsp 824299/RS, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.6.2008. No mesmo sentido, ainda, o AgRg no AgRg no REsp 
778118, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15.02.2013. 
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legítimas de interesse público que respaldem a impossibilidade de nomeação em curto prazo. 

Pode ocorrer, por exemplo, que o órgão não esteja de imediato preparado financeiramente 

para realizar a contratação de mão de obra em número acima do previsto no primeiro edital. 

Se o surgimento de novas vagas promovesse um direito subjetivo automático aos 

candidatos aprovados em cadastro de reserva, isso fulminaria a atuação discricionária do 

Administrador Público, pois ele teria sempre que esperar a validade do outro concurso, 

mesmo que planejasse nomear os novos aprovados em tempo futuro. 

A fim de exemplificar, percebe-se que um Administrador deseja realizar concurso para 

prover vagas para um determinado cargo, porém há outro concurso válido com candidatos 

aprovados em cadastro de reserva. O gestor pode querer realizar novo certame para escolher, 

novamente, os melhores preparados para exercer aquele cargo.  

Perceba-se que se houvesse um direito subjetivo automático, ele ficaria engessado e não 

poderia decidir se preferiria nomear os últimos colocados do concurso em vigência ou novos 

e, talvez, melhores candidatos.  

Porém, se a Administração realiza ações que, propositalmente, objetivem o fim da 

validade, de modo desnecessário e até reprovável, do concurso para se evitar as nomeações 

dos aprovados no concurso anterior, tem-se outra situação.  

Caso a necessidade de preenchimento da vaga seja imediata com a abertura de novo 

concurso e, ainda, existam candidatos aprovados fora das vagas do certame antigo ainda 

válido, haverá uma vinculação do princípio da boa-fé com a discricionariedade da 

Administração, impondo-lhe o preenchimento das vagas com os candidatos já aprovados194. 

São nessas situações que, conforme leciona o Hufen, a atuação discricionária da 

Administração em relação à melhor oportunidade de nomeação fica reduzida a um patamar 

tão pequeno, que resta quase nulo. Esse fenômeno é apontado pela doutrina alemã como 

“redução da discricionariedade a zero” (Ermessensreduzierung auf Null)195. 

A jurisprudência atual do STF, então, só entende que há direito subjetivo à nomeação 

dos aprovados no cadastro de reserva em casos excepcionais, sendo um deles o que foi aqui 

discutido. 

O gestor, dessa forma, detém a possibilidade de avaliar se preferirá os piores colocados 

de um concurso válido ou os melhores aprovados de um processo seletivo. Caso opte pela 

																																																								
194 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 14. 
195  HUFEN, Christian. Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff. 2010, 603. Disponível em: 
<http://www.zjs-online.com/dat/artikel/20105373.pdf>, pág. 605 apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 18 abr. 2016, p. 14. 
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segunda opção, há de se ter o cuidado de se programar para as nomeações do novo concurso 

ocorrerem após o fim da validade do primeiro. 

Havendo atuação de má-fé do administrador público ao, intencionalmente, deixar findar 

o prazo de validade para favorecer, indevidamente, os candidatos aprovados no novo certame, 

nasce o direito subjetivo à nomeação dos candidatos da primeira seleção. 

 A própria Constituição garante a preferência aos candidatos aprovados em concurso 

prévio no seu inciso IV do art. 37196. 

O que é vedado à Administração Pública é convocar, isto é, nomear os candidatos 

aprovados em novo concurso em detrimento dos já classificados no certame anterior ainda em 

prazo de validade vigente. 

 Celso Antônio Bandeira de Mello explica que, no interior do prazo de validade do 

concurso público, os candidatos aprovados terão a preferencia em relação aos novos 

concursados por força do inciso IV do art. 37 da Constituição Federal.  

 Consequentemente, a Administração Pública somente com eles poderá preencher as 

vagas existentes dentro do seu período de validade, que já existem quando se inaugura o 

certame. Caso ocorra de se nomear os novos aprovados em detrimentos dos antigos, gera-se 

desvio de poder por parte da Administração197. 

O próprio STF198, em 2011, teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, 

corroborando com os argumentos aqui trazidos, afirmando que não se inibe a abertura de 

novo concurso a existência de candidatos classificados em evento ocorrido antes. O que não 

pode ocorrer, no atual ordenamento jurídico, é que candidatos classificados para os cargos na 

seleção anterior sejam preteridos por aprovados em novo certame durante a validade do 

primeiro concurso. 

Agir de forma diversa seria ferir gravemente os princípios da impessoalidade, 

eficiência, moralidade e da proteção à confiança. 

Este último é, inclusive, essencial para fornecer uma margem estável de segurança 

jurídica aos administrados, a fim de que suas expectativas não sejam frustradas pela má-fé do 

Estado. 

																																																								
196 Art. 37 IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira;  
197 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 288. 
198 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 24.660, Relatora Min. Ellen Gracie, Relatora p/ Acórdão Min. 
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23-09-2011. 
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Nesse contexto, Canotilho199 leciona que, considerando que o ser humano precisa de 

segurança para conduzir, planificar e conformar autonomamente e responsavelmente a sua 

vida, consideram-se os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança como 

elementos constitutivos do Estado de direito. 

O Estado possui, pois, a obrigação de demonstrar ao cidadão de que suas ações são 

válidas, constitucionais e estão em total consonância com o ordenamento jurídico.  

Ao se publicar um edital de concurso, que convoca irrestritamente todos aqueles que se 

interessarem e puderem realizar o certame para o preenchimento de vagas, há o nascimento de 

uma expectativa de que as regras ali postas no edital e as já existentes no ordenamento 

jurídico, que tenham relação com o concurso, sejam respeitadas. 

Os candidatos aprovados, dessa forma, realizam um depósito de confiança no Estado 

administrador e espera que este atue de forma responsável desde a publicação do edital até às 

nomeações para provimento efetivo dos cargos. 

Vê-se, portanto, que a jurisprudência do STF aqui apresentada é acertada, pois, ao 

mesmo tempo que protege a discricionariedade do gestor, ela, também, resguarda a boa-fé 

depositada pelo candidato.  

Assim, desde que a juridicidade que envolve o certame seja respeitada, a Administração 

Pública pode abrir novo concurso com outro ainda válido, todavia ela deve restar atentar para 

só iniciar a nomeação dos aprovados no segundo certame após o fim da validade do primeiro 

ou, então, após a nomeação de todos os aprovados no primeiro concurso. 

 
3.4.5 Declaração Inequívoca de Necessidade do Cargo 

 

Diante da análise teórica apresentada neste trabalho sobre a evolução da importância 

do servidor público, do fortalecimento do instituto do concurso público e, por fim, do estado 

da arte do direito à nomeação de acordo com os entendimentos doutrinários e jurisprudencial 

atuais, cabe, neste momento, apresentar que um tema sobre nomeação em concurso público 

que não se deu por encerrado.  

 Uma vez já pacificado o direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados 

dentro do número de vagas, conforme esposado neste trabalho, discute-se aqui um caso de 

direito à nomeação dos que estão no cadastro de reserva.  

																																																								
199 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição, Coimbra 
– Portugal: Ed. Almedina, 2000, p. 257.	
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 Dentro dessa temática, já houve, recentemente, a oportunidade do Supremo Tribunal 

Federal discutir um Leading Case sobre o direito à nomeação de aprovados no cadastro de 

reserva, quando há inequívoca necessidade pública de um cargo efetivo na Administração 

Pública. 

 Importante frisar que as discussões atuais não se pautam em debater se há ou não 

direito subjetivo à nomeação para os aprovados no cadastro de reserva. Já se sabe que eles 

não possuem de acordo com o apresentado neste trabalho.  

O que se discute aqui, dessa forma, é o caso peculiar dos aprovados fora do número de 

vagas previsto no edital no caso da Administração manifestar a real e a clara necessidade de 

se ter mão de obra para aquele determinado cargo e mesmo, assim, não realizar as devidas 

nomeações. 

Diante dessa situação-problema, no dia 14 de outubro de 2015, o Supremo Tribunal 

Federal julgou um Recurso Extraordinário 837.311 originário do Piauí200 em que se discutiu, 

à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de 

direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no 

edital do concurso público. Essa discussão, entretanto, se pautou no fato de surgirem novas 

vagas durante o prazo de validade do certame devido à novo concurso público e quando há 

evidente necessidade daquele cargo manifestada pelo gestor público201. 

Devido à complexidade do tema, os ministros só analisaram a fixação de repercussão 

geral no dia 9 de dezembro de 2015, tendo sido aprovada pela maioria dos votos. 

 Esse Recurso foi relatado pelo Ministro Luiz Fux e foi paradigma do tema de 

repercussão geral reconhecida no 784 do STF – Direito à nomeação de candidatos aprovados 

fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de 

novas vagas durante o prazo de validade do certame. 

 Ele versa sobre o resultado de concurso público para Defensor Público do estado do 

Piauí que foi homologado em 24 de março de 2004, com prazo de validade de dois anos, 

tendo sido o certame prorrogado por igual período. 

Ocorreu que, tempo depois, mas, ainda, dentro da validade do mencionado concurso, o 

Estado manifestou inequívoco interesse e necessidade do cargo de Defensor Público através 

																																																								
200 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE: 837311 PI, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de 
Julgamento: 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 Data de 
Divulgação: 15-04-2016, Data de Publicação 18-04-2016. 
201  Descrição do caso obtido no site do STF. Disponível em: < 
http://stf.jus.br/portal/teses/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4634356#>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
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da abertura de novo concurso para o mesmo cargo, havendo, inclusive, a previsão 

orçamentária para tanto conforme ficou provado nos autos do processo. 

Irresignados, os aprovados no primeiro certame, tendo alcançado a média final exigida, 

impetraram um Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), solicitando a 

sua nomeação, apesar de terem ficado, na classificação final, além do número de vagas 

previstas no Edital. 

Ficou constatado, ainda, que, menos de seis meses após o término da validade do 

concurso em tela, a própria Defensoria Pública do Estado do Piauí com apoio do Estado do 

Piauí reconheceu, expressamente, que deveriam ser nomeados 40 defensores através da 

Resolução no 19/2008, em 22 de agosto de 2008, do Conselho Superior de Defensoria 

Pública. 

A segurança foi concedida pelo Tribunal de Justiça local e os candidatos foram 

nomeados. Assim, o Estado do Piauí ajuizou Recurso Extraordinário contra o Acórdão 

proferido pelos desembargadores, levando o caso, por conseguinte, ao Supremo Tribunal 

Federal. 

Nas razões do recurso, o recorrente argumentou preliminar de repercussão geral 

fundamentada e, no âmbito do mérito, alega ter havido violação constitucional aos arts. 2º, 5º, 

LV, e 37, III e IV. 

As contrarrazões foram apresentadas, afirmando a ausência de prequestionamento 

(Súmulas 282 e 356 do STF), a não ofensa aos dispositivos supracitados e a harmonia entre o 

acordão do Tribunal local para com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí não deu seguimento ao RE, argumentando 

a incidência das Súmulas 279 e 282202.  

Sendo assim, o Estado do Piauí interpôs Agravo de Instrumento, que foi recebido pelo 

STF e, depois, foi convertido em Recurso Extraordinário com o objetivo de apreciar a 

existência de repercussão geral da matéria em tela. 

Por unanimidade, a repercussão foi reconhecida pelo Supremo no Plenário Virtual de 

Tema no 784. 

Essa questão ganha maior relevo jurídico ao passo que existem julgados divergentes 

recentes sobre a matéria de nomeação sobre aprovados em cadastro de reserva no STF. 

																																																								
202 Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 
permitir a exata compreensão da controvérsia.  
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De um lado, a Primeira Turma do referido Tribunal, em 2014, concluiu, num Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário 757.978 relatado pelo Ministro Luiz Fux203, que o 

surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso não faz nascer, de forma 

automática, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.  

Por outro lado, a Segunda Turma do mesmo Tribunal, em outro Agravo Regimental em 

Recurso Extraordinário 790.897 relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski204, também em 

2014, assentou que o direito de nomeação, também, se estenderia ao candidato aprovado no 

cadastro de reserva desde que surgissem novas vagas no prazo de validade do concurso. 

Inclusive, conforme exposto por Fabiano Mendonça, diante de situações semelhantes ou 

idênticas, o Judiciário deveria propor soluções também semelhantes ou idênticas sob pena de 

possível quebra da isonomia205. 

Assim, devido a essa situação, o julgamento do Recurso Extraordinário em tela se 

mostrou tão importante, pois findaria uma discussão importante sobre o tema nomeação em 

concurso público, gerando segurança jurídica aos jurisdicionados, fortalecendo o instituto 

constitucional do concurso público. 

Percebe-se, através do Acórdão, que o caso em tela gerou bastante discussão pela 

divergência de opiniões entre os Ministros. 

Ao fim, votaram pelo desprovimento do recurso, além do relator, os ministros Edson 

Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Marco Aurélio, Celso de Mello e o 

presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski. Os ministros Roberto Barroso, Teori 

Zavascki e Gilmar Mendes foram vencidos. 

O relator do caso iniciou sua argumentação, apresentando uma breve evolução 

jurisprudencial do STF sobre o direito à nomeação em cargos públicos para os que foram 

aprovados dentro das vagas previstas no edital de concurso público. 

Explicou que, apenas depois de certo tempo da vigência da atual Carta Constitucional, o 

STF entendeu no RE 598.099 – já apresentado neste trabalho – pacificou-se que o candidato 

aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação. O ministro afirma 

que a Administração, ao iniciar um processo seletivo, apresenta clara intenção e necessidade 

																																																								
203 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF - ARE: 757978 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de 
Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-068 DIVULG 04-04-2014 PUBLIC 07-04-
2014. 
204 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF – ARE: 790.897 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Data de Julgamento: 25/02/2014 , Segunda Turma, DJe-045 DIVULG 06-03-2017 PUBLIC 07-03-2014. 
205 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Responsabilidade do Estado por ato judicial violador da 
isonomia: a igualdade perante o judiciário e a constitucionalidade da coisa julgada face à responsabilidade 
objetiva. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 110-133. 
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de preencher cargos públicos naquele determinado órgão206. A abertura de tal certame, 

também, representa uma grande preparação dos candidatos que desejam ser aprovados. Há 

planejamento e investimento tanto do lado da Administração como do candidato do outro. 

Tal processo seletivo – materializado através da publicação do edital – gera 

consequências e compromissos entre Administração Pública e candidato aprovado, inclusive, 

aqueles classificados fora do número de vagas por meio da mera expectativa de direito. Cria-

se, portanto, uma relação de confiança. 

O ministro, confirmando o que a jurisprudência já firmou, relembra que o surgimento 

de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, um 

direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital mesmo que o primeiro 

edital esteja ainda válido. É a análise discricionária da Administração que permitirá saber se 

haverá ou não nomeação. 

Assim, conforme comenta o Ministro Relator Luiz Fux207, a instituição não poderia, 

portanto, ter deixado escoar o prazo do concurso sem nomear os aprovados no cadastro de 

reserva, especialmente frente ao reconhecimento, em reunião entre os representantes da 

Defensoria Pública e o Governador do Estado do Piauí ocorrida em 2007 e publicado em 

Resolução em 2008, de que a regionalização da Defensoria justificaria a referida nomeação 

conforme consta nos autos processuais. 

