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RESUMO 
 

Esta monografia jurídica analisa o instituto do concurso público buscando 
estabelecer a fronteira entre a discricionariedade administrativa e a vinculação 
quando da nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. No 
contexto social atual, frente ao enorme crescimento das taxas de desemprego e a 
grande instabilidade para os trabalhadores que atuam no setor privado da 
economia nacional, a aprovação em concurso público tem adquirido relevante 
interesse da população em geral sendo visto por muitos como uma maneira de 
ascensão social. Assim, por se tratar de procedimento administrativo em cujo 
cerne se encontra densa competitividade entre os aspirantes a cargos e 
empregos públicos, o concurso público não raras vezes rende ensejo à 
instauração de conflitos entre os candidatos, ou entre estes e o próprio Poder 
Público. Neste sentido, é importante aclarar qualquer tipo de dúvida que possa 
haver sobre o tema. Com isso, dentre outros pontos que vêm gerando imensa 
controvérsia, encontra-se o relacionado à aprovação do candidato. Deste modo, 
este trabalho visa responder a esta pergunta central: a aprovação em concurso 
público dentro do número de vagas ofertadas no edital, já sendo preenchidos os 
demais requisitos para o provimento de cargo ou emprego públicos objeto do 
certame, confere direito subjetivo à nomeação ou ainda, o concursado deve 
aguardar a conveniência e oportunidade administrativas, vez que se trata de ato 
discricionário possuindo o candidato, nessas situações, mera expectativa de 
direito?     
 
 
Palavras-chave: concurso público, aprovação, direito subjetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
   
This juridical monograph analyzes the institute of the public contest trying to 
establish the border between the administrative discretionarily and the linking of 
the approved candidates' nomination in public contest. In the current social 
context, because of the enormous growth in the unemployment rates and the great 
instability for the workers that act in the private section of the national economy, 
the approval in public contest has been acquiring relevant interest of the 
population in general being seen by many as a way of social ascension. Thos, for 
being an administrative procedure in which the focus finds dense competitiveness 
between the applicants to the positions and the public jobs, the public contest not 
rarely yields opportunity to the establishment of conflicts among candidates, or 
between these and the State itself. In this sense, it is important to clarify any kind 
of doubt type that can rise on the theme. Moreover, among other points that are 
generating immense controversy, they are related to the candidates approval. This 
way, this work seeks the to answer this central question: the approval in public 
contest within the number of vacancies presented in the announcement, being 
already filled out the other requirements for the grating of the position or the public 
job the object of the matter, does  confer the subjective right to the nomination or 
yet, the contestant must await for the convenience and the administrative 
opportunity, once it is a discretionary action having the candidate, in these 
situations, a mere right of expectation?       
   
 
Word-key: Public contest, approval, subjective right.   
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema constitucional vigente prevê como regra que a investidura 

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos (art. 37,II da Constituição Federal). 

 

Essa imposição constitucional de acesso aos cargos e empregos 

públicos mediante concurso público tem importante razão de ser na medida em 

que se busca dá efetividade a princípios consagrados em nosso sistema 

constitucional, notadamente os princípios da democracia, da isonomia e da 

eficiência. 

 

Pelo princípio democrático possibilita-se a participação popular no 

exercício das atividades estatais. Com o princípio da isonomia, garante-se a todos 

igualdade de condições e oportunidades para ascenderem às posições públicas 

estáveis. Quanto ao princípio da eficiência, impõe-se a escolha dos mais aptos 

para ocuparem tais posições. 

 

Nessa linha, tem-se o concurso público como importante ferramenta do 

Estado para, selecionando seus agentes, executar suas atividades de forma a 

garantir o atendimento ao interesse público. 

 

Como conseqüência da obrigatoriedade de realização do concurso 

público bem como frente ao enorme crescimento das taxas de desemprego e a 

grande instabilidade para os trabalhadores que atuam no setor privado da 

economia nacional, o número de participantes em tais seleções vem crescendo 

rapidamente e com isso inúmeros conflitos entre os concorrentes e entre esses e 

o próprio Estado vem surgindo. 

 

Deste modo, o presente trabalho objetiva esclarecer questão bastante 

complexa referente ao tema e que tem merecido destaque na atualidade, qual 

seja: a aprovação em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no 
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edital, já sendo preenchidos os demais requisitos para o provimento de cargo ou 

emprego público objeto do certame, confere direito subjetivo a nomeação ou 

ainda, o concursado deve aguardar a conveniência e oportunidade 

administrativas, vez que se trata de ato discricionário possuindo o candidato, 

nessas situações, mera expectativa de direito? 

 

Esse é, pois, o foco central da presente monografia jurídica. 

 

Quanto à metodologia, essa consistiu na pesquisa bibliográfica, com o 

estudo de obras que tratam especificamente sobre o tema e na pesquisa 

jurisprudencial dos tribunais pátrios sobretudo no Superior Tribunal de Justiça 

bem como na análise sobre as principais leis e normas relativas ao assunto. 

 

No primeiro capítulo serão abordadas as formas de seleção de agentes 

públicos que se fizeram mais utilizadas ao longo da história procedendo a uma 

análise do contexto histórico em que surgiram e trazendo considerações sobre 

suas vantagens e desvantagens. 

 

O segundo capítulo versará sobre o regime constitucional do concurso 

público destacando as normas pertinentes ao assunto. A análise se concentrará, 

mais especificamente, sobre o disposto no art. 37 e seus incisos procurando 

definir o contorno que a constituição quis dá a esse instituto. 

 

No terceiro capítulo, será apresentada a problemática objeto do 

presente trabalho pondo-se em destaque a constante evolução que o tema vem 

sofrendo e abordando o entendimento mais recente sobre o assunto constante de 

diversos julgados do STJ. 

 

Por último, no quarto capítulo, será apresentada a resposta para o 

questionamento acima realizado procurando justificar essa resposta com base em 

teorias e princípios consagrados pelo direto nacional.  

 

 



1 SELEÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. HISTÓRICO. 
 
 

A preocupação em compor os quadros do funcionalismo público não se 

trata de questão restrita aos tempos modernos. Desde a antigüidade, os 

governantes almejam encontrar um meio idôneo de seleção de cidadãos para 

esse fim. 

 

Com efeito, de acordo com a lição de José Cretella Júnior,  

 

a seleção do pessoa administrativo reveste-se da mais alta importância, 
porque, da boa escolha das pessoas a quem se confiam as funções 
públicas depende em sua maior parte o bom andamento da 
Administração[...]. 1 

 

Neste sentido, por se tratar de problemática da qual depende o bom 

funcionamento do Estado, a procura de um método de escolha de pessoal para 

atuar nos serviços e funções públicas sempre atraiu a atenção dos detentores do 

poder que desde a Antigüidade Clássica, passando pela Idade Média e pelo 

Renascimento, até os tempos modernos, vem discutindo o tema na busca de se 

encontrar a forma mais adequada de recrutamento do funcionalismo. 

 

A doutrina especializada apresenta como meios mais recorrentes e, por 

isso, mais conhecidos, no decorrer dos tempos, os seguintes: sorteio, compra e 

venda, herança, arrendamento, nomeação, eleição e concurso. 

 

Ressalta-se ainda que “nenhum desses meios deve ser admitido ou ser 

excluído de maneira absoluta, visto deverem ser considerados sempre em relação 

às condições específicas de cada cargo”. 2 

 

 

 

 

                                                
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo.18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
352.   
2 Ibidem.   
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1.1 Sorteio 
 

O método do sorteio para selecionar agentes públicos restringia-se, 

mais especificamente, a cargos políticos sendo, posteriormente, transplantado 

para o campo administrativo em função de seu caráter democrático. 

 

Visto por muitos na antigüidade como processo de inspiração divina, 

consistia no uso do critério do acaso para proceder-se à escolha de um dentre 

inúmeros escritos em material denominado, em latim, sors, sortis. 

 

O sorteio poderia ser simples ou condicionado. No primeiro, o sorteio 

era realizado sem que fosse levado em consideração características pessoais dos 

participantes. Já no segundo, a sorte era lançada entre os que reunissem 

determinadas condições apreciáveis dentre os possíveis candidatos. 

 

Fazendo uma análise mesmo que superficial, percebe-se que essa 

forma de recrutamento apresenta virtudes que merecem ser consideradas, bem 

como defeitos que devem ser destacados. 