Houve, portanto, uma quebra da confiança entre administrado e Administração, ferindo 

o princípio da proteção da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica.  

Diante dessa tríplice mácula, cabe, também, tecer algumas explanações sobre esses 

princípios.  

De plano, cabe esclarecer que tais termos não se confundem, isto é, eles não são 

sinônimos, apesar de compartilharem os mesmos valores208. Ao longo do tempo, eles foram 

ganhando nuances e relevos específicos com áreas de atuação que passam não só pelo Direito 

Público, mas também pelo Privado.  

A concepção contemporânea do princípio da proteção da confiança possui origem alemã 

numa decisão do Tribunal Administrativo Superior de Berlim em 1956. Na época, a 

																																																								
206 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 8. 
207 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 25. 
208 COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público 
Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo 
Decadencial do Art. 54. da Lei do Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado, Porto Alegre, volume 27, nº 57, 2003, p. 2. 
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Administração alemã revogou, depois de um ano, uma pensão após ter percebido que a 

beneficiária não cumpria com todos os requisitos necessários209. 

Diante dessa situação, o Tribunal entendeu que o princípio da proteção da confiança 

deveria prevalecer frente ao da legalidade estrita, sendo tal decisão confirmada pelo Tribunal 

Administrativo Federal210. 

Assim, segundo Maurer211, a proteção da confiança parte da perspectiva do cidadão. 

Deve-se, pois, proteger a confiança do cidadão que contou e dispôs em conformidade com 

isso, com a existência de determinadas regulações e outras medidas Estatais. 

Ao longo dos anos, o referido princípio vem sendo reconhecido como corolário do 

Estado de Direito pelo próprio STF212, que, inclusive, há mais de dez anos é usado em seus 

acórdãos213. 

Anna Leisner-Egensperger214, na mesma linha de Maurer, considera que tal princípio 

leva em consideração a confiança depositada pelo cidadão na continuidade de uma decisão ou 

de um comportamento estatal. 

Garantir a proteção à confiança, portanto, representa proteger a confiança esperada de 

forma legítima por parte do administrado por consequência de um determinado 

comportamento estatal. Objetiva-se, assim, segurança de previsão e de estabilidade nas ações 

estatais. 

Já sobre o princípio da boa-fé, segundo Martins-Costa215, a Administração possui o 

dever de conservar as situações de confiança trazidas na boa-fé (crença) dos cidadãos na 

legitimidade dos atos administrativos ou na regularidade de determinada conduta e, também, 

																																																								
209 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo Alemão. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001, p. 70-71. e MAFFINI, Rafael. Princípio da Proteção Substancial 
da Confiança no Direito Administrativo Brasileiro. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 58. 
210 Idem. 
211 MAURER, Hartmut. Elementos de Direito Administrativo Alemão. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001, p. 68. 
212 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 18. 
213  Pesquisa realizada através da busca de jurisprudência no site do STF. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28PRINC%CDPIO+PROTE%C7%C3
O+CONFIAN%C7A%29&pagina=9&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/heww264>. Acesso em: 14 
nov. 2017. Exemplo de Jurisprudência de 2004 cujo conteúdo contém o princípio da proteção da confiança: 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 24.268 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 
05/02/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 
RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922. 
214  LEISNER-EGENSPERGER, Anna. Kontinuität als Verfassungsprinzip: unter besonderer 
Berücksichtigung des Steuerrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, p. 459. apud BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Acórdão no RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 18 abr. 2016. 
215 MARTINS-COSTA. Judith, Almiro do Couto e Silva e a Re-significação do Princípio da Segurança Jurídica 
na Relação entre o Estado e os Cidadãos. In: ÁVILA, Humberto (org.). Fundamentos do Estado de Direito: 
estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 136. 
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deve agir conforme impõe a boa-fé, aqui como norma de conduta, fomentadora de 

comportamentos ativos e positivos de proteção. 

Ainda que os princípios da proteção à confiança e da boa-fé buscam preservar 

determinadas condutas estatais, mesmo que ilícitas, geraram expectativa no administrado. O 

primeiro funciona como uma garantia ao administrado imbuído aos ideais de segurança 

jurídica e do Estado do Direito, enquanto que a boa-fé, por sua vez, opera como  um 

instrumento de controle da atividade do Estado216. 

Ainda, a tutela da confiança abriga a boa-fé subjetiva do administrado que acredita na 

integridade da atuação da Administração Pública, sempre a cumprir o ordenamento jurídico. 

Há, também, o dever de boa-fé da Administração no sentido objetivo, necessitando atuar de 

forma leal e proba, protegendo as expectativas instituídas pela sua ação217. 

Assim, enquanto a proteção à confiança fornece o direito do cidadão de não ter suas 

expectativas legitimamente frustradas, a boa-fé da Administração Pública representa o dever 

que o Estado possui de não frustrar as expectativas, que ele mesmo criou, nos seus 

administrados. 

No âmbito da Carta Constitucional pátria, o princípio da boa-fé não é previsto 

explicitamente como parte dos princípios da Administração Pública, porém ele se abriga por 

meio do princípio da segurança jurídica – previsto no inciso XXXVI do art. 5o da CF – e do 

princípio da moralidade – explicitamente previsto no caput do art. 37 da CF218. 

Entretanto, no campo infraconstitucional, o referido princípio resta explícito no inciso 

IV do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/99219 – que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal. 

Importante, ainda, salientar que o princípio tanto da segurança jurídica como da 

proteção à confiança não podem se tonar valores absolutos, engessando a ordem jurídica e 

enfaixando o Estado ao ponto de impedi-lo de realizar as mudanças que os interesses públicos 

																																																								
216 SILVA, Veríssimo Tarrago da. O Princípio da Proteção à Confiança no Âmbito do Direito Tributário. 
Disponível em: 
<http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2009_2/verissimo_silva.pdf>. 
Acesso em: 18 nov. 2017. 
217  SIMONETTI, José Augusto. O Princípio da Proteção da Confiança no Direito Administrativo 
Brasileiro: Estabilidade de atos e limitação da discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 47.	
218 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé́ e sua aplicação no direito administrativo 
brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 159.	
219  Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;	
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estariam a solicitar. Do mesmo modo que não se pode admitir que o Estado tenha poderes, em 

qualquer situação, de assumir novas ações em prejuízo com aquelas que foram impostas pelo 

próprio ente estatal, surpreendendo os que depositaram a sua confiança no Poder Público220.  

Por sua vez, o princípio da segurança jurídica em sentido amplo, na visão de 

Canotilho221, representa o direito que o indivíduo detém de poder confiar que os atos ou 

decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas embasados 

em normas jurídicas vigentes e válidas possuem consequências jurídicas aceitas no 

ordenamento jurídico. 

Importante comentar que o uso dos princípios para a resolução de um caso concreto e 

difícil não abre margem para uma decisão completamente discricionária. Os ministros não se 

valem de uma liberdade total, decidindo apenas com base em valores externos e pessoais.  

O uso dos princípios, que está contido no sistema jurídico, restringe e demanda um 

sentido coerente às decisões emanadas pelo Poder Judiciário. Assim, o decidir judicial se vale 

da melhor argumentação e justificativa possível, tendo-se que pautar pela cultura 

principiológica de dado ordenamento jurídico, a fim de mitigar influências pessoais ou 

políticas na hora de julgar222. 

Feito os sucintos desmembramentos dos referidos princípios, o ministro Fux continua 

seu voto no sentido de argumentar que, para haver uma quebra da proteção da confiança, 

deve-se carecer de base da confiança cujo termo em alemão é vertrauensgrundlage223 

A base de confiança é formada pela sinalização do Estado de que a ação ou ato é válido, 

constitucional, estando em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente. 

Assim, segundo o ministro, ao se publicar um edital de concurso público com o objetivo 

de convocar todos os interessados a se inscreverem para participar da seleção de determinada 

vaga, gera-se uma expectativa de comportamento futuro de acordo com as regras previstas no 

edital. Logo, todos os concorrentes que forem aprovados depositam sua confiança no Estado, 

																																																								
220 COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público 
Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o Prazo 
Decadencial do Art. 54. da Lei do Processo Administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado, Porto Alegre, volume 27, nº 57, 2003, p. 38. 
221 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 
257. 
222 MARINHO, Karoline Lins Câmara. A Colisão entre Direitos Fundamentais e Sua Solução no Caso “Siegfried 
Ellwanger” Julgado pelo STF. Revista Direito e Liberdade, Mossoró, v. 7, n. 3, p. 201-236, jul/dez 2007, p. 
214-215.  
223 Termo obtido em: ARAUJO, Valter Shuenquener de. O Princípio da Proteção da Confiança. Uma nova 
forma de Tutela do Cidadão diante do Estado. Editora Ímpetos: Niterói, 2009. 
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que tem a obrigação de atuar com responsabilidade quanto às normas do edital e respeitar o 

princípio da segurança jurídica como guia de comportamento224. 

O relator, ainda, ratifica que os aprovados fora do número de vagas possuem apenas 

expectativa de direito e que, para ela se transformar em direito subjetivo, deve existir uma 

especial circunstância demonstrada de forma inequívoca, que há necessidade de novas 

nomeações durante a validade do concurso.  

Dessa forma, a mera abertura de novo concurso público ou o surgimento de novas vagas 

durante o prazo de validade do concurso não produz, automaticamente, um direito à 

nomeação em favor dos candidatos aprovados no cadastro de reserva225. 

Corroborando com o que foi comentado, o ministro argumenta que a Administração 

Pública possui discricionariedade, desde que respeitadas as normas constitucionais, para 

prover as vagas da forma que melhor for conveniente para o interesse da coletividade.  

Assim, há a possibilidade legal de se abrir um concurso enquanto existe outro válido 

para o mesmo cargo do primeiro, com o objetivo de prover vagas do segundo certame num 

futuro distante por razões orçamentárias por exemplo.  

Inclusive, o ministro Gilmar Mendes na sua decisão paradigma já comentada aqui sobre 

nomeação dentro do número de vagas do edital, ressalta que a Administração não tem 

obrigação de nomear candidato em cadastro de reserva caso surjam novas vagas. A 

Administração pode dispor das novas vagas da maneira que for mais adequada, 

transformando-as ou extinguindo-as por exemplo226. 

O ponto central do voto ocorre quando o relator menciona que aquilo que assegura o 

direito à nomeação dos aprovados fora do número inicialmente previsto no edital não é o 

surgimento de novas vagas ou a publicação de novo edital durante a validade do certame.  

O que, de fato, faz surgir o direito subjetivo à nomeação é a demonstração inequívoca 

de que a Administração está agindo em conformidade com a necessidade de prover os cargos 

durante a validade do primeiro concurso227. 

																																																								
224 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 19. 
225 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 20.	
226 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE: 598099 MS, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 
10/08/2011, Tribunal Pleno, DJe-189, Data de Divulgação: 30-09-2011, Data de Publicação: 03-10-2011. 
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. 
227 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 
18 abr. 2016, p. 20. 
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Tem-se, portanto, uma situação singular, isto é, extraordinária em que a instituição, no 

caso concreto, reduziu a sua discricionariedade a patamares baixos, autolimitando-se na 

discricionariedade quanto ao melhor momento para nomear os seus defensores públicos228. 

Caso haja essa inequívoca manifestação e a Administração Pública prefere abrir novo 

concurso, ela está agindo ilicitamente, pois estar a preterir os seus aprovados do primeiro 

concurso. 

Findado o seu voto, o ministro Luiz Fuz propôs tese de repercussão geral que foi aceita 

pelo Supremo Tribunal Federal e restou ementada conforme será demonstrado a seguir.  

Diante dos argumentos aqui apresentados para esse caso, o Ministro, então, negou 

provimento ao Recurso Extraordinário em tela, que foi ajuizado pelo Estado do Piauí, sob os 

argumentos da clara necessidade de novos defensores públicos para o estado, dos princípios 

da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade e da proteção da confiança. 

 

3.5 O LIMITE DE DESPESA DE PESSOAL COMO FATOR IMPEDITIVO DA 
NOMEAÇÃO DE PROVIMENTO EFETIVO. 
 

 A Constituição pátria se preocupou em delinear limites para o gasto com pessoal, a 

fim de não desequilibrar as contas públicas. 

 Dessa forma, tratou, no seu art. 169, que a despesa com pessoal ativo e inativo da 

União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar no 101/2000. 

 Assim, a despesa total de pessoal representa o somatório do ente da Federação – 

União, Estado ou Município – com a mão de obra ativa, inativa, pensionistas, relativos a 

mandatos eletivos, cargos, empregos, funções, civis, militares e de membros do Poder, com 

qualquer tipo de espécie remuneratória como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 

subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, incluindo adicionais, gratificações, 

horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, considerando, ainda, adicionais, 

gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 

sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência229. 

 Já os contratos de terceirização de mão-de-obra para substituir servidores e 

empregados públicos serão contabilizados em outras despesas de pessoal. 

																																																								
228  Conforme discutido neste trabalho, seria o fenômeno caracterizado pela doutrina alemã como 
Ermessensreduzierung auf Null (redução da discricionariedade a zero), ficando a atuação discricionária tão 
reduzida que chega a sua nulidade conforme lecionado por Christian Hufen.	
229 BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Gestão Fiscal Responsável. Cartilha sobre a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Brasília: Governo Federal, 2015, p. 8. 
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 Ainda, o cômputo da despesa total com pessoal resulta da soma do gasto ocorrido no 

mês de referência com as dos onze messes imediatamente anteriores, considerando-se o 

regime de competência. 

 Apesar do constituindo originário ter previsto limites para o gasto com pessoal, 

somente com a Emenda Constitucional no l9 de 1998, previu-se sanção em caso de 

descumprimento do supracitado artigo. 

 O art. 19 da LRF estabelece que o limite de despesa com pessoal incide sobre a receita 

corrente líquida em percentual. Assim, para a União, o limite é de 50%. Para os Estados e 

Municípios, é de 60%. Esse percentual não abarca toda a receita desses entes, mas apenas a 

receita corrente líquida, que é definida pelo inciso IV do art. 2o da citada Lei230.  

 Conforme previsto no parágrafo único do art. 22 da LRF231, caso se gaste 95% do 

limite acima previsto, o Poder ou órgão referido fica impossibilitado de conceder vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título; criar cargo, emprego ou 

função; alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; prover cargo público, 

admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

contratar hora extra, salvo em situações prevista em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Apesar do entendimento positivado de só poder haver substituição de mão de obra em 

casos de aposentadoria e falecimento, teria sido mais pertinente incluir, também, outros casos 

de vacância, porém o legislador preferiu se restringir aos casos citados. 

A não ocupação de cargo proveniente de exoneração, dispensa e demissão de servidor 

ou de empregado não geram aumento de despesa. Na verdade, ocorreria apenas uma mera 

substituição de mão de obra232. Isso permitiria maior liberdade na gestão de pessoal em áreas 

tão estratégicas como a saúde e a educação. 