 

Dentre os pontos positivos de sua utilização, ressalte-se o fato de ser 

uma forma de seleção democrática, haja vista que regulada pelas leis do acaso, 

em princípio estaria livre dos apadrinhamentos e do nepotismo em atendimento 

aos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade. Nesse norte, 

também como fator de aspecto positivo pode-se considerar o afastamento de 

escolhas pessoais e favoritismos o que contribui, sobremaneira, para 

  

colocar o sorteado em excelente situação de independência, excluir o 
favoritismo e os compromissos, contribuindo finalmente para assegurar de 
modo eqüitativo a distribuição das funções pelos que a elas aspiram, 
evitando o descontentamento, as reclamações, os ressentimentos.3 

 

Com relação aos inconvenientes de uma possível adoção deste meio 

de seleção de agentes públicos, tem-se que é um processo regulado segundo leis 

anticientíficas do acaso que em nenhum momento prestigiam e favorecem o 

                                                
3 Ibidem, p. 353.   
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acesso aos quadros da administração aos mais capacitados deixando de 

selecionar, no estrito sentido da palavra, para, meramente escolher um qualquer e 

atribuir-lhe responsabilidades que, na maioria das vezes, demonstrar-se-ão 

incompatíveis com suas capacidades. 

 

1.2 Compra e venda  
     

Forma de seleção que predominou na Idade Média, encontrou campo 

fértil para se desenvolver nesse período histórico em função da situação 

econômica dos vários países europeus que, fragilizados pelas administrações 

temerárias de seus governantes e pelas guerras religiosas, contribuiu para a 

solidificação deste sistema da compra e venda de cargos públicos. 

 

Estudos evidenciam que da França, irradiou-se para a Alemanha, 

Espanha e Itália propagando-se a concepção de cargos púbicos como 

verdadeiras mercadorias ou objetos podendo, nessa qualidade, ser transmitidos 

hereditariamente aos sucessores de seu proprietário.  

  

Conhecida como venalidade dos cargos públicos, a compra e venda 

consistia na transformação destes em mercadorias num sistema de alienação 

pelo Estado ao particular, a título oneroso, dos empregos públicos. 

 

Assim, da mesma forma que o recrutamento anterior (sorteio), este 

também apresenta aspectos positivos e negativos que necessitam ser 

mencionados e analisados criticamente.  

  

O aspecto positivo que merece destaque seria, de qualquer modo, o de 

que a venalidade de cargos ter-se constituído em uma fonte de riqueza para o 

Estado, sobretudo se for considerada a crise econômica já mencionada pela qual 

passavam as nações nesse período. 

 

No que diz respeito aos pontos negativos de tal método de escolha de 

agentes públicos tem-se que, de plano, a transformação desses em mercadorias 

banalizava a coisa pública assegurando os cargos aos mais ricos em detrimento 
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dos mais capacitados prejudicando o bom funcionamento do Estado em virtude 

do despreparo de seus funcionários. 

 

1.3  Herança  
 

Forma de seleção que também surgiu na Idade Média, está 

diretamente ligada à compra e venda. Consiste na passagem de um cago ou 

função pública de pai para filho pelo vínculo sangüíneo.  

 

Esta forma de seleção apresenta “o inconveniente de nem sempre o 

filho estar à altura do pai, não sendo apto ao exercício do múnus público”. 4 De 

todo modo, assim como as formas de seleção de agentes já relatadas, esta 

também possui o aspecto negativo comum as demais, qual seja, o de não 

prestigiar os mais capacitados para assumirem tais cargos ou funções públicas.  

 
1.4 Arrendamento 

 
O arrendamento de cargos públicos, da mesma forma que a compra e 

venda, transforma-os em mercadorias, objetos passiveis de comercialização 

tendo, no dizer de Agapito Machado Júnior, as mesmas vantagens e 

desvantagens da venalidade diferindo apenas em razão de que naquela, a 

transferência do cargo ou função pública se dá de forma definitiva enquanto no 

arrendamento ocorre durante um determinado prazo mediante pagamento para tal 

fim. 

 

Destaque-se ainda que este meio de recrutamento de agentes públicos 

continua a não dá importância à capacidade do futuro funcionário público 

enfocando apenas, o aspecto econômico da contratação o que, por sua vez, sem 

dúvida alguma, prejudica o bom andamento da atividade estatal.    

 

 

 

 

                                                
4 MACHADO JÚNIOR, Agapito. Dissertação de Mestrado: O Controle Jurisdicional nos Concursos 
Públicos. 2006. p. 18. 
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1.5 Nomeação 
 

A nomeação para o exercício de atividade do estado “seria a indicação 

pelo Governo de alguém de sua livre escolha para ocupar cargos ou funções 

públicos”. 5  

 

Esta forma de seleção, segundo o doutrinador José Cretella Júnior, 

poderia ser dividida em livre nomeação absoluta ou em livre nomeação relativa, 

observando-se, nessa classificação, a qualidade do ato de nomeação, isto é, no 

primeiro caso seria um ato administrativo simples, já no segundo teríamos um ato 

administrativo complexo. 

 

Em sua obra Curso de Direito Administrativo, o mencionado 

administrativista define a livre nomeação absoluta como sendo a designação para 

o cargo ou função pública que partiria de um só poder estatal, perfectibilizando-se 

esse ato sem a interferência de qualquer outro poder. 

 

Esta forma de seleção de agentes públicos, assim como as demais, 

traria em seu bojo aspectos positivos e também negativos. No dizer do jurista em 

comento,  

 

não padece dúvidas que a designação sujeita à discricionariedade de um 
poder honesto, prudente, bem orientado terá maiores probabilidades em 
selecionar os melhores indivíduos, visto que a responsabilidade pessoal 
da escolha recai inteiramente sobre um só[...]. 6 

 

No que concerne aos pontos inconvenientes dessa forma de escolha 

de funcionários públicos,  

 

pode-se apontar o perigo de um só órgão singular arbitrário, 
incompetente, sujeito a injunções de ordem partidária que desarticulará a 
unidade e harmonia dos serviços públicos pela indicação injusta de 
incapazes, descambando para a proteção, para o apadrinhamento. 7 

 

                                                
5 Ibidem, p. 19. 
6 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 355. 
7 Ibidem.   
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De outro lado, a livre nomeação relativa estaria configurada como um 

ato administrativo complexo em que resultaria da manifestação de dois ou mais 

órgãos ou poderes (independentes), cujas vontades se fundiriam para formar um 

só ato. Seria a forma de nomeação em que se tornaria perfeita e acabada quando 

a vontade manifestada por um poder dependesse da aprovação de outro. 

 

Importante destacar, nesse passo, que a livre nomeação, atualmente 

utilizada pelo Estado brasileiro, apresenta alguns balizamentos restringindo, de 

certa forma, essa livre escolha da administração de acordo com o previsto nos 

incisos II e V do art. 37 da CF/88.8 È o que se depreende da leitura do texto 

constitucional: 

 

ART. 37 –  omissis 
 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)  
 
(...) 
 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)  

 

Em primeiro lugar, essa livre escolha só pode recair sobre cargos em 

comissão destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Em 

segundo, os cargos deverão ser preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Neste sentido o mestre 

Diógenes Gasparini9:  

 

A escolha não é absolutamente livre como era antes, pois tais cargos 
deverão ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 
e percentuais mínimos previstos em lei.(art. 37, V, da CF). Tais cargos, 
nos termos desse inciso destinam-se apenas as atribuições direção, 
chefia e assessoramento. 

                                                
8 Site do Planalto. www.planalto.gov.br  
9 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 183. 
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Analisando os mesmos incisos do art. 37 da Constituição Federal de 

1988, Hely Lopes Meireles10 assim dispõe: 

 

Daí por que é dispensada para o preenchimento dos cargos declarados 
em lei de provimento em comissão, cuja principal característica é a 
confiabilidade que devem merecer seus ocupantes, por isso mesmo 
nomeáveis e exoneráveis livremente (CF, art. 37, II), e destinados apenas 
as atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V). Como 
vimos, uma parcela desses cargos em comissão será preenchida por 
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei (CF, art. 37, V). 

 

Assim, percebe-se que na utilização deste meio de seleção de agentes 

públicos houve certa evolução no sentido de evitar arbitrariedades do poder 

estatal buscando criar algumas formas para inibir favoritismos, apadrinhamentos e 

nepotismo.  

 
1.6 Eleição 

 
Processo de recrutamento de agentes púbicos surgido na França em 

meio a Revolução Francesa, seu aparecimento tem relação direta com o estado 

de espírito que tomava conta do povo naquela época. 

 

Cansados dos abusos sofridos na Idade Média, a adoção do sistema 

de sufrágio para a escolha de pessoal para preencher cargos administrativos 

estava mais compatível com o momento histórico que enaltecia a soberania 

popular. 

 

Esse sistema fundado na escolha do funcionário através do sufrágio, quer 
direto quer indireto, embora incomum no Brasil, passou a fazer parte 
integrante do direito público Norte-Americano, sendo que em grande 
número de Estados daquele país todos os cargos, inclusive os judicantes 
são providos pelo voto.11  

 

Sistema altamente condenado, por trás da suposta vantagem de ser 

democrático e de permitir ao povo escolher os servidores do Estado, inúmeras 

críticas a ele foram dirigidas haja vista que esse processo seletivo, assim como 

                                                
10 LOPES MEIRELES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo, 2008, p.445. 
11 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 356. 
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quase todos os outros já citados, não prestigia a capacidade e a competência 

como qualidades preponderantes na escolha dos agentes públicos. 

 

Desta forma, tem-se de um lado, a população que na maioria das 

vezes sofreria influência de grupos dominantes que subtrairiam do povo a 

possibilidade de uma escolha voluntária e consciente. De outro, os eleitos na 

busca de compensar as lideranças que o colocaram no poder e já visando às 

futuras reeleições atuariam única e exclusivamente para atender aos interesses 

dessa minoria dominante. 

 

Teríamos, assim, nas palavras de Cretella Júnior, um estreitamento de 

maneira condenável entre a Administração e a Política em prejuízo dos altos 

interesses do Estado e de seu povo. 

 

1.7 Concurso público 
 

O método de seleção de agentes mediante concurso público para 

exercerem cargos ou empregos na Administração Estatal, surgiu na França ao 

tempo de Napoleão. Esse sistema enfrentou, no passado, ferrenha oposição dos 

que se beneficiavam das outras formas de escolha de agentes, mas, atualmente, 

tende a expandir-se e tornar-se o meio normal de recrutamento ante o aspecto 

democrático de que se reveste e a característica de prestigiar os mais 

capacitados escolhendo os melhores candidatos dentre os submetidos a tal 

certame. 

 

A palavra concurso advém do latim, como informa De Plácido e Silva12:  

 

(...) Concursos, de concurrere; possui, de um modo geral, sentido análogo 
a concorrência, pois que significa o ato ou fato de concorrer, em virtude 
do que mostra, em regra, a participação de várias pessoas a um ato, ou a 
afluência de coisas ou atos para composição de outra coisa, evidência de 
um fato, ou constituição de um ato.(...) Na técnica do Direito 
Administrativo e do Direito Civil, embora não se prive o vocábulo de seu 
sentido originário, de afluência de disputantes à conquista de determinado 
prêmio ou promessa, possui a função de designar o processo de seleção, 

                                                
12 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 17. ed. rev. e atual. 2000, p. 
194. 
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posto em prática por uma pessoa ou pela autoridade pública, a fim de 
escolher candidatos de um trabalho ou ao exercício de um cargo. 

 

Nesse passo, importante destacar, num primeiro momento, as 

definições apresentadas para esse instituto pelos mais renomados estudiosos 

sobre o tema. 

 

Primeiramente, destaque-se a definição de Hely Lopes Meireles13 

 

o concurso é o meio técnico posto a disposição da Administração pública 
para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público 
e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados 
que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da 
CF. 

 

Para o mesmo autor, essa forma de seleção traria vantagens, na 

medida em que “afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam 

abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de 

escrúpulos de políticos que se alçam e se mantém no poder leiloando cargos e 

empregos púbicos”. 14 

 

Observa-se que para o citado doutrinador, o que se destaca dessa 

forma de seleção de agentes públicos seria seu caráter isonômico e de 

moralidade, vez que a abertura de concurso público, como seu próprio nome 

indica, dá oportunidade a todos os interessados em compor os quadros da 

administração de fazê-lo destacando-se, ainda, a moralidade por evitar 

favorecimentos e perseguições. 

 

Outro aspecto relevante, na definição de Hely Lopes seria o destaque a 

“eficiência e aperfeiçoamento do serviço público” o que caracteriza o enfoque na 

qualidade dos serviços que tendem a serem melhores com a admissão, pela 

Administração, de pessoal mais bem capacitado. 

     

                                                
13 MEIRELLES, op. cit., p. 440. 
14 Ibidem, p. 440 - 441. 
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Já na concepção do ilustre administrativista Diógenes Gasparini 15, o 

concurso público “é o procedimento prático-jurídico posto à disposição da 

Administração Pública direta, autárquica, fundacional e governamental de 

qualquer nível de governo, para a seleção do futuro melhor servidor, necessário à 

execução de serviços sob sua responsabilidade”. 

 

Para o mesmo professor, mas dito de forma diferente,  

 

o concurso público não é, pois, um ato, mas um procedimento, ou seja, 
um conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo 
certa cronologia previamente estabelecida, destinados a obtenção de um 
só resultado final: a seleção, dentre os vários candidatos, daqueles que 
melhor possam atender ao interesse público. 16 

 

Ressalta-se das palavras desse doutrinador a importância dessa forma 

de seleção em virtude do prestígio que é depositado aos mais capacitados dando 

ênfase ao princípio do mérito.  

 

Nesse sentido, afirma que: “Pelo concurso afastam-se os inábeis e os 

indicados por figuras proeminentes do mundo administrativo, social e político, e 

prestigiam-se os mais aptos à satisfação dos interesses da Administração 

Pública”17. 

 

Na seqüência, necessário trazer à baila a definição exarada por José 

Cretella Júnior18 que assim dispõe:  

 

pode o concurso ser definido como a série complexa de procedimentos 
para apurar as aptidões pessoais apresentadas por um ou vários 
candidatos que se empenham na obtenção de uma ou mais vagas  e que 
submetem voluntariamente seus trabalhos e atividades a julgamento de 
comissão examinadora.  

 

E segue acrescentando que: 

 

                                                
15 GASPARINI, op. cit., p. 178. 
16 GASPARINI, Diógenes. Concurso Público: Imposição constitucional e operacionalização. In: 
MOTTA, Fabrício (Org.)  et a. Concurso Público e Constituição. Belo Horizonte: fórum, 2005, p. 22-23.  
17 GASPARINI, op. cit., p. 179. 
18 CRETELLA JÚNIOR, op. cit., p. 356. 
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nessa definição, procuramos englobar os três tipos mais conhecidos de 
concursos, enumerados, aliás, em nossos diplomas estatutários, ou seja, 
o concurso de títulos, o de provas e, finalmente, o de títulos e provas, 
constituindo os títulos as realizações do candidato antes do concurso, e 
as provas as realizações verificadas durante o concurso.  

 

Nesta definição, assim como nas anteriores, o destaque maior estaria 

em ser o concurso uma forma de seleção democrática que valoriza e privilegia a 

Administração e, conseqüentemente os administrados, com a escolha dos mais 

preparados para ocuparem os cargos e empregos públicos.   

 

Para José dos Santos Carvalho Filho 19, o instituto em comento é 

definido como: 

 

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

 

Diante do conceito ora indicado, o autor realça a característica de se 

permitir selecionar os candidatos mais bem preparados para o exercício de 

cargos ou empregos públicos o que faz dessa forma de seleção de pessoal a que 

melhor atende aos interesses da Administração Pública e da população. 

 

Após a exposição e análise das definições apresentadas, importante 

mencionar as modalidades de concurso que atualmente a Administração faz uso. 

 

O concurso poder ser de provas ou de provas e títulos. As provas, 

denominadas de provas de conhecimento, são, no dizer de José Cretella Júnior, 

as realizações do candidato durante o concurso podendo compreender testes 

teóricos ou práticos. 

 

                                                
19 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007, p. 540.  
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Por sua vez, os títulos são as realizações do candidato antes do 

concurso tais como diplomas, trabalhos, cursos, publicações de livros, artigos e 

demais atividades que se relacionem com a natureza do cargo a ser preenchido. 

 

Ressalte-se que não mais existe o concurso apenas de títulos, em 

função de está prejudicada a igualdade entre os candidatos na disputa. Essa 

modalidade, em muitos casos, prejudicaria aqueles que, por estarem em início de 

profissão não tiveram a oportunidade de obterem esta ou aquela titulação.  