 Diante de tantas restrições legais, a execução de concurso público não pode ficar 

alheio aos limites aqui apresentados. Assim, a fim de que o edital do certame para provimento 

de cargos e empregos públicos seja publicado, exige-se o cumprimento de diversas etapas de 

cunho administrativo. 

Faz-se necessário analisar, através de processo administrativo, o preenchimento de 

requisitos formais e materiais, tais como a existência de vagas previstas em lei; a necessidade 
																																																								
230 BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp101.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
231 Idem. 
232 MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do (Org.). Comentários à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 216. 
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verdadeira de novos servidores para suprir a demanda existente no órgão; o demonstrativo do 

impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar a execução e nos dois seguintes 

(art. 16, I, da LRF); a demonstração da origem dos recursos para custeio (art. 17, §1o, da 

LRF); a comprovação de que tais despesas não afetarão as metas de resultados fiscais prevista 

no Anexo de Metas Fiscais (art. 17, §2o, da LRF), apontando a maneira de compensação dos 

efeitos financeiros nos exercícios seguintes; comprovação de compatibilidade com a LDO e 

de adequação orçamentária-financeira; declaração do ordenador da despesa sobre adequação 

orçamentária e financeira à LDO (art. 169, §1o, II, CF/88); e prévia dotação orçamentária 

suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes 

(art. 169, §1o, I, CF/88)233. 

Como a publicação de um edital de concurso público para provimento de vagas em 

caráter efetivo representa um alargamento das despesas obrigatórias de caráter continuado, é 

imperiosa a necessidade da realização de um planejamento estatal para a efetivação de todas 

as fases do certame, em especial, a nomeação. 

Essa atitude previne que o ente estatal realize ações ilegais insanáveis, fira direitos dos 

administrados e desrespeite os limites de gastos impostos pela LRF. Assim, a falta de 

cumprimento de qualquer uma das exigências aqui elencadas pode tornar o edital nulo. Busca-

se, pois, proteger o equilíbrio fiscal e para tanto a Administração Pública deve realizar atos de 

planejamento e de responsabilidade fiscal. 

Conforme já foi apresentado, o limite prudencial para as despesas com pessoal do 

Poder ou Órgão é de 95% do limite máximo. Pode ocorrer que, ao longo da execução do 

concurso público e do exercício financeiro, esse percentual seja atingido, pois ele pode advir 

de eventos não previstos pela Administração no período de planejamento, como foi o caso da 

crise econômica global de 2008 e a crise político-econômica iniciada em 2015, causando uma 

significativa redução de receita em função da brusca queda de arrecadação proveniente do 

setor consumerista234. 

 Ocorrendo essa situação, o inciso IV do parágrafo único do art. 22 da LRF ensina que 

as nomeações dos candidatos aprovados restarão vedadas, com exceção aos casos de 

reposição de vagas decorrentes de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 

																																																								
233 JESUS, Noel Antonio Tavares de. O Direito Subjetivo à Nomeação dos Concursados Aprovados e os 
Limites de Despesas Com Pessoal. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 28 Set. 2009. Disponível em: 
<investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/administrativo/7392-o-direito-subjetivo-a-nomeacao-dos-
concursados-aprovados-e-os-limites-de-despesas-com-pessoal->. Acesso em: 30 jun. 2018. 
234 ROSSI, Sérgio Ciquera; TOLEDO JR., Flávio C. de. Lei de Responsabilidade Fiscal, 2 ed. rev. Atual. São 
Paulo: NDJ, 2002, p. 151. 
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saúde, educação e segurança. Percebe-se que a legislação buscou proteger áreas prioritárias 

para o interesse público. 

 O parágrafo único do citado art. 22 prevê, dessa maneira, o limite prudencial. Assim, 

como atitude de prudência e objetivando que a despesa total com pessoal não chegue ao limite 

máximo estabelecido, a lei fixou um sublimite – 95% do limite – a fim de que o gestor deva 

adotar providências de contenção de gastos com pessoal235. 

 Já o limite máximo estabelecido se encontra no art. 19 da mesma Lei. Atingindo-se 

essa situação, o ente público fica proibido de realizar o que dispõe o art. 22 da LRF, além de 

ficar obrigado a reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções 

de confiança; e exonerar servidores não estáveis conforme §3o do art. 169 da Constituição 

Federal. 

 Se, ainda assim, não se alcançar a redução determinada no período fixado de dois 

quadrimestres, sendo pelo menos um terço no primeiro deles, o Poder sofrerá, após o fim do 

referido prazo, penalidades de aplicação imediata como o não recebimento de transferências 

voluntárias, a não obtenção de garantia, direta ou indireta, de outra unidade federada ou 

contratar operações de crédito, salvo as destinadas ao financiamento da dívida mobiliária e as 

que busquem à redução das despesas com pessoas (§3º, I, II e III, do art. 23, da LRF).  

 Tais restrições são de aplicação imediata se a despesa total com pessoal exceder o 

limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão 

(§4º, art. 23, da LRF). 

 Diante dos dados apresentados, tem-se a seguinte situação: de um lado, existe a 

obrigação da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro do número de 

vagas previstas no edital conforme jurisprudência consolidada do STF236, e, por outro lado, 

tem-se a vedação legal à nomeação de pessoas quando o Poder ou órgão supera o limite 

prudencial ou máximo estabelecidos em lei complementar, qual seja a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 169, §1o, da CF/88), ressalvados, evidentemente, as exceções 

acima comentadas. 

 Frente à essa situação, a análise adequada deve ser aquela que preze pelo equilíbrio 

fiscal. Assim, deve-se, sim, nomear aqueles que lograram êxito num certame público, desde 

																																																								
235 MILESKI, Helio Saul. O Controle da Gestão Publica. São Paulo: RT, 2003, p. 92. 
236 Como exemplo maior, pode-se citar o Recurso Extraordinário 598.099/MS, relatado pelo Min. Gilmar 
Mendes, publicado em 3 de outubro de 2011, que já foi comentado neste capítulo. 
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que as despesas com pessoal não estejam acima do limite prudencial e máximo, sendo tal 

situação, devidamente, comprovada237. 

Assim, enquanto persistir um cenário de desequilíbrio fiscal do ente estatal, a 

nomeação não pode ser feita. Havendo uma mudança de situação e um reequilíbrio das contas 

públicas, as nomeações podem e devem acontecer. 

 Esse pensamento se justifica por duas vertentes. A primeira diz respeito à Lei de 

Responsabilidade Fiscal que, conforme visto, traz regras claras sobre esse assunto, 

prestigiando os princípios do equilíbrio fiscal, da eficiência e da boa administração. 

 Todas as pessoas que vivem num determinado território têm direito a uma boa 

administração, isto é, uma administração eficiente e eficaz, cumpridora de seus deveres com 

transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à 

plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas238. É um direito que se 

encontra derivação da cidadania239. 

 A segunda se baseia no próprio Recurso Especial 598.099/MS do Ministro Gilmar 

Mendes, julgado pelo STF em 10 de agosto de 2011, que pacificou que o direito subjetivo 

àqueles aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, porém estabeleceu a 

possibilidade em situações excepcionais de não se nomear desde que presentes os requisitos 

da superveniência, da imprevisibilidade,  da gravidade e da necessidade.  

Ocorrendo, pois, algum fato não previsto anteriormente, que altere as contas públicas, 

causando um aumento no gasto de pessoal, permite que as nomeações – mesmo daqueles que 

estão, em tese, com direito subjetivo – não ocorram. 

 Assim, decidir não nomear somente será possível frente a um argumento sólido, 

fortemente motivado, que prove a real impossibilidade de se prover cargos ou funções sob 

pena de se ferir o interesse privado de quem passou e ao interesse público240. 

																																																								
237 O impedimento de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas por gastos acima do 
permitido pela LRF deve ser comprovado conforme decisões dos tribunais brasileiros. Nesse sentido: TJ-DF 
20140020331267 0033662-95.2014.8.07.0000, Relator: Sebastião Coelho, Data de Julgamento: 14/12/2016, 5a 
Turma Cível, Data da Publicação: Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 237-241; TJ-PE - AGV: 2343648 PE 
0004819-49.2011.8.17.0000, Relator: Presidente, Data de Julgamento: 18/07/2011, Presidência; e TJ-RN - AC: 
115522 RN 2010.011552-2, Relator: Des. Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 18/04/2011, 3a Câmara Cível. 
238 FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração 
pública. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 22. 
239 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 
parte especial, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 119. 
240 FORTINI, Cristiana; MOTTA, Fabricio. Concurso Público e Direito à Nomeação. In: PEREIRA, Flávio 
Henrique Unes et al (Coord.). O direito administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: Homenagem ao 
Professor Celso Antônio. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 127-142, p. 141. 
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 Portanto, a regularidade fiscal – que visa o bem da coletividade – terá prevalência 

sobre o direito subjetivo dos candidatos aprovados à nomeação a cargos públicos, enquanto 

durar a problemática fiscal. 

 O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou sobre essa situação no 

Recurso em Mandado de Segurança nº 39.167 – DF, relatado pela Min. Eliana Calmon em 5 

de agosto de 2014.  

O caso versava sobre o edital aberto pelo Centro de Assistência Judiciária do Distrito 

Federal (CEAJUR), órgão responsável pela representação processual de hipossuficientes 

daquele local, prevendo concurso público para preenchimento de 20 (vinte) cargos de 

Procurador de Assistência Judiciária de 2ª Categoria e dos que viessem a ser criados no prazo 

de validade do certame cujo prazo de validade era até o dia 22 de março de 2011. 

 Todos os cargos previstos no edital foram atendidos. Discutiam-se os cargos daqueles 

que foram aprovados no cadastro de reserva. 

 Os autores do processo afirmam que, no decorrer da validade do concurso, foram 

criados pela Lei Distrital n° 4.470/2010, (art. 12), mais 61 (sessenta e um) cargos de 

Procurador de Assistência Judiciária de 2ª Categoria, a serem providos no ano de 2011. 

 Entretanto, o CEAJUR emitiu parecer, no processo, contra a pretensão, sob o 

fundamento de que, do ponto de vista orçamentário, o provimento dos referidos cargos não 

deveria ser efetuado pela insuficiência de prévia dotação seja na própria unidade, seja no GDF 

como um todo e pela proximidade com o limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido 

na LRF, pelo possível comprometimento das metas fiscais e pela não compensação dos 

efeitos financeiros da medida proposta. 

 Diante disso, um dos argumentos utilizado pela relatora, ao proferir o acórdão do caso 

em tela, foram os documentos apresentados pela Administração Pública do Distrito Federal 

no sentido de que a pretensão de nomeação dos recorrentes apresentava-se impossível em 

razão da ausência de dotação orçamentária e de recursos financeiros, o que poderia ensejar a 

violação à Lei de Responsabilidade Fiscal241. 

 Nesse mesmo sentido, o Recurso em Mandado de Segurança no 37.700/RO, da 

relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 4 de abril de 2013 pelo STJ, 

entende que, havendo devida motivação pelo Poder Público – sujeita ao controle do Poder 

Judiciário – e se houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de 

pessoal, assim declarado este fato pelo órgãos de controle interno e externo respectivos da 

																																																								
241 STJ, RMS 39.167/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014. 
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Administração, em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 22 da LRF, pode-se deixar 

de nomear242. 

 Por fim, para corroborar com os argumentos aqui trazidos, o Ministro Carlos Alberto 

Reis de Paula, Conselheiro do CNJ, na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) no Pedido de Providências n. 0001100- 34.2011.2.00.0000, compreende que a negativa 

justa e motivada da Administração em preencher vagas decorrentes de concurso público não 

viola os princípios encartados no art. 37 da CF, em especial, o da legalidade.  

Se não há dotação orçamentária para fazer frente às nomeações, mesmo que se tenha 

buscado, não se pode forçar o direito subjetivo à nomeação, haja vista a responsabilização a 

que se submete o gestor, nos termos das leis orçamentárias e das disposições constitucionais. 

O reconhecimento da existência de necessidade de servidores não garante, por si só, a 

nomeação de candidatos, se o orçamento do exercício financeiro não comporta o acréscimo de 

gastos243. 

 Os entendimentos doutrinários e jurisdicionais aqui são acertados, pois a boa gestão 

requer, minimamente, saber controlar os gastos no momento em que não se mostra pertinente 

assumir uma despesa com pessoal. 

 Havendo, entretanto, retorno a um cenário financeiro próspero, as nomeações devem 

ser feitas para aqueles que detêm direito subjetivo. 

 Não se está, portanto, quebrando os princípios da segurança jurídica, da boa fé e da 

confiança legítima depositada pelo administrado. Respeita-se, na verdade, o interesse público 

acima de tudo, isto é, a coletividade, que necessita de um ente estatal com vida fiscal 

saudável, para que possa realizar suas atividades de gestão de forma contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
242 STJ, RMS 37.700/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/04/2013, DJe 10/04/2013. 
243  CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0001100-
34.2011.2.00.0000 - Rel. Carlos Alberto Reis de Paula - 137ª Sessão - j. 25/10/2011. 
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4 ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RIO GRANDE DO NORTE EM 
RELAÇÃO AO DIREITO À NOMEAÇÃO: UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 
	

Durante a construção deste trabalho, foram abordados os aspectos doutrinários 

relevantes para se compreender a problemática do direito à nomeação, tais como os atos 

administrativos discricionários, a possibilidade de controle da juridicidade dos atos e os 

princípios que norteiam o concurso público. 

Além disso, discutiu-se sobre o conceito do direito subjetivo e sobre a 

perfectibilização do provimento. Delineou-se a evolução jurisprudencial sobre o direito à 

nomeação e foram apresentados casos bastante discutidos de direito à nomeação nos tribunais 

superiores, em especial, o STF. 

Neste momento, mostra-se importante analisar de forma regional como o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) se comporta frente aos casos de direito à nomeação. 

Este capítulo, portanto, apresentará uma discussão sobre a demanda judicial no Estado 

do Rio Grande do Norte, envolvendo o assunto em tela, apresentará casos concretos 

discutidos pelo referido Tribunal e analisará a influência dos gastos de pessoal nas nomeações 

no âmbito estatal e municipal. 

	

4.1 NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO À NOMEAÇÃO NO CONTEXTO DO RIO 
GRANDE DO NORTE: DIREITO SUBJETIVO? 
 

 As demandas judiciais, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sobre o tema 

direito à nomeação em cargos através de concurso público são, estatisticamente, 

significativas. 

 Entre 2012 e 2016, o TJ-RN produziu 1342 acórdãos sobre a temática acima 

mencionada, considerando o Tribunal Pleno e as Câmaras Cíveis. Apenas no ano de 2017, 

foram 294 votos sobre o referido assunto244. 

 Dessa forma, num lapso de seis anos, foram discutidas, perante o Judiciário local, 

mais de mil e quinhentas possíveis nomeações para cargos públicos de candidatos que 

																																																								
244 Dados obtidos através do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, utilizando-se as palavras chaves “direito à nomeação” e “concurso público” no período de 01/01/2012 a 
31/12/2016. Disponível em: <	
http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/index.jsp?tpClasse=J&deEmenta=concurso+p%FAblico+direito+a+nomea%E7%E3o
&clDocumento=&nuProcesso=&deClasse=&cdClasse=&deOrgaoJulgador=&cdOrgaoJulgador=&nmRelator=&
cdRelator=&dtInicio=01%2F01%2F2012&dtTermino=31%2F12%2F2016&cdOrigemDoc=0&Submit=Pesquisa
r&Origem=1&rbCriterioEmenta=TODAS&rbCriterioBuscaLivre=TODAS>. Acesso em: 1 jul. 2018. 
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alegaram, em suma, terem sido vítimas de alguma ilegalidade praticada pelo Poder Público e 

que, portanto, merecem a nomeação. 

 Conforme visto no capítulo anterior, por se compreender que se tratava de 

competência meramente discricionária, a nomeação de candidatos aprovados foi entendida, 

por bastante tempo, como mera liberalidade do gestor, não havendo qualquer forma de 

vinculação. 

 Essa liberdade permitiu que a gestão da nomeação fosse tratada apenas pelo binômio 

tradicional da conveniência e oportunidade, deixando de lados aspectos importantes como, 

por exemplo, a segurança jurídica e a boa-fé depositada pelo candidato no certame. 

 Apesar de não haver norma positivada infraconstitucional nem constitucional sobre 

quais são os casos em que a nomeação deve ocorrer, o art. 37 da Constituição Federal, os 

princípios correlatos ao concurso público e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são 

importantes balizas para guiar as ações dos órgãos públicos durante o trâmite do concurso 

público. 

 Esses elementos desempenham, pois, um papel fundamental na proteção de direitos 

dos administrados quando há alguma distorção provocada pela Administração Pública. 

 Assim, os princípios vetores esculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal 

orientam o administrador público para que realize a gestão de forma que harmonize a 

legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, além de outros 

princípios constitucionais expressos ou não245. 

 Quando ocorre a publicação de um edital de concurso público, estimula-se a 

população a participar desse certame, pois significa que a Administração está precisando de 

mão de obra, a ser  preenchida pelos mais capacitados naquele momento. 

 Essa publicação gera uma expectativa no candidato, influenciado comportamentos, 

pois, para se atingir a aprovação no certame, são necessárias várias horas de estudos, além de 

investimentos físico, financeiro e emocional. 

 Os particulares, assim, depositam sua confiança no Estado, esperando que este atue 

dentro dos preceitos do ordenamento jurídico durante todas as fases do certame, incluindo a 

nomeação. 

																																																								
245 FORTINI, Cristiana; MOTTA, Fabricio. Concurso Público e Direito à Nomeação. In: PEREIRA, Flávio 
Henrique Unes et al (Coord.). O direito administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: Homenagem ao 
Professor Celso Antônio. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 127-142, p. 130. 
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 O edital – como “lei” do concurso – desenvolve nos administrados uma crença 

legítima de que, realmente, há necessidade de pessoal para trabalhar no órgão público e que 

este respeitará essa confiança construída pelo candidato. 

 Dentro desse contexto, encaixa-se o art. 30 da Lei 13.655/2018, que alterou o Decreto-

Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), 

tal norma dispõe sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito 

público. 

Ele trouxe, de maneira explícita, um dever que já era previsto no ordenamento 

jurídico. Assim, ficou positivado que as autoridades públicas tem o dever de agir na busca por 

aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. A novidade foi a forma como isso 

deve acontecer, qual seja por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a 

consultas246. 

 Essa visão aliada com o espírito da Constituição de 1988 conseguiu, paulatinamente, 

alterar jurisprudências247 sobre o assunto de direito à nomeação, pois se buscar proteger a 

segurança jurídica e a boa-fé presentes no concurso. 

 Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que o princípio da segurança jurídica, o da 

lealdade, da boa-fé e da proteção à confiança fazem parte da própria essência do Direito e 

sobretudo do Estado Democrático de Direito, sendo sua vigência irrefutável248. 

 É essencial, pois, que todos – tanto Administração Pública como Judiciário – prezem 

por tais princípios sob pena de ferir o ordenamento jurídico vigente.  

 Considerando a alta demanda do TJ-RN em ajuizamentos sobre a temática do direito a 

nomeação conforme comentado neste tópico, percebe-se, previamente, que o autor da ação 

sentiu, em algum momento do certame, que a segurança jurídica e a boa-fé restaram 

prejudicadas e, por consequência, possui direito à nomeação. 

 A segurança, conforme pondera Ricardo Martins, representa uma necessidade humana 

básica, sendo uma das principais causas da existência do Direito e devendo se fazer presente 

em qualquer tipo de ordenamento249. 

																																																								
246 Art. 30 da Lei 13.655/2018: As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na 
aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13655.htm>. Acesso: 16 jul. 
2018. 
247 Ver capítulo anterior sobre a evolução jurisprudencial. 
248 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A estabilidade dos atos administrativos e a segurança jurídica, boa fé e 
confiança legitima ante os atos estatais. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Grandes Temas de Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 179.  
249 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeito dos Vícios do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
306. 
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 Bandeira de Mello leciona que o Direito busca certa estabilidade, um mínimo de 

certeza no desenvolver da vida social. Assim, o princípio da segurança jurídica representa um 

dos mais importantes princípios gerais do Direito, sendo requisito essencial para um 

organizado convívio social, sem a presença de abalos repentinos ou de surpresas 

desconcertantes. Busca-se, assim, estabilidade nas situações já constituídas250. 

 Rafael Valim escreve que o princípio da segurança jurídica está presente no direito 

positivado, permeando todo o seu funcionamento. Assim, toda a produção de Direito 

necessita respeitar as exigências do citado princípio, obrigando que o Estado atue sem 

voluntarismos e sobressaltos sob pena de invalidade da norma editada251. 

 Ainda, segundo o autor, é imperativo que a estabilidade do Direito se engrandeça à 

previsibilidade oferecida pela certeza, a fim de garantir os direitos subjetivos e as expectativas 

depositadas pelos indivíduos de boa-fé nas decisões do Estado252. 

 A boa-fé, dessa forma, há muito é tratada no Direito. Ela nasceu no direito romano 

com a expressão fides bona, representando o fundamento natural das relações humanas em 

Roma, surgindo, a partir dai, a concepção de confiança. Assim, há uma ligação do termo com 

os conceitos de equidade, honorabilidade, probidade e honradez253. 

 Assim, é utilizado para evitar que decisões administrativas sejam construídas sob a 

discricionariedade pura, gerando, consequentemente, atos arbitrários254. Evita-se, também 

nesse sentido, a edição de atos administrativos inválidos por vício de finalidade, de 

contentorização ou de sujeito, que caracteriza o abuso de poder255. 

Logo, não há dúvidas, pois, que a boa-fé é uma das bases da realidade administrativa 

brasileira256. 

																																																								
250 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, 
p. 127. 
251  VALIM, Rafael Ramires Araújo. O Princípio da Segurança Jurídica no Direito Administrativo 
Brasileiro. 2009. 145 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 
2009, p. 40-41. 
252 Idem. 
253 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé́ e sua aplicação no direito administrativo 
brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 62. 
254  SIMONETTI, José Augusto. O Princípio da Proteção da Confiança no Direito Administrativo 
Brasileiro: Estabilidade de atos e limitação da discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 45. 
255 O autor leciona que a expressão “desvio de poder” abarca “os vícios de finalidade e os vícios de 
contentorização em que, respectivamente, o ato administrativo não concretiza o princípio exigido pelo sistema 
normativo. (...) A doutrina não costuma distinguir o vício de finalidade do vício de contentorização. A 
formalização refere-se à específica maneira pela qual o ato de ver exteriorizado; a contentorização indica a 
regularidade do conteúdo, o específico conteúdo que o ato deve ter para ser regular”. MARTINS, Ricardo 
Marcondes. Abuso de Direito e a Constitucionalização do Direito Privado. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
61-62. 
256 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. O princípio da boa-fé́ e sua aplicação no direito administrativo 
brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 153. 
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 Por inteligência do art. 37 da Constituição Federal, pode-se dizer que o princípio da 

boa-fé deriva do princípio da moralidade, sendo ambos conectados por valores de lealdade, 

correção e honradez257. 

 Associado ao princípio da boa-fé, tem-se o princípio da proteção à confiança. A tutela 

da confiança, dessa maneira, resguarda a boa-fé subjetiva do administrado que acredita na 

integridade da atuação da Administração Pública, pautando-se sempre pelo respeito à lei e ao 

Direito. No mesmo sentido, ela, também, obriga à Administração o dever de boa-fé no sentido 

objetivo, devendo sempre atuar de forma leal e proba, respeitando as expectativas criadas pela 

sua atuação258. 

 Dessa maneira, tem-se que o princípio da confiança legítima resguarda a confiança do 

administrado na correção dos atos estatais, já o princípio da boa-fé cobra que o administrado e 

a Administração atuem no caminho da ética e da lealdade nas suas relações259. 

É, pois, dentro desse contexto que as atuações dentro de um concurso público devem 

se pautar.  

Assim, considerando que a sua finalidade é obter os melhores candidatos para ocupar 

cargos e empregos efetivos, selecionando os mais aptos e capazes sob o manto dos princípios 

da Administração Pública, é imperioso que haja um robusto planejamento durante todas as 

fases do processo. 

Deve-se realizar, portanto, uma análise quantitativa e qualitativa da natureza e 

complexidade do cargo ou emprego, dos objetivos e das metas institucionais do órgão, da 

situação orçamentária e das prioridades do órgão. Some-se a isso o respeito ao ordenamento 

jurídico durante todas as fases do processo. 

Dessa forma, o planejamento é etapa primordial para o completo êxito do concurso 

público, evitando ações ilegais, quebra de confiança dos administrativos e futuras demandas 

judiciais que podem acabam por alterar, em maior ou menor grau, o andamento do certame. 

 A fim de se alcançar o melhor resultado possível na execução desse completo 

procedimento, faz-se necessário analisar alguns pontos cruciais que refletirão desde a 

publicação do edital até as nomeações. 

																																																								
257  SIMONETTI, José Augusto. O Princípio da Proteção da Confiança no Direito Administrativo 
Brasileiro: Estabilidade de atos e limitação da discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 45. 
258  SIMONETTI, José Augusto. O Princípio da Proteção da Confiança no Direito Administrativo 
Brasileiro: Estabilidade de atos e limitação da discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017, p. 47.	
259 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeito dos Vícios do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
306. 
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 Devem ser apurados o número de cargos e empregos vagos; qual a quantidade de 

servidores comissionados, contratados por prazo determinado e terceirizados desempenhando 

funções legalmente atribuídas a cargos efetivos; quantos agentes públicos ocupam o mesmo 

cargo ou emprego e que estão ou estarão, no prazo de validade do concurso, na iminência de 

se aposentar; quais são as necessidades quantitativas de Administração; existência de 

concurso anterior com prazo de validade ainda vigente e com candidatos aprovados e não 

nomeados mesmo que em cadastro de reserva; o prazo de validade a ser estabelecido no 

edital, obedecendo-se o limite constitucional e os limites legais porventura existentes; o 

respeito aos requisitos fiscais para as futuras nomeações resultante da lista de aprovados; o 

perfil necessário exigido dos candidatos para o desempenho das atividades, bem como a 

adequação desse perfil à descrição legal das atribuições dos cargos e empregos, a 

normatização das atribuições da comissão de concurso, da banca examinadora e qualquer 

órgão com competência para atuar no certame; a possibilidade de se estabelecer cronogramas 

para as nomeações e/ou contratações de acordo com o grau de definição das circunstâncias 

objetivas condicionantes como o atendimento dos requisitos fiscais;260 e conhecer quais são os 

casos de direito subjetivo à nomeação na jurisprudência brasileira. 

 Assim, esses são cuidados mínimos para que a publicação do edital se apresente como 

uma possibilidade real e concreta de se conquistar, através do mérito, uma vaga num órgão 

público. 

 Deve-se, pois, respeitar a expectativa criada nos administrados, cabendo à 

Administração Pública atuar de forma ponderada, responsável e séria, respeitando sempre a 

segurança jurídica e a boa-fé que foi depositada. 

 Infelizmente, a atuação dos órgãos estatais nem sempre é, suficientemente, cautelosa e 

acabam por ferir o depósito de confiança feito. Logo, eis que a solução encontrada pelo 

candidato é a judicialização. 

 Para se ilustrar essa situação, o TJ/RN possui jurisprudência no sentido de que há 

direito subjetivo líquido e certo para candidato aprovado fora do número de vagas previsto no 

edital inicialmente, quanto há vacância causada pelo não empossamento de convocados. 

 Ora, imagine-se, por exemplo, que, após devida análise pelo ente público, constata-se 

que o Estado necessita de dez enfermeiros. Abre-se concurso, então, para esse cargo. 

Nomeiam-se todos os dez, porém apenas oito tomam posse. Por consequência lógica, o 

																																																								
260 FORTINI, Cristiana; MOTTA, Fabricio. Concurso Público e Direito à Nomeação. In: PEREIRA, Flávio 
Henrique Unes et al (Coord.). O direito administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: Homenagem ao 
Professor Celso Antônio. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 127-142, p. 132. 
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Estado ainda precisa de dois enfermeiros para se atingir, assim, a sua real necessidade. Logo, 

não haveria razão para se deixar escoar o prazo de validade do certame sem nomear mais dois 

candidatos aprovados, que, incialmente, estavam no cadastro de reserva. 

 A necessidade do Estado não diminuiu, porque apenas oito dos dez tomaram posse. 

Então, nada mais lógico que nomear mais dois candidatos.  

 Por mais evidente que pareça essa interpretação, não é assim que ocorreu em diversos 

casos no Rio Grande do Norte, tanto que há jurisprudência sobre essa situação narrada.  

 No Mandado de Segurança com Liminar n° 2013.022070-5261, um candidato prestou 

concurso público para provimento no cargo de Professor de Filosofia (Polo II – Natal), tendo 

se classificado na 10ª posição, de um total de 8 (oito) vagas previstas no edital 001/2011 – 

SEARH/SEEC. Todos os aprovados foram nomeados, porém o 7º e o 8º colocados não 

assumiram a vaga, uma vez que restaram convocados e não tomaram posse, tornando sem 

efeito suas nomeações. Assim, o autor da ação alegou que, diante da necessidade de 

preenchimento das aludidas vagas, inconteste o direito à nomeação. 

 Ao analisar esse caso, os desembargadores reconheceram o direito subjetivo de 

candidato aprovado fora do número de vagas, em caso de vacância operada ainda no prazo de 

validade do concurso. 

 Esse foi um caso julgado acertadamente em que a mera expectativa de direito se 

convolou em direito subjetivo262. 

 Esse exemplo nos mostra que o Tribunal de Justiça do RN, assim como deve ser feito, 

busca corrigir as distorções causadas pelos órgãos administrativos, garantindo e protegendo o 

direito subjetivo à nomeação daqueles que, apesar de se encontrarem nessa posição, não 

foram nomeados. 