 

Destaque maior deve ser destinado à valoração dos títulos e o reflexo 

que eles terão na disputa por uma vaga no serviço público. A eles deve ser 

atribuída pontuação proporcional que só pode refletir-se na classificação dos 

candidatos e nunca em sua aprovação ou reprovação. 

 

Deste modo, estas são as considerações mais relevantes, por hora, 

quanto às modalidades dessa forma de escolha de agentes públicos. Dando 

continuidade a apresentação desse instituto, interessa agora apresentar os 

fundamentos que, para os supramencionados autores e para a maioria dos 

estudiosos sobre o assunto, justificariam a ampla adoção dessa forma de seleção 

de pessoal por parte do Estado. 

 

Primeiramente, a forma de seleção em comento traz em seu bojo a 

característica de ser um processo seletivo democrático em que se observa o 

princípio da igualdade pelo que é conferido a todos os interessados em integrar 

os quadros do funcionalismo público igualdade de condições na disputa por uma 

vaga. 

 

Também de larga aplicação nesse sistema seletivo seria o princípio da 

moralidade administrativa, vez que seriam vedados favorecimentos e 

perseguições pessoais, assim como o nepotismo, em demonstração de que o 

objetivo maior seria o recrutamento dos melhores candidatos. 
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Há ainda o princípio da competição traduzido na participação dos 

candidatos no certame, procurando alçar-se a posições na classificação que os 

coloquem em condições de ingressar no serviço público. 

 

Contudo, há de ser mencionado que dentre as formas de recrutamento 

já apresentadas, é a ferramenta que melhor representa o sistema do mérito, na 

medida que o escolhido nessa seleção depende apenas de seu desempenho no 

certame para que seja classificado. Pensa dessa forma, José Afonso da Silva20 

quando, referindo-se a investidura em cargo público, afirma que “O princípio da 

acessibilidade aos cargos e empregos púbicos visa essencialmente realizar o 

princípio do mérito que se apura mediante investidura por concurso público [...]”. 

 

De fato, buscando dar ênfase à competência e a capacidade dos 

candidatos, no sentido de que só os que preenchem os requisitos e, dentre esses, 

os mais bem colocados na lista de classificação assumem os cargos e empregos 

públicos, estar-se-ia atendendo ao princípio da eficiência na administração e, por 

conseguinte, na prestação de serviço público. 

 

Por derradeiro, saliente-se que a Emenda Constitucional n. 51, de 14 

de fevereiro de 2006 acrescentou ao art. 198 da Constituição Federal os 

parágrafos 4°, 5° e 6°. Pelo § 4°,  

 

Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

 

A Emenda citada não oferece um conceito preciso para esse processo 

seletivo público. Não se trata de concurso público de provas ou de provas e títulos 

a que se refere o art. 37, II, da CF, mas deverá dá atenção ao princípio da 

igualdade e permitir que se selecione os melhores candidatos. Por isso, precisar 

as diferenças entre esse forma de seleção e o concurso público seja tão 

complicado. Contudo, pode-se afirmar que o processo seletivo público é menos 

demorado e menos burocratizado. 
                                                
20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26 .ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 679.  
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Registre-se que das técnicas de seleção ora indicadas, adotam-se no 

Brasil: a nomeação, as eleições, o concurso público e, mais recentemente, o 

processo seletivo público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONCURSO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Título III, “Da Organização do 

Estado”, no Capítulo VII, “Da Administração Pública”, seções I e II, 

correspondentes aos artigos 37 a 41, traz a disciplina constitucional pertinente 

aos servidores públicos. 

 

De bom alvitre ressaltar que a disciplina constitucional dessa categoria 

de trabalhadores não se exaure nesses artigos. Correto seria dizer que está 

contida principalmente nessas normas já que outras existem, esparsas no texto 

constitucional, tais como as normas que estabelecem a privatividade da iniciativa 

de leis que criam cargos públicos (arts. 51, IV, 52, XIII, 61, § 1°, II, “a”, 96, II, “b”, e 

127, §3°), e a da competência para seu provimento (arts. 96, I, “c” e “e”, 84, XXV, 

e 127, § 2°). 

 

Importante destacar é que essas normas são hierarquicamente 

superiores aos mandamentos estatutários contidos nas leis dos servidores 

públicos dos diversos entes federados, sendo denominadas por José dos Santos 

Carvalho Filho 21 como “estatuto ou regime constitucional dos servidores públicos” 

em razão de conterem vários comandos normativos que disciplinam suas 

relações funcionais. 

 

Desta forma, são abordados por esses dispositivos, além de outros 

tantos assuntos, alguns regramentos que dizem respeito ao concurso público. 

Nesse norte, mencione-se que o instituto do concurso não tem forma ou 

procedimento estabelecido detalhadamente na CF/88, mas apresenta alguns 

direcionamentos tais como, acerca da acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, 

I), da obrigatoriedade de concurso público (art. 37, II), do prazo de validade do 

concurso (art. 37, III), do direito de não ser preterido (art. 37, IV), do acesso aos 

deficientes no serviço público (art. 37, VIII), da legalidade em alguns casos de 

contratação temporária sem a necessidade de concurso (art. 37, IX), cargos com 

acesso a informações privilegiadas (Art. 37,§ 7°). 

                                                
21 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 540. 
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Assim, essas são as normas que a seguir serão analisadas no que se 

pode definir como a disciplina constitucional para o concurso público. 

 

2.1 Art. 37, I. 

 

Na análise do inciso primeiro do art. 37 da CF/88, impreterível 

decompô-lo em seus componentes ou elementos constituintes. Desta forma, tem-

se na redação atual do mencionado dispositivo o seguinte: “I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;” 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

De início, importa definir o que são cargos, empregos e funções 

públicas, expressões contidas em vários outros dispositivos constitucionais e que 

correspondem a realidades diversas, porém que existem simultaneamente na 

Administração. 

 

O cargo público, no dizer de Alexandre de Moraes 22, “consiste em 

lugar específico, que possui denominação própria, instituído na organização do 

serviço público com um conjunto de deveres e atribuições individuais, a ser 

provido e exercido por um titular”. 

 

Quanto ao emprego público, o mesmo autor,  

 

[...] quando a função pública é exercida sob contrato regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, teremos caracterizada a 
conceituação de emprego público, como, por exemplo, os empregados 
das sociedades de economia mista e empresas públicas. 

 

Em outras palavras, cargos são as unidades de poderes e deveres 

estatais atribuídas ao funcionário público sob o regime estatutário. Quando se 

passou a aceitar a possibilidade de contratação de servidores sob o regime da 

legislação trabalhista, a expressão emprego público passou a ser utilizada, 

                                                
22

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. 6 .ed. São Paulo: Editora  Atlas S.A., 
2006, p. 856. 
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paralelamente ao cargo, para designar uma unidade de atribuições, 

diferenciando-se uma da outra pelo tipo de vínculo com o Estado. Assim, o 

ocupante de cargo público tem um vínculo estatutário com o Estado, já o 

ocupante de emprego público tem um vínculo contratual 23. 

 

No que diz respeito à função pública, esta 

 

consiste no conjunto de deveres e atribuições cometidos precariamente a 
determinada categoria profissional ou a determinados servidores, para a 
execução de serviços públicos eventuais. Na hipótese de determinada 
função ser exercida por quem já é funcionário, normalmente haverá um 
acréscimo remuneratório.24  

 

Nesses termos, a função pública pode ser dividida em função exercida 

por servidores contratados temporariamente com base no artigo 37, IX para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público ou, ainda, em 

funções de natureza permanente, correspondentes à chefia, direção, 

assessoramento ou outro tipo de atividade nos termos do inciso V do mesmo 

artigo. 

 

Superada essa primeira etapa da análise do inciso I do art. 37, 

necessário examinar o ponto que menciona a acessibilidade aos cargos, 

empregos e funções públicas aos brasileiros e estrangeiros.  

 

Primeiramente, quanto aos brasileiros, cumpre verificar que o direito de 

acesso é conferido aos brasileiros que preencham os requisitos legais. Como não 

há qualquer restrição ao sentido do termo, há de se entender que o acesso é 

direito titularizado tanto por brasileiros natos como por naturalizados. Interpreta-se 

desta forma, em atenção ao que determina o parágrafo segundo do art. 12 da 

Constituição Federal que impõe a proibição de discriminação com relação aos 

brasileiros naturalizados, nos seguintes termos: “§ 2º - A lei não poderá 

estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 

previstos nesta Constituição”. 

                                                
23 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Editora  Atlas S.A., 
2005, p. 450. 
 