 Interessante observar que os acórdãos aqui citados 263  não possuem uma vasta 

argumentação sobre quais elementos do Direito foram desrespeitados, embora todos os 

autores tenha obtido o direito à nomeação. 

Apesar de a Petição Inicial trazer, como argumentos, a quebra da segurança jurídica, 

da boa-fé, da proteção à confiança, do concurso público entre outros princípios, pouco se 

																																																								
261 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mandado de Segurança com Liminar n° 2013.022070-
5. Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho. Natal, 17/12/2014. DJe de 12/01/2015. 
262 No mesmo sentido os seguintes acórdãos do TJ/RN: Apelação Cível n° 2016.013186-1. Relator: Des. 
Expedito Ferreira. DJe. 13/12/2016; Apelação Cível n° 2016.002664-9. Relator: Des. Expedito Ferreira. DJe de 
12/05/2016; Apelação Cível n° 2016.002455-9. Relator: Des. Ibanez Monteiro. DJe de 10/05/2016; Apelação 
Cível n° 2014.009687-7. Relator: Des. João Rebolças. DJe 16/12/2014. Remessa Necessária n° 2013.007516-2. 
Relator: Amaury Moura Sobrinho. DJe 05/09/2013, entre outros. 
263 Ver nota de rodapé anterior. 



	

	

105 

menciona sobre eles no voto. A base argumentativa está baseada no mero uso de 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, quais sejam STF e STJ. 

 Conforme comentado neste trabalho, a jurisprudência é uma das fontes mais 

importantes quando se discute direito à nomeação, pois nela se encontra quais são os casos em 

que há direito subjetivo ou não. Apesar disso, sente-se falta de uma identidade argumentativa 

do próprio Tribunal, que acabam por usá-la não como material corroborativo de um 

argumento, mas, sim, como base argumentativa principal. 

 Ademais, percebe-se que a problemática do desrespeito à nomeação parte dos órgãos 

administrativos, que atuam de forma a quebrar a confiança e a boa-fé que lhes foram 

depositados. Isso acaba por enfraquecer a confiança da população no Estado, aumentar 

demandas judiciais, que poderiam ter sido sanadas administrativamente, gerar frustações em 

pessoas que tanto se dedicaram para obter a aprovação num concurso público. 

 Com tantos processos judiciais sobre esse tema, depreende-se que o direito à 

nomeação, ainda, não resta tão claro para os entes administrativos ou, então, há um 

planejamento de concurso público falho, que precisa ser revisto, a fim de harmonizar essa 

relação entre Administração Pública e administrado. 

 Mesmo com toda a evolução jurisprudencial apresentada neste trabalho sobre o direito 

à nomeação, os gestores parecem se manter presos à ideia clássica de que administrar é pura 

discricionariedade. É apenas escolher o que é conveniente e oportuno na sua visão, 

desconsiderando todas as nuances que compõem a discricionariedade como a sua finalidade, 

proporcionalidade, razoabilidade e respeito aos direitos fundamentais. 

 Todos os candidatos que se inscrevem num concurso público buscam a aprovação e, 

consequentemente, a nomeação. Esta, portanto, deve ser respeitada e reconhecida quando de 

direito – sem ferir toda a expectativa e confiança depositadas pelos cidadãos. 

 A fim de dar continuidade à discussão desenvolvida neste capítulo, serão analisados, a 

seguir, casos concretos de direito à nomeação segundo os acórdãos do TJ/RN. 

  

4.2 ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS NO DIREITO ESTADUAL 
 

 Neste momento, faz-se importante realizar a análise de casos concretos sobre direito à 

nomeação julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 
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 Buscou-se analisar todos os acórdãos julgados no ano de 2017 que estão disponíveis 

no site do Sistema da Automação da Justiça (e-SAJ) do TJ/RN segundo os seguintes critérios 

de filtro264. 

 No campo palavras-chave, utilizaram-se as expressões “direito à nomeação” e 

“concurso público”. Como órgão julgador, selecionou-se apenas o “Tribunal Pleno”. Na data, 

foram analisados os votos julgados entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017. Por 

fim, na origem do documento, selecionaram-se tantos os de origem do Tribunal de Justiça 

como da Turma de Recursos. 

 Aplicando-se esses critérios, obtiveram-se 111 (cento e onze) acórdãos. Desse total, 

foram excluídos dez acórdãos, pois um estava repetido por erro do sistema, três eram 

Embargos de Declaração, um versava sobre nepotismo em cargo comissionado – o que não é 

objeto deste trabalho –, e cinco eram agravos de instrumento. 

 Restaram-se, assim, 101 acórdãos analisados, que naquela instância, puseram fim à 

discussão suscitada pelo autor. Assim, dentro desse número, não houve outra decisão de 

mérito do TJ/RN sobre o processo analisado. 

 Dos 101 processos, 48265 versavam sobre candidatos aprovados que se submeteram ao 

edital nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, de 3 de novembro de 2015. Esse edital diz respeito 

ao Concurso Público de Provas e Títulos para 1.400 (mil e quatrocentas) vagas e para 

formação de cadastro de reserva para cargos de provimento efetivo de Professor e 

Especialistas em Educação, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura do Estado do Rio Grande do Norte266. 

 Dos 48 casos, 38 eram bastante semelhantes. Todos os autores tinham logrado êxito 

dentro do número de vagas previsto no referido edital, porém, após certo tempo da 

homologação do concurso, não tinham sido nomeados. 

 Conforme visto, no capítulo passado no tópico 3.3, o Recurso Extraordinário (RE) 

598.099/MS, julgado pelo Min. Gilmar Mendes em 2011, sedimentou o entendimento do 

																																																								
264 Site para busca de acórdãos disponível em: <http://esaj.tjrn.jus.br/cjosg/>. Acesso em: 1 jun. 2018. 
265 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mandados de Segurança nº: 2017.010545-0, 
2017.009669-4, 2017.009197-9, 2017.013693-6, 2017.010973-3, 2017.002193-4, 2017.008468-2, 2017.005226-
9, 2017.005229-0, 2017.010544-3, 2017.006979-0, 2017.010716-2, 2015.012486-3, 2017.008748-2, 
2017.009666-3, 2017.007050-4, 2017.004543-9, 2017.002189-3, 2017.004188-8, 2017.009670-4, 2017.006242-
8, 2017.005677-9, 2017.003493-1, 2017.002190-3, 2017.001292-8, 2017.010543-6, 2017.009037-9, 
2017.005227-6, 2017.002187-9, 2017.008746-8, 2017.004542-2, 2017.004189-5, 2017.003001-2, 2017.000701-
3, 2016.018634-7, 2017.007049-4, 2017.005224-5, 2017.006241-1, 2017.005225-2, 2017.005679-3, 
2017.003455-3, 2017.002183-1, 2016.007491-8, 2016.016326-0, 2016.003897-4, 2015.018309-4, 2016.001352-
5, 2016.007492-5, 2016.015136-8. 
266 Edital disponível em: <http://www.idecan.org.br/concursos/228/9_24112015082628.pdf>. Acesso em: 17 jul. 
2018. 
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Supremo no sentido de que candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito 

subjetivo à nomeação. 

 Além disso, no tópico 3.4.5, viu-se que o RE 837.311/PI, julgado em 2015, realizou, 

em sua ementa, um compilado de casos em que há direito subjetivo à nomeação, incluindo o 

supracitado entendimento proferido no RE 598.099/MS. 

 Foram, justamente, esses dois precedentes que basearam grande parte da 

argumentação proferida nos 38 votos, concedendo o pedido de nomeação. 

 Entretanto, um ponto contraditório foi encontrado nos referidos votos.  

De fato, no citado voto do Min. Gilmar Mendes267, resta claro que, aos candidatos 

aprovados dentro do número de vagas, a discricionariedade em relação à existência de um 

direito à nomeação resta limitada, pois há direito subjetivo nesses casos. Assim, a 

discricionariedade da Administração Pública fica restrita ao momento da nomeação desde que 

respeitado o prazo de validade do concurso, isto é, ela pode escolher a melhor ocasião para 

nomear o candidato aprovado. 

 Nos 38 casos julgados pelo Tribunal local, todos os acórdãos desconsideraram esse 

entendimento da decisão do Supremo. Foi defendido que, como havia cláusula editalícia que 

previa o provimento imediato, haveria direito líquido e certo a ser nomeado.  

Assim, tal entendimento acabou por se configurar num forte precedente, sendo 

utilizando por diversos outros Desembargadores do TJ/RN. 

Percebe-se, pois, que o Pleno tem posição assentada sobre o assunto, entendendo que 

se a norma posta expressamente dispõe sobre a nomeação imediata de candidatos aprovados 

dentro de número de vagas, há de ser afastada a discricionariedade administrativa, com a 

imposição de que as convocações sejam efetivadas logo após a homologação do certame, 

mediante a ausência de qualquer causa excepcional impeditiva comprovada do cumprimento 

das regras do edital. 

Apesar de ser um entendimento benéfico aos aprovados, essa visão mina o disposto no 

RE 598.099/MS, além de desconstruir qualquer tipo de cronograma de nomeação que a 

Administração Pública tenha se planejado. 

																																																								
267  EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 
PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. 
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 
NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no 
qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o 
edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público 
(...). (RE 598.099, relator  Ministro Gilmar Mendes, j. 10/08/2011. Grifos acrescidos.).	
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Dentro da validade do concurso, não pode o judiciário escolher o melhor momento 

para nomear os candidatos aprovados, pois isso é função do Poder Executivo, que 

compreende suas possibilidades administrativas e orçamentárias para realizar as nomeações. 

Como o edital tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

há um lapso de quatro anos para que a Governo do Estado possa indicar o momento mais 

oportuno para nomear. 

 Dentro dos parâmetros dessa pesquisa e corroborando com o entendimento aqui 

exposto, encontrou-se, apenas no voto da Des. Maria Zeneide Bezerra, entendimento em 

sentido contrário ao do Tribunal. No Mandado de Segurança sem Liminar nº 2017.008748-2, 

argumentou no sentido de entender a expressão “vagas para provimento imediato” não no 

sentido de impor pronta nomeação logo após a homologação do resultado, mas, sim, 

diferenciar as vagas previstas no edital das do cadastro de reserva. 

 Inclusive, tal entendimento pode ser encontrado em votos do referido Tribunal em 

2016 e em 2015, confirmando que, durante o prazo de validade do certame, o juízo de 

conveniência e oportunidade é válido até a superveniência do termo final de validade do 

concurso268. 

 Conclui-se, então, que, em 2017, o entendimento da Corte Potiguar mudou quando se 

há cláusula no edital que, expressamente, prevê provimento imediato. 

Avançando nas demais análises, encontraram-se 33269 processos, que tratavam sobre 

os candidatos aprovados no edital nº 001/2011 – SEARH – SEEC/RN, de 15 de outubro de 

2011 para provimento de cargos para professores de cunho imediato e de cadastro de reserva. 

De plano, percebe-se que um concurso público, realizado em 2011, para provimento 

de cargos efetivos de docentes, ainda, gera repercussão no Poder Judiciário local. 

 Desses 33 casos, nove270 eram semelhantes. Todos os autores tinha logrado êxito 

dentro do número de vagas previsto no referido edital, porém, após certo tempo da 

homologação do concurso, não tinham sido nomeados. Além disso, o edital previa, 
																																																								
268 Nesse sentido: BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. AgIn 2016.008545-4, Relator: 
Desembargador Vivaldo Pinheiro, j. 29/11/2016; BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO 
NORTE. MS 2016.010517-2, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., j. 30/11/2016; e BRASIL. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. AgIn 2015.003898-8, 3ª C. Cív., Relator: 
Desembargador Amílcar Maia, j. 20/10/2015. 
269 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 2016.001472-3, 2015.016741-6, 2016.001972-3, 
2017.004191-2, 2017.003682-5, 2017.002186-2, 2017.002804-8, 2017.002188-6, 2016.002378-4, 2015.016293-
5, 2016.012289-3, 2016.001312-3, 2016.010263-3, 2016.003899-8, 2016.007858-3, 2016.001541-9, 
2016.001115-0, 2016.006563-4, 2016.001116-7, 2016.001367-3, 2016.001256-1, 2016.000223-0, 2016.000116-
6, e 2016.000084-1, 2016.001959-6, 2016.008558-8, 2016.005608-2, 2016.000939-9, 2015.020201-9, 
2016.003897-4, 2015.018309-4, 2016.001352-5, 2016.007492-5, 2016.007491-8. 
270 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 2016.001472-3, 2015.016741-6, 2016.001972-3, 
2017.004191-2, 2017.003682-5, 2017.002186-2, 2017.002804-8, 2017.002188-6, 2016.002378-4.	
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expressamente, que os cargos são para provimento imediato. Dos nove, apenas um tinha 

escoado o prazo de validade do concurso. 

Sendo assim, seguindo o entendimento já exposto neste tópico, todos os nove 

acórdãos foram no sentido de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas. 

Ainda, no contexto desse edital, dos 34, há 22271 processos, que, em suma, os autores 

solicitam direito à nomeação, pois figuravam no cadastro de reserva do concurso, ainda 

válido, de edital nº 001/2011 – SEARH – SEEC/RN e o Governo do Estado publicou novo 

edital - nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, de 3 de novembro de 2015, contemplando as 

mesmas vagas do concurso pretérito. 

Novamente, o TJ/RN se valeu da decisão mais recente do STF sobre direito a 

nomeação, qual seja RE 837.311/PI, que, conforme já explicado neste trabalho, a publicação 

de novo edital de concurso público ou  até mesmo o surgimento de novas vagas durante a 

validade de outra anteriormente realizado não configura, apenas por isso, o direito subjetivo à 

nomeação dos candidatos do concurso mais antigo272. 

É dado, pois, à Administração Pública a prerrogativa de escolher entre realizar um 

novo concurso para prover as vagas no futuro ou então prorrogar o certame atual e nomear de 

forma imediata os que figuram no cadastro de reserva273. 

 Os vinte e dois processos foram, portanto, indeferidos sob a argumentação acima 

apresentada. 

 Outro caso interessante foi o de quatro processos274, que versavam sobre candidatos 

que prestaram concurso público e foram aprovados fora do número de vagas previsto no 

edital. Passado em torno de três a quatro anos da homologação, eles foram nomeados apenas 

por meio do Diário Oficial, porém o ato foi tornado sem efeito pela inércia dos aprovados. 

 Dessa forma, ingressaram com ações no sentido de anular o ato administrativo 

impugnado. 

 Em todos os casos, a Corte potiguar entendeu que o edital, apesar de ser a norma 

oficial do concurso, se encontra abaixo das leis em sentido amplo e da Constituição. Diversas 

vezes o Poder Judiciário, incluindo o STF, já declarou algumas cláusulas do edital como 

																																																								
271 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 2016.001312-3, 2016.003899-8, 2016.007858-3, 
2016.001541-9, 2016.001115-0, 2016.006563-4, 2016.001116-7, 2016.001367-3, 2016.001256-1, 2016.000223-
0, 2016.000116-6, 2016.000084-1, 2016.001959-6, 2016.008558-8, 2016.005608-2, 2016.000939-9, 
2015.020201-9, 2016.003897-4, 2015.018309-4, 2016.001352-5, 2016.007492-5, 2016.007491-8. 
272 Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº RE 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJe. Brasília, 18 abr. 
2016, p. 3. 
273 Idem. 
274 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. 2017.002188-6, 2016.009849-9, 2016.003012-9 e 
2016.012289-3. 
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ilegais ou inconstitucionais, pois não se pode limitar o que a lei não restringiu275, ou de 

compreender feridos os princípios da razoabilidade, publicidade, entre outros276. 

 Assim, restou entendido que a publicação de tão importante ato administrativo, que 

indiscutivelmente afeta a esfera individual do candidato, não está em consonância do 

princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. 

Tais atos, dessa maneira, devem possuir a mais ampla divulgação possível, seja pela 

da internet ou outro meio que, efetivamente, dê oportunidade ao candidato saber de sua 

convocação, não estando conforme os postulados que regem a Administração a restrição de 

direito sem que a parte prejudicada tenha ciência efetiva da conduta administrativa277. 

 Nesses votos, percebeu-se um esforço argumentativo maior, através dos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública, e uso da jurisprudência como elemento 

corroborativo do entendimento dos desembargadores. 

Mais um caso merecedor de destaque foi o Mandado de Segurança n° 2015.012516-4, 

que, em resumo, o autor participou de concurso público para provimento de vagas do edital nº 

001/2011-SEARH/SEEC, tendo sido aprovado dentro do número de vagas previsto. 

Ainda que o concurso estivesse com o prazo de validade em curso à época, o 

impetrante foi, ao seu ver, preterido por quebra da fila de classificação, em razão da 

nomeação de outros candidatos aprovados em colocação superior à sua, por força de ordem 

judicial. 

 Segundo o TJ/RN, a nomeação de candidatos em posição inferior à do impetrante no 

certame implicou objetivamente na quebra da ordem classificatória, em desacordo com o 

disposto no art. 37, IV da Constituição Federal e com a Súmula nº 15 do STF278. 

 Além disso, fundamentou seu argumento no já citado RE 837.311, relatado pelo 

Ministro Luiz Fux em 2015 no STF. Este explica que o direito subjetivo à nomeação surge, 

dentro outros casos, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital 

(RE 598.099) e quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação (Súmula 15 do STF). 

																																																								
275 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 327784 AgR, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
julgado em 07/12/2004. DJe.	
276 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS 21.554/MG, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, 6ª 
Turma, julgado em 04/05/2010, DJe  02/08/2010. 
277 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS n° 2016.009849-9. Relator: Des. Ibanez Monteiro. 
Julgado em: 25/10/2017. DJe. 31/10/2017. 
278 Súmula 15: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando 
o cargo for preenchido sem observância da classificação. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1456>. Acesso em: 18 jul. 2018.	
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 Portanto, em razão da quebra da ordem classificatória, o TJ/RN concedeu a imediata 

nomeação do impetrante. 

 Esse entendimento, entretanto, vai de encontro à jurisprudência do STJ279, que tem 

reconhecido que não há preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese 

em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação 

inferior por força de decisão judicial. 

De acordo com o entendimento pacificado pela referida Corte, não que se há falar em 

preterição de candidato aprovado em concurso público, pois, nesse caso, não há margem de 

discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato.  

Assim, a jurisprudência280 é pacifica no sentido de inexistir violação da Súmula 

15/STF, ou seja, não resta caracteriza a preterição nesses casos. 

Em que pese a posição dos dois Tribunais, é importante fazer alguns comentários.  

De fato, uma nomeação sub judice deve ser respeitada pela Administração Pública, já 

que não há qualquer espaço de discricionariedade no momento de nomear. O gestor apenas irá 

obedecer a um comando obrigatório do magistrado. 

Como o judiciário não pode extrapolar os pedidos feitos em cada processo, resta aos 

candidatos aprovados que acompanhem as nomeações de cunho administrativo ou judicial. 

Caso entendam que possuem o mesmo direito de algum outro candidato que teve a sua 

demanda deferida, cabe a ele peticionar solicitando, também, o seu direito à nomeação. 

Ou então, seria o caso de uma ação coletiva com o maior número de interessados 

possível para que o Tribunal pudesse analisar um conjunto global e, deferindo o pedido, 

atingir uma gama maior de pessoas de uma só vez. 

 Ainda, dois casos281 versam sobre candidatos que foram aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passaram a figurar entre as vagas em decorrência da 

desistência de candidatos classificados em colocação superior. 

 Em ambos os casos, o Tribunal potiguar deferiu o pedido, o que, de fato, é uma 

situação acertada, pois, conforme já comentado neste trabalho, a necessidade de mão de obra 

não diminuiu pela falta de posse do candidato aprovado dentro das vagas e que foi nomeado.

 Assim, tal entendimento representa uma consequência lógica do RE 598.099 do STF, 
																																																								
279 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RMS 54.070/BA, Relator: Ministro Og Fernandes. Dje 22/05/2017; 
RMS 43.292/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, Segunda 
Turma, DJe 14/6/2016; RMS 45.920/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/2/2016. 
280 Precedentes: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, todos: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; AgRg no RMS 33.385/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira 
Turma, DJe 25.2.2013; AgRg no RMS 35.584/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
13.2.2012; e AgRg no RMS 33.995/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe  26.9.2011. 
281 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001224-8 e MS 2016.009595-0. 
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pois se o candidato, que antes estava no cadastro de reserva, passa a figurar dentro do número 

de vagas por desistência dos melhores aprovados, há direito subjetivo à nomeação para tal 

pessoa. 

 Ao deflagrar processo seletivo para o preenchimento de vagas, o Estado explicita a 

necessidade do serviço público para um fim específico. Tendo o candidato alcançado uma 

classificação dentro do número de vagas seja logo após o resultado do concurso ou através da 

desistência de candidatos melhores colocados, há direito líquido e certo à nomeação. 

Tal situação ocorre em conformidade ao posicionamento jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal e em atenção à necessidade da Administração em prover o cargo com um 

servidor efetivo, a fim de dar continuidade ao serviço público desempenhado pelo no órgão 

que irá recebê-lo. 

Por fim, os demais casos do ano de 2017 julgados pelo TJ/RN foram negados por 

questões preliminares de conhecimento, como perda do prazo de impetração de MS por 

exemplo. Como tais casos não são tão enriquecedores como os outros, não serão tratados 

neste trabalho. 

 

4.3 A INFLUÊNCIA DOS GASTOS DE PESSOAL NAS NOMEAÇÕES NO ÂMBITO 
ESTATAL 
 

Conforme exposto no capítulo anterior, a Constituição Federal estabeleceu um teto 

para gasto com pessoal ativo e inativo de todos os entes da Federação. 

A Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, também, prevê, de modo similar no 

seu art. 110, que esse tipo de despesa não pode exceder um determinado limite previsto em 

Lei Complementar Federal282.  

Os detalhes sobre quais são os limites prudenciais e os máximos foram delineados 

pela Lei Complementar no 101 de 2000, isto é, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Os dispositivos elencados na citada Lei prestigiam os princípios administrativos do 

equilíbrio, economicidade, moralidade, eficiência, transparência, representando o controle 

para a adoção de critérios e parâmetros para uma boa gestão administrativa no trato dos 

recursos públicos de todos os entes federativos. 

Segundo a LRF, os limites máximos para gasto com pessoal no âmbito da esfera 

estadual é de 60% da receita corrente líquida, sendo 3% para o Poder Legislativo, incluindo o 

																																																								
282  BRASIL. Constituição Estadual do Rio Grande de Norte de 1989. Disponível em: < 
http://www.tce.rn.gov.br/Legislacao/Constituicao>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
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Tribunal de Contas; 6% para o Poder Judiciário; 2% para o Ministério Público e 49% para o 

Poder Executivo. 

No âmbito municipal, o gasto com pessoal pode ir, também, até 60% da receita 

corrente líquida, sendo 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. 

Essas porcentagens, dessa forma, representam o limite máximo estabelecido pela LRF, 

isto é, a gestão estadual e municipal não podem trabalhar com valores que cheguem ou 

ultrapassagem os limites definidos. 

Entretanto, antes mesmo de se alcançar tal montante, a própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal previu o limite de alerta e o limite prudencial. O primeiro diz 

respeito a 90% do limite máximo estabelecido pela LRF e o segundo representa 95%. 

Atingindo-se o limite prudencial ou máximo permitido, haverá consequências elencadas na 

Lei em tela. 

Portanto, o objetivo de se propor todos esses limites é a redução de despesa pública 

com a finalidade de não causar prejuízos na continuidade dos serviços públicos à população. 

Assim, o não cumprimento das balizas estabelecidas pela citada Lei pode resultar na 

não nomeação de candidatos aprovados em concurso público para cargos de provimento 

efetivo, conforme apresentado no capítulo anterior. 

Isso ocorre, pois a abertura do edital pode ter se dado numa situação fiscal 

completamente diferente da época do resultado final do certame por exemplo. 

Como, neste capítulo, se discutem as nomeações no âmbito do Rio Grande do Norte, 

faz-se importante analisar a situação do gasto com pessoal do Estado e a sua consequência nas 

nomeações e nas demandas judiciais sobre esse assunto. 

Quando o candidato ingressa com uma ação judicial, solicitando a sua nomeação, um 

dos principais argumentos de defesa da Procuradoria do Estado do RN ou do Município é o 

limite de gastos com pessoal. 

Sendo assim, é necessário analisar, dentro do contexto regional, como tal limite 

interfere nas nomeações solicitadas via Judiciário. 

Desde 2015, a situação fiscal do Rio Grande do Norte se agrava.  

Entre 2011 e 2014, o RN acumulou um superávit de R$ 4 bilhões. Já entre 2015 a 

outubro de 2017, regrediu fortemente, acumulando déficit de R$ 2,8 bilhões. Foi o Estado-

membro com a mais rápida deterioração fiscal nesse período283.  

																																																								
283 DYNIEWICZ, Luciana. Em três anos, conta dos Estados sai do azul para um rombo de R$ 60 bi. O Estadão. 
São Paulo. 16 jan. 2018. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-anos-conta-
dos-estados-sai-do-azul-para-um-rombo-de-r-60-bi,70002152198>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
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O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) aponta que, desde 

o terceiro quadrimestre de 2014, o Governo do Estado compromete sua receita corrente 

líquida com despesas com pessoal, ficando acima do limite legal estabelecido pela legislação, 

afetando o equilíbrio das contas públicas284. 

Apesar de o art. 23 da LRF exigir que, uma vez ultrapassado o limite legal,  se reduza 

o percentual excedente dentro de um determinado tempo, o referido Estado não conseguiu 

abater tal excesso nem no primeiro nem no segundo quadrimestre. Na verdade, ele aumentou 

nesse período, atingindo 54,17%285. 

De acordo com dados do Corpo Técnico da Diretoria de Administração Direta (DAD) 

do referido Tribunal, obtidos através do Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAF) e do Portal da Transparência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

constatou-se que o RN atingiu 66,31% de gasto com pessoal no primeiro quadrimestre de 

2017286. 

Se for considerada a apuração global das despesas com pessoal do governo estadual, 

incluindo todos os poderes e órgãos autônomos para o mesmo período de 2017, têm-se 

75,48% de comprometimento da receita corrente líquida, afastando-se completamente do 

limite máximo de 60% estabelecido pelo art. 19 da LRF287. 

Diante de tamanho desequilíbrio fiscal, setores essenciais, como segurança, saúde e 

educação, entraram em greve em 2017, considerando o atraso sistemático dos salários e a falta 

de um calendário de pagamento288. 

Percebe-se, assim, que a falta de controle das contas públicas diante de uma situação 

econômica desfavorável atingiu setores cruciais para o interesse público.  

																																																								
284 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Processo nº 13764/2017-TC. Relator: Conselheiro 
Tarcísio Costa. Natal, 7 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3534/gastos_com_pessoal.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
285 ARAUJO, Mário Augusto Silva. Controle da Despesa Público com Pessoal no Âmbito da Função 
Executiva do Poder Estadual. 2017. 180 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2017, p. 162. 
286 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Processo nº 13764/2017-TC. Relator: Conselheiro 
Tarcísio Costa. Natal, 7 de dezembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3534/gastos_com_pessoal.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
287 Idem.	
288 MADEIRO, Carlos. Com salários atrasados, servidores do RN sofrem com dívidas e indefinição de 
pagamento. UOL Notícias. Rio de Janeiro. 5 jan. 2018. Disponível em: < 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/05/com-salarios-atrasados-servidores-do-rn-
sofrem-com-dividas-e-indefinicao-de-pagamento.htm>. Acesso em: 28 jun. 2018.; SILVA, Yuno. Servidores da 
Saúde e Uern estão em greve há quase dois meses. Tribuna do Norte. 6 jan. 2018. Disponível em: <	
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/servidores-da-saaode-e-uern-esta-o-em-greve-ha-quase-dois-
meses/401662>. Acesso em: 28 jun. 2018.; AMÂNCIO, Thiago. SANTOS, Bruno. Greve dos policiais do RN 
completa três semanas sem sinal de solução. Folha de São Paulo. 5 jan. 2018. Disponível em: <	
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/01/1948240-greve-dos-policiais-do-rn-completa-tres-semanas-
sem-sinal-de-solucao.shtml>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
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A falta de policiamento nas ruas elevou o nível de insegurança da população, que se 

agravou com o aumento do número de delitos pelo estado. O caos na segurança pública se 

agravou e foi necessária a ajuda das Forças Nacionais para reforçar o policiamento em janeiro 

de 2018. Elas, à época, assumiram o controle das operações de segurança pública no 

estado289. 

A paralisação de servidores da saúde, em especial, os enfermeiros e os técnicos de 

enfermagem, prejudicou o atendimento do maior hospital de urgência do RN, o Walfredo 

Gurgel290. Houve, pois, agravamento ainda maior da saúde pública estadual.  

Os docentes e servidores técnicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 

também, aderiram a greve em busca da regularização dos salários atrasados e de aumento 

salarial pleiteado desde 2015291. 

No mesmo desarranjo, seguem 75 municípios do Rio Grande do Norte, que, segundo o 

TCE, estão acima do limite legal de gastos com pessoal. Seria necessária uma economia de 

187,5 milhões pelos municípios para que as despesas retornassem ao nível fiscal exigido pela 

LRF292. 

Segundo a Diretoria de Assuntos Municipais do TCE-RN, cerca de 45% das 

prefeituras do Estado estão acima do limite legal, incluindo-se as principais cidades como, por 

exemplo, Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. Há cidades como Pilões e São José do 

Campestre, que comprometeram quase que toda a receita com gasto de pessoal. A primeira 

atingiu 88,61% e a segunda, 76,63%293.  

 Além das 75 cidades acima do limite legal de 54%, há 29 acima do limite prudencial e 

18 acima do limite de alerta294. 

 A capital do RN, Natal, alcançou, no segundo bimestre de 2017,  um percentual de 

54,96% da receita corrente líquida (RCL) de despesa com pessoal295. 