24

 MORAES, op. cit., p. 856. 
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A regra geral de proibição à criação de distinção entre natos e 

naturalizados é excepcionada pelo próprio art. 12, §2° ao mencionar “salvo nos 

casos previstos nesta Constituição”. 

 

Desta forma, na seqüência, o art. 12, §3° tem a enumeração de alguns 

cargos privativos de brasileiros natos: Presidente e Vice-Presidente da República; 

Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do 

Supremo Tribunal Federal; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas e 

Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 

1999). 

 

Assim, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello 25, 

 

Nas regras do concurso não podem ser feitas discriminações entre 
brasileiros natos ou naturalizados, salvo em relação aos cargos arrolados 
no art.12, §3°, da Lei Maior, quando então serão obrigatórios, pois nele 
arrolam-se os que são privativos de brasileiro nato, como exceção à regra 
geral fixada no § 2° deste mesmo artigo, segundo a qual são vedadas 
distinções entre uns e outros. 

 

Arrematando, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros natos e naturalizados sem distinções, salvo as que a própria 

Constituição Federal criar. 

 

No que concerne à possibilidade de o estrangeiro compor os quadros 

do funcionalismo público, importante destacar que isso nem sempre aconteceu. A 

própria Constituição Federal de 1988, no artigo pertinente, não contemplava essa 

possibilidade. A redação original do art. 37, I assim dispunha: “I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei”. 

 

Desta forma, a doutrina majoritária entendia pela vedação ao 

estrangeiro de ocupar cargos, empregos e funções na administração estatal. Com 

relação aos portugueses, no entanto, com residência permanente em nosso país, 

                                                
25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 258. 
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se houvesse reciprocidade em favor dos brasileiros (art. 12, II, e § 1° da CF), já 

podiam titularizar esses cargos, funções ou empregos públicos. 

 

Com o advento da Emenda Constitucional n° 11/96, que inseriu o §1°, 

na art. 207 da CF, as universidades puderam admitir professores, técnicos e 

cientistas estrangeiros, na forma da lei.  

 

A reforma administrativa seguiu a tendência iniciada pela emenda 

referida e, com a Emenda Constitucional n° 19/98 restou ampliado, no art. 37, I, 

da CF, o princípio da acessibilidade também aos estrangeiros.  

 

Reconheceu o constituinte que a rigidez do texto anterior, limitando o 
acesso aos cargos e funções públicas apenas aos brasileiros, criou 
inúmeras dificuldades naquelas situações específicas em que se tornava 
necessário o recrutamento de professores, técnicos e profissionais 
estrangeiros. É claro que, mesmo não podendo esse recrutamento 
caracterizar-se como regra geral, é possível agora o legislador ordinário, 
regulamentando o dispositivo, estabelecer os casos e condições nos 
quais será legitimo o acesso de estrangeiros às funções públicas.26 

 

Vale ressaltar que a norma em comento trata-se de norma 

constitucional de plena eficácia, dada a nova hermenêutica constitucional que 

atribui força normativa a Constituição e ao princípio da máxima efetividade das 

normas constitucionais. 

 

Por derradeiro, resta-nos comentar os “requisitos” mencionados no 

inciso I, art. 37. A acessibilidade aos quadros da Administração Pública está 

condicionada ao preenchimento de requisitos estabelecidos em lei cuja 

responsabilidade pela instituição é da entidade política titular do cargo, emprego 

ou função que se deseja preencher, dada a autonomia que se lhes é assegurada 

nessa matéria. 

 

Assim, as Administrações estão autorizadas a prescrever, em lei, 

exigências quanto à capacidade física, moral, técnica, científica e profissional que 

entenderem convenientes, como condições de eficiência, moralidade e 

                                                
26

 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 554. 
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aperfeiçoamento do serviço público sem, contudo, criar distinções de caráter 

meramente discriminatório. 

 

Nessa esteira de pensamento, tem-se que os referidos requisitos 

devem se compatibilizar com o princípio da igualdade. Em caso de fixação de 

“critério razoável e legítimo, relacionado com condições necessárias ao 

desempenho profissional, e existir expressa previsão legal, não haverá violação a 

Constituição”. 27 Caso os requisitos não se mostrem necessários e razoáveis ao 

desempenho da atividade pública, deverá ser reconhecida sua 

inconstitucionalidade. 

 

Desta forma, por tudo acima exposto, é de se concluir que existe um 

verdadeiro direito de acesso aos cargos, empregos e funções públicas, sendo o 

nacional e o estrangeiro, na forma da lei e observando seus requisitos, 

verdadeiros agentes do poder, no sentido de ampla possibilidade de participação 

na Administração Pública. 

 

2.2 Art. 37, II. 

 

No estudo do segundo inciso do art. 37 da CF/88, a semelhança do 

que foi feito no inciso primeiro, proceder-se-á a análise detalhada de seus 

elementos formadores buscando interpretá-los para, desta forma, apreender o 

espírito da norma. 

 

O aludido inciso possui a seguinte redação: “II - a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

                                                
27 MORAES, op. cit., p. 857. 
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Antes de tudo, importa tentar esclarecer os motivos que levaram ao 

constituinte a mencionar a exigência de concurso público apenas para cargos ou 

empregos, deixando de incluir, nesse comando, as funções. 

 

Atento a esse detalhe, Diógenes Gasparini 28 afirma que “o concurso 

público é imprescindível para a investidura de servidor em cargo, emprego ou 

função pública, embora o inciso II desse artigo não se refira à função pública”. 

Assim, o doutrinador estende a regra de obrigatoriedade de concurso também às 

funções públicas interpretando extensivamente o dispositivo.  

 

Na contramão desse posicionamento, tem-se a observação realizada 

por José Afonso da Silva 29 concluindo que a ausência de menção a função 

pública resultou em um texto lacunoso que, em muitas oportunidades poderá 

prejudicar aos concursados. Nesses termos: 

 

Deixa a Constituição, porém, uma grave lacuna nessa matéria, ao não 
exigir nenhuma forma de seleção para a admissão às funções 
(autônomas) referidas no art. 37, I, ao lado dos cargos e empregos. 
Admissões a funções autônomas sempre foram fonte de apadrinhamento, 
de abusos e injustiças aos concursados. 

 

Ao se observar que a função pública, como dito no tópico anterior, 

compreende a função exercida por servidores contratados temporariamente com 

base no artigo 37, IX para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público ou, ainda, as funções de confiança de natureza permanente, 

correspondentes a chefia, direção, assessoramento ou outro tipo de atividade nos 

termos do inciso V do mesmo artigo, tem-se que ambos os doutrinadores estão 

equivocados. 

 

A razão de ter o constituinte exigido concurso público para a 

investidura em cargo ou emprego e ter deixado de incluir na norma as funções 

públicas estaria em sua própria natureza. Primeiro, há certa incompatibilidade 

entre esse procedimento, muitas vezes moroso e excessivamente burocratizado, 

                                                
28 GASPARINI, op. cit., p. 179.  
29 SILVA, op. cit., p.679.  
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com a contratação temporária de excepcional interesse público que demanda 

maior celeridade. Segundo, no caso das funções de confiança, a seleção por 

meio de concurso não garante a confiabilidade que se exige para o cargo. 

 

Assim, o texto constitucional não pode ser entendido como lacunoso, 

uma vez que é perfeitamente justificável a ausência de referência à função no 

regramento. 

 

Outro aspecto que merece destaque na norma em estudo seria a 

dependência da investidura a aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos. 

 

A exigência de “aprovação prévia” é uma das condições de ingresso no 

serviço público podendo ser excepcionada somente por previsão expressa na 

própria Constituição. Logo, essa determinação se reveste de regra geral 

sujeitando todos os entes federados, bem como as pessoas que compõem a 

Administração Púbica Indireta, sejam as públicas, como as autarquias e 

fundações autárquicas, sejam as pessoas privadas, como as sociedades de 

economia mista e as empresas púbicas. 

 

Como bem afirma Alexandre de Moraes 30 : 

 

A absoluta imprescindibilidade do concurso público não mais se limita a 
hipótese singular da primeira investidura em cargos, funções ou empregos 
públicos, impondo-se as pessoas estatais como regra geral de 
observância compulsória, inclusive as hipóteses de transformação de 
cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para 
categorias funcionais diversas das iniciais, que, quando 
desacompanhadas da prévia realização do concurso público de provas ou 
de provas e títulos, constituem formas inconstitucionais de provimento no 
serviço público, pois implicam o ingresso do servidor em cargos diversos 
daqueles nos quais foi ele legitimamente admitido. 

 

Nesse norte, STF editou a Súmula 685: “É inconstitucional toda 

modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 

aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 

integra a carreira na qual anteriormente investido”. 

                                                
30 MORAES, op. cit., p. 863. 
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Portanto, a aprovação prévia em concurso público é postulado a que a 

Constituição impõe plena efetividade por ser condizente com a legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios administrativos 

orientadores que inspiram todo o modo de agir, toda conduta do Estado. Sua não 

aplicação só se revelará constitucional apenas nos casos por ela excetuados. 

 

Deste modo, em algumas hipóteses, a Carta Maior permite o ingresso 

de servidores em seus quadros, afastando a seleção por concurso público para: 

a) provimento de cargos, empregos ou funções em comissão, ainda que o inciso II 

do art. 37 da CF/88 só mencione “cargo em comissão”; b) contratação de agentes 

temporários (art. 37, IX, da CF); c) aproveitamento de ex-combatentes da 

Segunda Guerra Mundial (art. 53, I, do ADCT da CF); d) contratação nos termos 

da locação civil de serviços; e) nomeação de titulares de determinados cargos 

situados em outro poder, a exemplo dos ministros do STF (art. 101, parágrafo 

único, da CF); f) contratação nos termos da legislação federal sobre licitações e 

contratos administrativos; g) nos termos do art. 94, CF/88 (“quinto constitucional”). 

 

Ressalte-se, fora desses casos o concurso é obrigatório não podendo a 

lei dispensá-lo.  

 

Quanto ao adjetivo “público” referindo-se a concurso, é que a 

constituição contempla a participação de qualquer interessado que atenda as 

condições da lei e do edital, em prestígio aos princípios da igualdade, 

competitividade e moralidade administrativa. 

 

No que concerne às modalidades de concurso, há de ser de provas ou 

de provas e títulos conforme regulado em lei ou disciplinado no edital, ficando, 

assim, afastada a possibilidade de seleção com base unicamente em títulos, 

pelos motivos já abordados. 

Outro ponto que merece o devido destaque é a expressão “de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei”. A EC N° 19/98 introduziu esse trecho no inciso segundo do art. 37, CF. 
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Norma que guarda estreita relação com essa expressão é o art. 39, § 

3°, CF/88 que determina: “§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 

público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir”. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998). 

 

Contudo, mesmo sem o acréscimo da Emenda 19, razoável se 

compreender que o concurso, como processo seletivo que é, obrigatoriamente 

tem que se compatibilizar com a natureza e a complexidade das funções 

atribuídas ao cargo ou ao emprego que se pretende preencher. 

 

Neste sentido, ao inserir dispositivo permitindo que a lei estabeleça 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza ou a complexidade dos 

cargos exigirem, o legislador buscou atender ao princípio da eficiência 

administrativa, possibilitando selecionar os candidatos que possuam o perfil mais 

adequado ao desempenho da atividade objeto do certame. Desta forma, tais 

requisitos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem 

exercidas, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos 

princípios da igualdade e da impessoalidade. 

 

O STF, em várias decisões, tem deixado claro que as limitações 

impostas por lei só podem ser admitidas quando forem razoáveis, ou seja, a 

razoabilidade deverá ser aferida em razão da natureza das atribuições do cargo a 

ser provido. 

 

Na realidade, os requisitos de acesso só serão legítimos se forem 

comprovadamente fixados levando-se em conta as funções a serem exercidas, 

vale dizer, a missão destinada ao servidor dentro do cenário da Administração 

Pública. 

Assim, regra geral, nenhum requisito pode discriminar o candidato em 

razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, 

credo político, forma estética, sexo e idade. 
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Ocorre que em certas situações e em certas funções públicas, a 

jurisprudência tem admitido como válidas, com base no princípio da razoabilidade, 

exigências que, à primeira vista pareceriam atentatórias ao princípio da isonomia, 

tais como as que limitam a acessibilidade a certos cargos em razão da idade, 

sexo, categoria profissional, condições mínimas de capacidade física e mental e 

outros requisitos de adequação ao cargo.  

 

O que é certo, diga-se por oportuno, é que tais situações devem revestir-
se do caráter de excepcionalidade para não haver ofensa aos postulados 
constitucionais aplicáveis. Não obstante, se ocorrerem, será lícito 
estabelecer o requisito.31  

 

Com isso, volta-se a afirmar, o ponto central da legitimidade ou não 

dessa fixação é a natureza das funções a serem exercidas. 

 

Outro ponto importante é distinguir entre requisitos de inscrição e 

requisitos do cargo. Os primeiros são exigências legitimamente reclamadas pela 

Administração ao momento que o candidato se inscreve no concurso. Esses 

requisitos devem estar previstos no edital do concurso, que é o regime jurídico 

disciplinar do certame. Os segundos consistem nos requisitos que o candidato 

deve preencher quando da investidura no cargo. São relacionados à natureza das 

funções a serem exercidas e não ao procedimento de seleção. Devem estar 

previstos na lei, em atenção ao princípio da legalidade. 

 

Por derradeiro, a exceção contida no final do dispositivo em estudo: 

“ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração;”, justifica-se, pois atende a natureza específica desses 

cargos, titularizados por servidores de confiança das autoridades nomeantes. 

 

Destaque-se, como já mencionado, essa liberdade de nomeação não é 

absoluta tendo alguns balizamentos como se verifica no preceito contido no art. 

37, V, CF/88: “V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

                                                
31

 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 560. 
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mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

2.3 Art. 37, III. 

 

O art. 37, III apresenta a seguinte redação: “III - o prazo de validade do 

concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”. 

Como se percebe facilmente, a norma trata do prazo de validade dos concursos 

públicos. 

 

Desta forma, dúvidas não pode haver quanto a seu prazo máximo de 

validade. A Constituição tratou de estabelecer um tempo limite vinculando a lei e o 

edital a esse teto. Isso não significa que esse prazo deva ser obrigatoriamente de 

dois anos, mas sim, que não pode ser estipulado tempo superior para sua 

validade sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Assim, esse prazo pode ser 

outro qualquer (3, 6, 18 ou 24 meses) desde que respeitado o que prevê o inciso.  

 

Observa-se que, se a lei ou o edital silenciarem, o prazo máximo do 

concurso é de dois anos e não um outro que a entidade titular do cargo ou 

emprego que se pretende preencher, entender ser o correto. 

 

Quanto à sua contagem,  

 

Embora a Lei Maior não o diga, esse prazo conta-se da data da abertura 
do certame. Assim nos parece porque a Constituição Federal nada 
prescreveu quanto ao início do prazo de validade do concurso, e concurso 
somente se tem com o edital de sua abertura. 32 

 

No que diz respeito à prorrogação, esta só poderá ocorrer uma única 

vez. A expressão “igual período” significa que o prazo de prorrogação tem que ser 

igual ao prazo inicialmente projetado para o concurso. Se o concurso foi 

programado para ter prazo de um ano, a prorrogação será de um ano também. 

Destaque-se que, se for utilizada em seu grau máximo, pode redundar numa 

                                                
32

 GASPARINI, op.cit., p. 180. 
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validade de quatro anos para o concurso (2 anos, na fixação original, mais dois na 

prorrogação). 

 

Ressalte-se, ainda, que se a lei nada dispuser e o edital do concurso 

for omisso quanto à prorrogação, estará ela vedada.  

 

Por último, registre-se que o término do prazo de validade importa a 

caducidade do procedimento, perdendo o concurso sua eficácia jurídica. 

 

2.4 Art. 37, IV. 

 

Assim dispõe o 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;”. 

 

A norma constitucional considera essencial o respeito à ordem 

classificatória para nomeação decorrente de concurso público, cujo desrespeito 

acarretará a nulidade do ato. 

 

Conforme tal dispositivo, está consagrado constitucionalmente em 

favor dos candidatos aprovados o direito de não ser preterido em sua ordem de 

classificação para fins de provimento de cargo ou emprego público. Esse é o 

entendimento do STF que editou a súmula n°15 acrescentando ao direito de não 

ser preterido, como conseqüência, o direito à nomeação em tais casos: “Dentro 

do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à 

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.” 

 

Tal direito subjetivo, nas palavras de José do Santos Carvalho Filho 33,  

 
tem fundamento na constatação de que a Administração tem necessidade 
da função e, por conseguinte, do servidor para exercê-la, não podendo 
suprir essa necessidade por contratação precária se há aprovados em 
concurso para supri-la. 