																																																								
289 G1 RN. Força Nacional passa a atuar em quatro cidades do RN. G1 RN. 3 jan. 2018. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/forca-nacional-passa-a-atuar-em-quatro-cidades-do-
rn.ghtml>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
290 SILVA, Yuno. Servidores da Saúde e Uern estão em greve há quase dois meses. Tribuna do Norte. 6 jan. 
2018. Disponível em: < http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/servidores-da-saaode-e-uern-esta-o-em-greve-
ha-quase-dois-meses/401662>. Acesso em: 28 jun. 2018. 
291 Idem. 
292 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. TCE emite alertas após identificar 75 municípios 
acima do limite legal de gastos com pessoal no RN. Notícias do TCE-RN. 4 jul 2017. Disponível em: 
<http://www.tce.rn.gov.br/Noticias/NoticiaDetalhada/3458>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
293 Idem. 
294 Idem.	
295 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal no 
000467/2017 TCE. Disponível em: 
<http://www.tce.rn.gov.br/as/download/Alerta/637/RelAlertaTermo637C.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018.  
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Já no quarto bimestre de 2017, sua despesa aumentou. Nesse período, Natal atingiu  

64,58% da receita corrente líquida (RCL) de despesa com pessoal296.  

Para se ter uma ilustração da gravidade, importante mencionar que o limite de alerta é 

48,60% (90% do limite máximo da RCL), que o limite prudencial é 51,30% (95% do limite 

máximo da RCL) e que o limite máximo permitido pela LRF é 54%. 

 Natal está com 10,58% a mais do que a legislação brasileira permite, isto é, mais de 17 

milhões de reais precisam ser eliminados para que a capital atinja o limite legal permitido297. 

 Frente a esse cenário, cabe comentar se é juridicamente viável a admissão de pessoal 

para reposição de cargo vago ao considerar os números apresentados para o RN. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal busca que o gestor, de forma combinada, tome 

medidas preventivas e corretivas que objetivem o constante equilíbrio das contas públicas, 

levando em consideração os limites previstos para os gastos com pessoal. 

 Nesse sentido, o parágrafo primeiro do art. 1o da LRF leciona que a responsabilidade 

na gestão fiscal exige planejamento e transparência, a fim de reduzir os riscos e corrigir os 

desvios que afetam as contas públicas. Para tanto, fazem-se necessárias a obediência a limites 

e a regras no que diz respeito à geração de despesas com pessoal298. 

Esse conjunto de ações de cautela com o dinheiro público é o que a doutrina chama de 

princípio da prudência fiscal, que se encontra presente em toda a LRF. Esta possui um 

conjunto de comandos normativos que busca evitar que a gestão pública alcance os limites 

nela estabelecidos, gerando graves sanções para o ente público e para o gestor caso tais 

limites sejam desrespeitados299. 

 Assim, de acordo com o inciso IV, do parágrafo único do art. 22 da LRF, se a despesa 

total com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado ao poder público o provimento de cargo 

público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição de 

aposentadoria ou falecimento dos servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 

 A Lei deseja evitar que, a partir do atingimento do limite prudencial de 95% do limite 

máximo, novos gastos com nomeações e admissões agravem o equilíbrio das contas de 

pessoal. 

																																																								
296 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Termo de Alerta de Responsabilidade Fiscal no 
000501/2017 TCE. Disponível em: <http://www.tce.rn.gov.br/as/download/Alerta/701/RelAlertaTermo701C.pdf 
>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
297  Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Controle de Alertas. Disponível em: < 
http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3458/Dados_de_alertas_TCERN.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
298 BRASIL. Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
299 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Finanças 
Públicas Democráticas). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 62.  
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 Vale mencionar que a receita corrente líquida é uma variável não totalmente 

previsível. Nas crises econômicas, ela pode variar para um número menor, achatando, 

consequentemente, o limite máximo das despesas com pessoal. Assim, a própria LRF 

estabelece que o Tribunal de Contas desde já alerte os gestores quando se atinge a marca de 

90% de comprometimento da RCL (art. 59, §1o, II)300. 

 Considerando, então, que os patamares de 90% (limite de alerta) e 95% (limite 

prudencial) não são índices desejáveis pelo legislador e que a Administração Pública prudente 

e responsável precisa os evitar, o gestor não pode proceder com a nomeação ou contratação de 

pessoal salvo nos casos de aposentadoria e falecimento nas áreas de educação, saúde e 

segurança apenas. 

 Assim, a exceção prevista no inciso IV, do parágrafo único do art. 22 da LRF não 

abrange outros casos de reposição de pessoal, como a exoneração, que não gera aumento de 

despesa. 

 Entende-se que, se o legislador tivesse desejado incluir outros casos, ele assim o teria 

feito de forma expressa. 

 Caso a gestão, realmente, necessite nomear pessoas com urgência, deve-se buscar a 

redução das despesas com cargos e funções de vínculo precário através, por exemplo, da 

redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, podendo até os 

extinguir conforme §§ 3o e 4o do art. 169 da CF c/c §1o do art. 23 da LRF301. 

 Compreende-se, portanto, que alcançado o limite prudencial, é ilegal, segundo a 

inteligência do inciso IV do parágrafo único do art. 22 da LRF, a admissão de pessoal para 

reposição de cargo vago por qualquer outro motivo além de aposentadoria e falecimento e em 

outras áreas além de educação, saúde e segurança, ainda que tal ato não implique aumento de 

despesa. 

A fim de corroborar com os argumentos aqui expostos, o TJ-RN já teve que decidir 

casos sobre o assunto em tela. 

Na Ação Civil Pública nº 0101217-93.2016.8.20.0131, o Ministério Público Estadual 

do Rio Grande do Norte ajuizou Ação Civil Pública contra município de São Miguel. 

Argumenta a parte autora que a parte ré, em 18 de outubro de 2016, através de edital 

publicado no Diário Oficial, convocou 14 (catorze) aprovados no concurso público, 

																																																								
300 Idem.	
301 Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Processo nº 008553/2011-TC. Parecer nº 1535/2011-
PG. Parecerista: Thiago Martins Guterres. Natal, 7 de setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.tce.rn.gov.br/as/mpjtc/Consulta__855311.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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homologado em 2014. Argumenta que o município de São Miguel já atingiu o limite 

prudencial de gastos com pessoal e que a folha de pagamento do ente está atrasada. 

Em 20 de outubro de 2016, na decisão interlocutória302, a juíza da comarca concedeu o 

pedido liminar e determinou a suspensão da nomeação dos aprovados no referido certame. 

Argumenta que, considerando o Recurso Especial 598.099 do STF, já apresentado neste 

trabalho, há situações excepcionais nas quais a nomeação dos aprovados em concurso, ainda 

que dentro do número de vagas, pode ser vedada. São quatro características para a situação 

excepcional: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, conforme aponta o 

RE citado. 

A magistrada considerou, então, que devido à situação financeira dos entes da 

Administração Pública Direta está sofrendo impacto negativo diante da conjuntura política-

economia do Brasil, ocorrendo o parcelamento ou atraso de salários em alguns Estados-

membros e Municípios e que a referida cidade está acima do limite prudencial de gasto com 

pessoal, não há direito subjetivo para candidato aprovado no referido concurso mesmo que 

esteja dentro do número de vagas previsto no edital. 

 Diante disso, o Município de São Miguel interpôs Agravo de Instrumento em face da 

decisão interlocutória. Em 14 de dezembro de 2017, o Des. Dilermando Mota manteve a 

liminar e expôs que a pretensão do Ministério Público era proteger os limites de gasto 

previstos na LRF, em especial, num Município que tinha extrapolado o limite máximo de 

54% permitido pela legislação303. 

 Invocando os incisos I a IV do parágrafo único do art. 22 e o art. 21 da LRF, o relator 

argumentou que era nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com pessoal 

e que não observe as exigências da LRF. 

 Conforme consta no voto, havendo, assim, excesso dos limites previstos na citada Lei 

e falhando o ente público em efetivar o controle da despesa total com pessoal, o Município 

fica impedido de realizar o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal 

a qualquer título, salvo os casos de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 

educação, saúde e segurança (art. 22, parágrafo único, IV), além de o gestor ser forçado a 

cortar o excedente do limite nos período dado pela Constituição. 

 Por fim, ratificou que a decisão interlocutória em tela somente representa a atenção 

constitucional com o controle das finanças públicas e concretiza o controle de legalidade e 
																																																								
302 BRASIL. TJ-RN. Decisão Interlocutória: 0101217-93.2016.8.20.0131. Data de Julgamento: 20/10/2016. Vara 
Única da Comarca de São Miguel. 
303 BRASIL. TJ-RN. AI: 2016.0173663 RN, Relator: Desembargador Dilermando Mota, Data de Julgamento: 
14/12/2017, 1a Câmara Cível. 
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constitucionalidade do ato, não adentrando no mérito do ato administrativo. Esse argumento 

se fortifica uma vez que há vedação legal expressa ao provimento de cargos quando se atinge 

o limite prudencial de gastos com pessoal. 

 Já em 7 de fevereiro de 2018, a juíza de primeiro grau revogou a liminar proferida, 

pois, à época, a conjuntura fiscal do Município tinha mudado e não estava mais numa situação 

limite. Sendo assim, não havia mais razões que impedissem as nomeações dos aprovados no 

certame público304. 

 Por fim, importante salientar que, conforme exposto no tópico 3.5, a Administração 

Pública deve pautar suas ações em respeito ao equilíbrio fiscal. Assim, casos as despesas com 

pessoal estejam acima do limite prudencial e máximo e, sendo tal situação, robustamente, 

comprovada, não se devem nomear os candidatos aprovados em processo seletivo público. 

 Situação diferente, encontra-se quando não há prova firme nos autos sobre a situação 

fiscal do ente. 

 Nos processos de 2017 analisados no tópico anterior, foi argumentação unânime, nas 

peças de defesa do Estado e dos Municípios, a problemática das contas públicas e do limite 

fiscal, a fim de impossibilitar a concessão da nomeação mesmo daqueles aprovados dentro 

das vagas previstas no certame. 

 Entretanto, todas as defesas careceram de apresentar provas vigorosas, que 

comprovassem tal situação. Apenas citaram que o Estado não tinha condições financeiras de 

arcar com as nomeações. 

 Diante desse cenário de carência probatória sobre o aspecto fiscal, os 

desembargadores desconsideraram tal argumentação. 

Ademais, o argumento fiscal se torna ainda mais fraco quando se discute sobre 

candidato aprovado dentro do número de vagas.  

Nesse contexto, a questão orçamentária, defendida pelo ente público, não pode servir 

de limitador para a concretização de direitos subjetivos oriundos de anterior previsão 

orçamentária, pois não se pode crer que o concurso tenha sido planejado e realizado sem o 

devido planejamento financeiro305. 

																																																								
304 BRASIL. TJ-RN. Decisão: 0101217-93.2016.8.20.0131. Data de Julgamento: 20/10/2016. Vara Única da 
Comarca de São Miguel. DJe. 
305 Nesse mesmo sentido o STJ: REsp 1.306.604⁄AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06⁄03⁄2014, 
AREsp 881.180⁄AL, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 13⁄4⁄2016; AREsp 813.736⁄AL, Rel. Ministro Olindo 
Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), DJe 3⁄3⁄2016; e AREsp 803.406⁄AL, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe 17⁄12⁄2015 e AgInt no AREsp 1.186.584/DF 2017/0263530-5, Relator Ministro 
Og Fernandes, Data de Julgamento: 12/06/2018, Segunda Turma, DJe 18/06/2018. 
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Conforme visto, a abertura do edital para concurso público apenas deve ocorrer 

quando se há previsão orçamentária para custear a mão de obra solicitada. Assim, não pode o 

Estado, após homologado o concurso com os devidos aprovados, se furtar de nomeá-los se 

não conseguir provar de forma evidente o comprometimento das contas públicas com as 

novas nomeações. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A estrutura do instituto do concurso público e, por consequência, a dinâmica da 

nomeação para cargos públicos da atualidade passaram por um longo caminho de 

amadurecimento constitucional. 

A forma de gerir a Administração Pública no Brasil passou por diversas fases. Desde 

que os portugueses aportaram em terras brasileiras até o presente momento, diversas 

momentos foram vividos. 

Apesar de o foco da função de administrar estar contido no poder Executivo, os 

demais poderes – Legislativo e Judiciário – também realizam essa função de forma atípica. 

Como visto, a doutrina classificou em três as fases da evolução da Administração 

Pública: a Patrimonial, a Burocrática e a Gerencial. 

Esse processo evolutivo não ocorreu de forma linear, com começo e fim bem 

definidos. Há períodos na história em que se identificam, com maior claridade, as 

características de cada fase, porém isso não significa que não houve influência de uma fase na 

outra. Ainda é comum, por exemplo, encontrar alguns resquícios de uma fase pretérita – como 

a patrimonialista – numa fase mais contemporânea – como a gerencial. 

Essa reflexão, dessa forma, feita por este trabalho tornou mais nítido a compreensão 

de como se davam as nomeações para cargos públicos ao longo da história brasileira. 

O período patrimonialista, dessa maneira, ficou marcado por uma atuação que 

beneficiava uma elite minoritária rural, havendo confusão do ambiente público com o 

privado. O Estado era, na verdade, uma extensão da vida privada do governante.  

Com o objetivo de mudar a realidade vivida pelo Brasil nesse modelo, surge, nos anos 

30, a Administração Pública burocrática. O foco desse modelo era eliminar ou mitigar ao 

máximo a extensão da vida privada na vida pública. Busca-se, portanto, impedir o uso da 

Administração para benefício pessoal e apadrinhamentos. 

De forma completamente diferente do modelo anterior, surgem características como a 

impessoalidade, hierarquia, regras rígidas, controle, entre outras.  

Com base nesse modelo e no espírito que ele trouxe para as ações públicas, surge, 

inicialmente, o instituto do concurso público na Constituição de 1934 no §2o do art. 170. 

Apesar desse avanço, a referida Constituição, ainda, permitia a nomeação somente 

através de título – o que abriu margem para práticas de cunho patrimonialista. Além disso, o 

funcionário público era apenas uma engrenagem na máquina estatal, não sendo dotado de 

animosidade e de criatividade na atuação de suas funções. 
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O modelo seguinte só aporta após a Segunda Guerra Mundial. É nesse período que se 

percebeu a necessidade de descentralizar e flexibilizar as atividades administrativas, a fim de 

tornar a máquina pública mais eficiente.  

Surge, dessa forma, o modelo gerencial. Suas características se pautam nos resultados, 

na eficiência e no atendimento das necessidades dos usuários-cidadãos. Busca-se, como 

marca desse período, a descentralização estatal, com o objetivo de gerar desenvolvimento 

econômico e social. 

Foi, então, na Constituição de 1967, que figurou a obrigatoriedade de concurso 

público para os cargos da Administração Pública com exceção dos comissionados. Foi a 

primeira vez que se exigiu a realização de provas ou provas e títulos e, não, somente títulos. 

Porém, apenas na Constituição de 1988, houve uma mudança vigorosa para a seleção 

de pessoal para atuar na Administração Pública direta e indireta. Restou evidente a 

obrigatoriedade do uso do concurso público para selecionar pessoas para os cargos e 

empregos públicos da administração direta ou indireta.  