                                                
33 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 546. 
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No dizer de Agapito Machado Júnior 34,  

 

o fundamento de tal entendimento era o fato de a conveniência e da 
oportunidade de nomear o candidato para ocupar o cargo ou emprego 
público se tornarem flagrantes, à medida que o candidato classificado em 
posição posterior tivesse sido nomeado em detrimento do candidato 
lesado na ordem de preferência, o que implica haver necessidade de 
nomear esse último, não havendo como a Administração deixar de fazê-lo 
a pretexto de discricionariedade. 

    

Apresentado o fundamento em que está amparado o direito à 

nomeação do candidato preterido, importa-nos definir o alcance da expressão 

“preterição”.  

 

Como bem observa Agapito Júnior, a preterição pode se dá no âmbito 

de um determinado concurso (considerando a classificação dos candidatos entre 

si no mesmo concurso, quando são chamados a proverem os cargos ou 

empregos, candidatos com classificação inferior) ou com relação a concursos 

diversos (quando são chamados a proverem os cargo ou empregos candidatos 

aprovados em concurso posterior mesmo havendo candidatos aprovados em 

concurso anterior ainda vigente). 

 

Posteriormente, a jurisprudência do STF evoluiu o conceito de 

candidato preterido passando a englobar, nessa definição, os seguintes casos: a) 

preterição por quem sequer prestou concurso público, ou seja, terceiro que 

passou a desempenhar as funções inerentes a cargos ou empregos públicos sem 

submeter-se ao certame; b) no caso de designação de outro servidor público para 

realizar as funções do concursado e c) mesmo após homologado o concurso, a 

função continua ocupada por interino. 

 

Há ainda, posicionamento sobre o tema apontado como a mais recente 

evolução sobre o assunto. Tem-se a tendência apresentada por Celso Antônio 

Bandeira de Melo 35 no sentido de que a Administração Pública não pode deixar 

escoar o tempo de validade do primeiro concurso, nomeando em seguida os 

aprovados no concurso sucessivo, pois isto seria desvio de poder. Diante desse 

                                                
34 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p.219. 
35 MELLO, op. cit., p. 259. 
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novo entendimento, Agapito Machado 36 afirma que surgiria o direito líquido e 

certo de ser nomeado mesmo após vencido o prazo de validade do concurso.  

 

Assim, seja por desrespeito a classificação em um mesmo concurso ou 

em concurso diversos, seja por contratação precária ou por desvio de poder 

cometido pela Administração Pública, havendo preterição, a doutrina e a 

jurisprudência consagram, como conseqüência maior desse ato inconstitucional, o 

direito a nomeação no cargo ou emprego público em questão. 

   

Contudo, imprescindível que se destaque ao final, a intenção primeira 

da norma em análise que, em nítida obediência aos princípios da impessoalidade 

e da moralidade administrativa, busca impedir que candidatos aprovados em 

concurso público sejam preteridos em seus acessos. 

 

2.5 Art. 37, VIII. 

 

No inciso VIII do art. 37, percebe-se clara medida de inclusão social ao 

tornar obrigatória a reserva de percentual dos cargos ou empregos públicos na 

Administração Pública para portadores de deficiência.  

 

Essa reserva exercerá influência, inclusive, nos critérios de admissão 

de pessoal com necessidades especiais. O inciso assim dispõe: “VIII - a lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. 

 

Quanto à reserva de percentual para cargos e empregos, na esfera 

federal, a matéria está disciplinada pela lei 8.112/90 em seu art. 5°, §2°, que 

assegura aos portadores de deficiência até 20% das vagas oferecidas. Pelo 

decreto 3.298/99, que regulamentou a lei 7.853/89 que dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, há reserva de 

2% à 5%. No âmbito dos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e suas 

                                                
36 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p.223. 
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entidades da Administração Pública direta e indireta, a matéria deverá ser 

disciplinada em lei própria. 

 

Salvo em concursos para preenchimento de apenas uma vaga (nesses 

casos deficientes e não-deficientes concorrem no mesmo certame sem reserva), 

os percentuais previstos se impõem arredondando-se para o número inteiro 

imediato quando resultar em número de vagas fracionário, donde se conclui que 

em todo concurso há de existir pelo menos uma vaga para deficientes.  

  

Ressalte-se, ainda, que devem existir duas listas de classificação, uma 

para os não deficientes e outra para os deficientes. Nos casos de as vagas para 

deficientes não serem completadas, seu preenchimento não pode ser feito com 

aprovados não deficientes. Nessas circunstâncias, deve ser aberto novo concurso 

só para deficientes. 

 

Quanto aos critérios para admissão, é evidente que alguns requisitos 

devem ser observados como o grau de extensão da deficiência e a 

compatibilidade desta com as funções a serem exercidas. Para a nomeação, 

posse e exercício do cargo ou emprego, o deficiente será submetido a uma 

equipe técnica multiprofissional que deverá qualificá-lo ou não para o 

desempenho das respectivas atribuições. 

 

Alerta-se, ainda, que o dispositivo não é auto-aplicável, cabendo aos 

interessados adotar as medidas judiciais cabíveis em caso de omissão do Poder 

Público na promulgação da lei (inconstitucionalidade por omissão). 

 

2.6 Art. 37, IX. 

 

A norma art. 37, IX possui a seguinte redação: “IX - a lei estabelecerá 

os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público”. 
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Nos casos configurados no inciso supracitado, a contratação ocorrerá 

sem a necessidade de realização de concurso público. Trata-se de situações que 

fogem a normalidade e que, por isso, permitem admissões de caráter provisório. 

São casos que reclamam satisfação imediata e temporária, incompatível, 

portanto, com o regime normal de concursos. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello 37, ao abordar o tema, ensina:  

 

A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é 
contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser 
desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é 
temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, 
pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é 
temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça 
imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, 
“necessidade temporária”), por não haver tempo hábil para realizar 
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum 
que se tem de acobertar. 

 

Observe-se que neste último caso citado pelo doutrinador, admite-se 

essa contratação excepcional em face da urgência da hipótese e da imediata 

abertura de concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos 38. 

 

Assim, essa forma excepcional de contratação, por se tratar de uma 

válvula de escape para fugir à obrigatoriedade do concurso, só pode ser utilizada 

em situações especiais em que haja a ocorrência de seus três requisitos 

obrigatórios: a) excepcional interesse público; b) temporariedade da contratação e 

c) hipóteses expressamente previstas em lei. ( Lei n° 8.745/93 e sua alterações). 

 

2.7 Art. 37, § 7°. 

 

O art. 37, § 7° dispõe desta forma: “§ 7º A lei disporá sobre os 

requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração 

direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

                                                
37 MELLO, op. cit., p. 261. 
38 MORAES, op. cit., p. 885. 
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O presente dispositivo trata de cargos ou empregos na Administração 

Pública que possuem o acesso a informações privilegiadas. Visando a assegurar 

o caráter reservado dessas informações, a EC n° 19/98 acrescentou ao art. 37 da 

CF o § 7°, prevendo que a lei venha a dispor sobre os requisitos e as restrições 

de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta que venham a ocupar 

tais funções. 

 

Com isso, poderá a lei estabelecer requisitos mais restritivos para o 

ingresso no serviço púbico, bem como fixar restrições mais rigorosas aos 

servidores, haja vista que ao privilégio de acesso a tais funções reservadas 

deverá corresponder, obviamente, à responsabilidade civil, penal e administrativo-

funcional mais severas.39 
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 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 559. 



3 DIREITO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO 

DAS VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO. EVOLUÇÃO DO 

PROBLEMA 

 

O provimento, ou seja, a dação de titular ao cargo público, tem como 

pressuposto o preenchimento de uma série de requisitos que a Constituição 

Federal assinala em linhas gerais e que as leis, regulamentos e estatutos 

especificam e impõem aos que pretendem tornarem-se agentes públicos. 

 

Dentre esses requisitos, tem-se a aprovação prévia em concurso 

público (art. 37, II, CF/88). Contudo, essa aprovação por si só não garante o 

direito à nomeação, sendo necessário cumprir os demais requisitos e ainda, para 

muitos estudiosos sobre o tema, também se deve aguardar o juízo discricionário 

da Administração Pública, constituindo-se esse, o fator decisivo a prover os 

cargos públicos. 

 

Quanto a esse último requisito, porém, sua compreensão não é 

pacífica, pelo contrário, por demais polêmica. 