Tal exigência trouxe maior moralização e profissionalização no setor estatal, o que 

resultou em maior confiabilidade no processo seletivo, atraindo candidatos qualificados. 

Some-se a isso a política de gestão de pessoas do modelo gerencial, que procura qualificar 

seus servidores e empregados para melhor atender as necessidades dos seus usuários.  

Nesse contexto, o concurso público acabou por representar uma forma democrática, 

impessoal e republicana de selecionar pessoas. Ele guarda respeito aos princípios da 

Administração Pública, além de outros como o da isonomia, o da boa-fé e o da proteção à 

confiança. Isso permitiu a redução ao máximo de qualquer tipo de privilégio ou favoritismo 

na nomeação dos candidatos. 

Viu-se, também, que os atos administrativos discricionários, como, por exemplo, os 

atos de nomeação, que, apesar de prover certa liberdade ao gestor através da análise de 

conveniência e oportunidade, eles devem se pautar no ordenamento jurídico pátrio, 

respeitando os direitos fundamentais dos administrados, o dever de boa-fé, da eficiência, da 

impessoalidade, moralidade e proteção à confiança.  

Além disso, não se afasta possível controle judiciário sobre tais atos. Não se analisa o 

mérito, porém a juridicidade do ato, isto é, se respeitou o Direito vigente como um todo. 

Elencou-se que os princípios basilares do concurso público são o da democracia, o da 

eficiência e o da isonomia. 
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Tais princípios devem, portanto, garantir que todos possuam o direito de participar do 

certame, que busquem os melhores candidatos aptos àquele cargo e que todas as fases do 

concurso transcorram de forma a não favorecer nem prejudicar determinados candidatos. 

Entendeu-se que o direito subjetivo possui a missão de proteger a dignidade e a 

personalidade da pessoa, que são garantidas de forma jurídico-constitucional. Assim, 

concede-se à pessoa a possibilidade de solicitar a observância das leis que lhe dizem respeito. 

Ainda, a nomeação é caracterizada como provimento originário e que este apenas se 

Apresentou-se a evolução jurisprudencial brasileira sobre o direito subjetivo à nomeação, com 

base nas decisões do STF, identificando que, a partir de 2011 com o julgado do RE 

598.099/MS, entende-se que os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital 

possuem direito subjetivo à nomeação dentro da validade do concurso. Já os aprovados fora 

desse contingente detém apenas mera expectativa de direito.  

Além desse entendimento base sobre o tema, foram esclarecidos casos de preterição 

resguardados pela antiga súmula 15 do STF, havendo, pois, direito subjetivo para candidato 

preterido diante de nomeação de alguém numa colocação menos vantajosa. 

Mesmo direito também é previsto para pessoas aprovadas em concurso público, 

quando há contratação precária para o mesmo cargo e para aqueles aprovados fora do número 

de vagas, mas que passaram a figurar entre as vagas previstas em decorrência da desistência 

de candidatos melhores classificados. 

Ainda, a mera abertura de novas vagas durante a validade do concurso não gera, 

automaticamente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de 

reserva, ainda que tenha ocorrido durante a validade de outro concurso para o mesmo cargo. 

Além disso, esclareceu-se que, nos casos de haver declaração inequívoca de 

necessidade do cargo pela Administração, surge direito subjetivo àqueles que estão no 

cadastro de reserva.  

Esse último julgado se mostrou importante para este trabalho, pois foi Leading Case 

oriundo do Recurso Extraordinário 837.311/PI com repercussão geral julgado em 2015 e sua 

ementa traz um resumo sobre quais são os casos vigentes de direito subjetivo à nomeação. 

Assentou-se, ademais, que o atingimento do limite de despesa de pessoal é fator 

impeditivo para a nomeação de candidatos aprovados em certame público, mesmo diante da 

necessidade de servidores e que tal entendimento não fere o direito subjetivo do candidato 

aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, desde que haja robusta comprovação 

da situação financeira crítica do ente pagador. 
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No último capítulo do desenvolvimento deste trabalho, realizou-se um estudo 

empírico sobre as decisões proferidas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte no ano de 2017. 

Nos 101 processos analisados, foram apontadas pelos autores das ações de forma 

unânime a quebra da segurança jurídica e da a boa-fé da Administração durante algum 

momento do certame. 

Ao se deter nas análises dos casos do ano de 2017, resta claro que o TJ/RN considerou 

os RE 598.099/MS e RE 837.311/PI julgados pelo STF, que, atualmente, representam a 

jurisprudência mais atualizada sobre direito à nomeação. 

Houve situações, porém, que o TJ/RN possuía um entendimento próprio como em 

casos do edital prever, expressamente, a nomeação imediata de candidatos e de haver 

preterição de candidato melhor colocado por decisão judicial. 

Enquanto que o STF e o STJ entendem que não há direito subjetivo à nomeação 

nesses casos, o TJ/RN entende que existe. 

O trabalho identificou, ainda, que houve falha no planejamento estratégico do Poder 

Executivo estadual ao realizar concurso público com número elevado de vagas e depois se 

esquivar de nomear os aprovados, gerando inúmeras demandas repetitivas no Judiciário 

potiguar. 

Outro ponto conclusivo que chama atenção é a quantidade de demandas sobre a 

mesma situação julgada pelo Tribunal.  

Todos os casos analisados se concentraram, basicamente, em dois editais para cargos 

de professores do Estado, quais sejam o Edital nº 001/2011 e o nº 001/2015, ambos da 

Secretaria de Educação (SEARH – SEEC/RN). 

Dos 101 casos estudados, 57, ou seja, quase 60% eram de candidatos que tinham sido 

aprovados dentro do número de vagas, porém a Administração quedou inerte em relação à 

nomeação. Isso resultou na movimentação de 57 processos com jurisprudência já consolidada 

sobre o tema em todo o Brasil. 

Percebe-se, então, a falta de preparo e planejamento dos gestores. 

Por fim, outro ponto interessante oriundo dessa análise foi a influência dos gastos de 

pessoal nas nomeações de âmbito estatal. 

O TJ/RN tem posição firme de que não aceita o argumento de excesso de gastos com 

pessoal se não houver comprovação por parte do Estado, em especial, de concursos que já 

tiveram aprovação orçamentária prévia para ser realizado. 
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Por outro lado, havendo a devida carga probatória de que há comprometimento das 

contas públicas e gastos excessivos de acordo com os parâmetros da LRF, o TJ/RN, conforme 

apresentado no último tópico do capítulo anterior, possui entendimento de impedir novas 

nomeações, ressalvadas as de aposentadoria e falecimento. 

Ao fim, diante de todo o exposto neste trabalho, conclui-se que o direito à nomeação 

para cargos públicos oriundos de concurso público é um tema bastante dinâmico, pois a 

grande fonte dessa área se concentra nas decisões judiciais. 

Apesar de haver vasta jurisprudência dentro da temática de direito à nomeação para 

diversos casos, ainda é muito discutido, em todos os graus do Judiciário, o direito de ser 

nomeado devido ao contexto fático em que o candidato está inserido, resultando em altas 

demandas tanto no Judiciário local como nos Tribunais Superiores. 

É necessário, pois, que a Administração Pública na figura do gestor seja sempre 

guiada pelo planejamento, pelo respeito ao ordenamento jurídico vigente e pela boa-fé, para 

que se reduza o número de candidatos litigantes. 

Não se pode, também, deixar de considerar as situações fiscal e orçamentária do ente 

que nomeia sob pena de gerar descumprimentos de limites legais e sucateamento dos serviços 

públicos. 

Além disso, que o direito à nomeação seja, efetivamente, garantido, 

preferencialmente, pela via administrativa quando o candidato possuir de fato o direito para 

tanto, resguardando, também, os limites discricionários do Órgão Público. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.013701-7. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 13/12/2017. DJe 22/01/2018. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.010973-3. Rel. Juiz Cícero 
Macedo (Convocado). Pleno. Julgado em 13/12/2017. DJe 15/02/2018. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004839-4. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 13/12/2017. DJe 22/01/2018. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.017331-9. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 13/12/2017. DJe 22/01/2018. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.017331-9. Rel. Des. Cláudio 
Santos. Pleno. Julgado em 13/12/2017. DJe 26/01/2018. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002193-4. Rel. Des. Cláudio 
Santos. Pleno. Julgado em 06/12/2017. DJe 19/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.001284-9. Rel. Des. Gilson 
Barbosa. Pleno. Julgado em 06/12/2017. DJe 13/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.008468-2. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 29/11/2017. DJe 05/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005226-9. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 29/11/2017. DJe 07/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005229-0. Rel. Des. Judite 
Nunes. Pleno. Julgado em 29/11/2017. DJe 07/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.010544-3. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 22/11/2017. DJe 06/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.006979-0. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 22/11/2017. DJe 07/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.010716-2. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 22/11/2017. DJe 07/12/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2015.012486-3. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 22/11/2017. DJe 30/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.008748-2. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 08/11/2017. DJe 24/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005925-6. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 08/11/2017. DJe 14/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.009666-3. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 01/11/2017. DJe 10/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.007050-4. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 01/11/2017. DJe 10/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004543-9. Rel. Des. Amílcar 
Maia. Pleno. Julgado em 01/11/2017. DJe 09/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002189-3. Rel. Des. Amílcar 
Maia. Pleno. Julgado em 01/11/2017. DJe 09/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002194-1. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 01/11/2017. DJe 10/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.009849-9. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 25/10/2017. DJe 31/10/2017. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004188-8. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 25/10/2017. DJe 01/11/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002228-0. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 25/10/2017. DJe 31/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.009670-4. Rel. Des. João 
Rebouças. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 26/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.006242-8. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 26/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005677-9. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 25/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.003493-1. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 24/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002190-3. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 26/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.001292-8. Rel. Des. João 
Rebouças. Pleno. Julgado em 18/10/2017. DJe 26/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.010543-6. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 28/02/2018. DJe 05/03/2018. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.009037-9. Rel. Des. Judite 
Nunes. Pleno. Julgado em 11/10/2017. DJe 18/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005227-6. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 04/10/2017. DJe 23/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002187-9. Rel. Des. Judite 
Nunes. Pleno. Julgado em 27/09/2017. DJe 06/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001227-9. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 05/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.008746-8. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 27/09/2017. DJe 02/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004542-2. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 02/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004189-5. Rel. Des. Cornélio 
Alves. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 02/10/2017. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.003001-2. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 02/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.000701-3. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 02/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.018634-7. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 20/09/2017. DJe 13/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.002217-7. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 13/09/2017. DJe 18/09/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.007049-4. Rel. Des. Judite 
Nunes. Pleno. Julgado em 30/08/2017. DJe 05/09/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005224-5. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 30/08/2017. DJe 05/09/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.006241-1. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 25/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.005225-2. Rel. Des. João 
Rebouças. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 10/10/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2017.005679-3. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 22/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.003455-3. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 25/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002183-1. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 05/09/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2015.016741-6. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 16/08/2017. DJe 24/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.003749-4. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 09/08/2017. DJe 16/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001972-3. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 09/08/2017. DJe 16/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.007491-8. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 26/07/2017. DJe 02/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.004191-2. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 26/07/2017. DJe 31/07/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.003682-5. Rel. Des. Judite 
Nunes. Pleno. Julgado em 26/07/2017. DJe 31/07/2017. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001959-6. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 26/07/2017. DJe 02/08/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.009602-4. Rel. Des. Claudio 
Santos. Pleno. Julgado em 19/07/2017. DJe 27/07/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.005472-7. Rel. Des. Vivaldo 
Pinheiro. Pleno. Julgado em 05/07/2017. DJe 10/07/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002186-2. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 28/06/2017. DJe 10/07/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.008558-8. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 14/06/2017. DJe 27/06/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2017.002804-8. Rel. Des. João 
Rebouças.. Pleno. Julgado em 14/06/2017. DJe 27/06/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001955-8. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 14/06/2017. DJe 21/06/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.009595-0. Rel. Des. Glauber 
Rêgo. Pleno. Julgado em 07/06/2017. DJe 19/06/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2014.023105-5. Rel. Des. Cornélio 
Alves. Pleno. Julgado em 24/05/2017. DJe 26/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.005608-2. Rel. Des. Amaury 
Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 23/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2016.002378-4. Rel. Des. 
Amaury Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 23/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2016.002378-4. Rel. Des. 
Amaury Moura Sobrinho. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 23/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.000939-9. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 24/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2015.020201-9. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 24/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2015.016293-5. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 17/05/2017. DJe 24/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2015.012516-4. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 10/05/2017. DJe 23/05/2017. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2016.003012-9. Rel. Des. 
Cornélio Alves. Pleno. Julgado em 19/04/2017. DJe 26/04/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.016326-0. Rel. Des. Ibanez 
Monteiro. Pleno. Julgado em 05/04/2017. DJe 11/05/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.003897-4. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 05/04/2017. DJe 11/04/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2015.018309-4. Rel. Des. Virgílio 
Macêdo Jr. Pleno. Julgado em 29/03/2017. DJe 05/04/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2014.012788-0. Rel. Des. Amílcar 
Maia. Pleno. Julgado em 22/03/2017. DJe 29/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001352-5. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 22/03/2017. DJe 28/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS  2016.012289-3. Rel. Des. Juiz 
Ricardo Procópio (convocado). Pleno. Julgado em 15/03/2017. DJe 05/04/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001312-3. Rel. Des. Juiz 
Eduardo Pinheiro (convocado). Pleno. Julgado em 15/03/2017. DJe 22/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.010263-3. Rel. Des. Amílcar 
Maia. Pleno. Julgado em 08/03/2017. DJe 17/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.007492-5. Rel. Des. João 
Rebouças. Pleno. Julgado em 08/03/2017. DJe 16/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.015136-8. Rel. Juiz. Artur 
Cortez Bonifácio (convocado). Pleno. Julgado em 08/03/2017. DJe 16/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.003899-8. Rel. Des. Amílcar 
Maia. Pleno. Julgado em 08/03/2017. DJe 17/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.010500-0. Rel. Juiz Ricardo 
Procópio (convocado). Pleno. Julgado em 22/02/2017. DJe 07/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.007858-3. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 22/02/2017. DJe 06/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001541-9. Rel. Des. Gilson 
Barbosa. Pleno. Julgado em 22/02/2017. DJe 13/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001115-0. Rel. Juiz Ricardo 
Procópio (convocado). Pleno. Julgado em 22/02/2017. DJe 07/03/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.006563-4. Rel. Des. Gilson 
Barbosa. Pleno. Julgado em 15/02/2017. DJe 21/02/2017. 
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______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001116-7. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 08/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001367-3. Rel. Des. Gilson 
Barbosa. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 07/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001256-1. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 07/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.001224-8. Rel. Des. 
Dilermando Mota. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 07/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.000223-0. Rel. Des. Maria 
Zeneide Bezerra. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 07/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.000116-6. Rel. Juíza Maria 
Socorro Pinto de Oliveira (convocada). Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 07/02/2017. 
 
______. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. MS 2016.000084-1. Rel. Des. Saraiva 
Sobrinho. Pleno. Julgado em 01/02/2017. DJe 08/02/2017. 
 
 