 

A questão é saber se a aprovação em concurso público dentro do 

número de vagas ofertadas no edital, já sendo preenchidos os demais requisitos 

para o provimento de cargo ou emprego público objeto do certame, confere direito 

subjetivo a nomeação ou ainda, o concursado deve aguardar a conveniência e 

oportunidade administrativas, vez que se trata de ato discricionário possuindo o 

candidato, nessas situações, mera expectativa de direito. 

 

O assunto, apesar da mencionada polêmica, vem evoluindo através de 

inovadores estudos doutrinários e das inúmeras decisões dos tribunais pátrios 

que apontam para uma solução que permita maior transparência nos atos da 

Administração e maior segurança aos que se submetem a essa seleção, como se 

verá. 
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Assim, buscar-se-á demonstrar em poucas linhas a citada evolução 

sobre a matéria utilizando, nesse mister, as opiniões dos maiores doutrinadores 

brasileiros e o posicionamento da jurisprudência nacional. 

 

3.1 Mera Expectativa de Direito 

 

De início, aparentemente não havia dúvida. O fato de ser aprovado em 

concurso público não induziria obrigatoriamente à investidura.  

 

Essa idéia era pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência.  

 

 aprovação em concurso público não gerava direito à nomeação (ato de 
provimento), mas tão-somente expectativa de direito, pois a 
Administração Pública dará provimento aos cargos de acordo com: a 
existência de vagas e classificação do candidato dentro delas; vigência do 
prazo de validade do certame; as possibilidades orçamentárias e 
conveniência e oportunidade do serviço público (discricionariedade).40  

 

Nessa esteira de pensamento, o concurso gerava aos candidatos 

aprovados, ordinariamente, apenas expectativa de direito à nomeação, porquanto 

o provimento do cargo, além do suprimento dos demais requisitos, dependia da 

discricionariedade administrativa. 

 

José dos Santos Carvalho Filho, comentando o efeito da aprovação em 

concurso, ensina que “[...] a aprovação em concurso não cria, para o aprovado, 

direito à nomeação. Trata-se, como já decidido pelo STF, de mera expectativa de 

direito”. 41 

  

Na mesma linha de raciocínio, Alexandre de Moraes apresenta 

entendimento assemelhado:  

 

Durante esse 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. Uma vez expirado o prazo de validade do 
concurso, entretanto, a expectativa de direito dos aprovados desfaz-se.42  

                                                
40

 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 214 
41 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 546. 
42

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2004, p. 334. 
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Com isso, não se cogitava de que o Estado tivesse obrigação de 

admitir nos quadros de seu funcionalismo os aprovados em concurso público 

dentro as vagas na medida em que esse fato apenas fazia surgir mera 

expectativa de direito à nomeação. 

 

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, quanto ao tema, possuía 

jurisprudência pacífica decidindo nesse sentido. Registre-se, pois, os seguintes 

julgados: 

 

A aprovação em concurso não gera direito à nomeação, constituindo mera 
expectativa de direito. Esse direito somente surgirá se for nomeado 
candidato não aprovado no concurso ou se houver o preenchimento de 
vaga sem observância de classificação do candidato aprovado. Súmula 
15-STF . 
(MS 21.870, Rel. Min. Carlos Velloso, tribunal pleno, DJ 19/12/94).  
 

No mesmo sentido 

 

Em face do princípio da legalidade, pode a Administração Pública, 
enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as 
condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à 
nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do provimento do 
cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for 
o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo.  
(RE 290.346, Rel. Min. Ilmar Galvão, primeira turma, DJ 29/06/01). Não 
há grifo no original. 

  

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEMAIS CANDIDATOS 
APROVADOS. CITAÇÃO. ART. 47 DO CPC. DESNECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE INTERESSES. PRECEDENTES. 
1. Esta Casa firmou orientação no sentido de ser desnecessária a citação 
dos demais candidatos aprovados no certame, para a formação de 
litisconsórcio passivo, quando não há comunhão de interesses entre estes 
e o litigante. Ademais, cumpre ter presente o entendimento de que o 
candidato que logrou aprovação em concurso público possui mera 
expectativa de direito à nomeação. 
2. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no Ag 730025/RJ Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 
2005/0209554-0, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sexta 
turma, DJ 04.06.2007 p. 434. ) Não há grifo no original. 

 

Assim, de acordo com o exposto, não cabia ao candidato aprovado 

dentro das vagas pleitear nomeação, na medida em que sua situação apenas lhe 
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conferia mera expectativa de direito o que não vincularia a Administração no 

sentido de obrigá-la a prover o cargo. 

 

Com relação ao fato de mesmo cumprido todas as exigências 

imprescindíveis para a consecução deste fim, a nomeação depender da 

conveniência e oportunidade da Administração, Diógenes Gasparini afirma que  

 

O concursando deve demonstrar suficiência, estar entre os classificados e 
em correspondência com as vagas abertas. Só assim estará em 
condições de ser nomeado e apenas isso. Nenhum direito subjetivo tem à 
nomeação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.43  

 

Predominava a tese na doutrina de que ao final, continuava a 

nomeação do candidato aprovado em concurso público sujeita à 

discricionariedade da Administração Pública. Seria o juízo discricionário da 

Administração Pública, portanto, o fator decisivo a prover os cargos públicos, 

mesmo tendo sido o candidato aprovado no certame, haja vista esse fato, por si 

só, não obrigar a Administração a prover o cargo. 44 

 

Assim não bastava a comprovação do mérito do candidato com a 

aprovação no certame, fazia-se necessária a presença em especial, além de 

outros requisitos, da conveniência e oportunidade relativa ao interesse de 

nomear. 

 

O STJ, nessa orientação, também apresenta decisões: 

  

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. 
I - A aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito à 
nomeação, competindo à Administração, dentro de seu poder 
discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua 
conveniência e oportunidade. 
II – [...] 
III – [...]Recurso desprovido. 

                                                
43

 GASPARINI, op. cit., p. 178. 
44 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p. 214. 
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(RMS 19515 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
2005/0004721-0, Rel. Min. FELIX FISCHER, quinta turma, DJ 01.07.2005 
p. 571)  

  

Portanto, observa-se nos julgados uma sintonia com o entendimento 

doutrinário apresentado que, repita-se, era pacífico no sentido de atribuir ao 

candidato aprovado dentro das vagas, apenas expectativa de direito. Isto por 

entender o ato de nomeação como discricionário e, desta forma, dependente da 

conveniência e oportunidade da administração em fazê-lo. 

 

3.2 Direito à nomeação em caso de preterição 

 

Como antes exposto, a aprovação em concurso público dentro do 

número de vagas ofertadas em edital, mesmo sendo preenchidos os demais 

requisitos para o provimento de cargo ou emprego público objeto do certame, não 

gerava direito subjetivo à nomeação.  

 

Havia a necessidade de se aguardar o juízo discricionário da 

Administração quanto à conveniência e oportunidade da admissão. Deste modo, o 

candidato possuía apenas mera expectativa de direito em integrar os quadros do 

funcionalismo público. 

 

Contudo, com o advento do art. 37, IV, CF/88, firmou-se o 

entendimento de que o candidato, mesmo não tendo direito à nomeação, possuía 

o direito de não ser preterido na ordem de classificação. Tal norma, como dito 

antes, considera essencial o respeito à ordem classificatória para nomeação 

decorrente de concurso público em claro respeito aos princípios da 

impessoalidade e da moralidade. 

 

A norma constitucional assegura ao participante do certame o direito 

subjetivo de que a ordem de classificação estabelecida no concurso seja 

obrigatoriamente respeitada e cumprida quando do provimento dos cargos em 

questão. 
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Nesse sentido, o STF já havia editado a Súmula 15. Esse regramento 

somou ao direito de não ser preterido, nos casos em que isso ocorresse, o direito 

a ser nomeado. Verifique-se “dentro do prazo de validade do concurso, o 

candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido 

sem observância da classificação”. 

 

Assim, como já afirmado, tem-se como conseqüência direta da 

inobservância da ordem de classificação o direito a nomeação. Com isso, o 

candidato aprovado não possui “como habitualmente se diz, unicamente o direito 

de não ser preterido. Na verdade, tem direito a ser nomeado quando preterido, o 

que é coisa diversa.”45 

 

Em capítulo anterior, foi apresentado o fundamento que justifica a 

adoção desse proceder. Nas palavras de Agapito Machado46:“a preterição traduz 

a conveniência e oportunidade na nomeação de candidato pela Administração 

Pública, devendo, pois, ser restaurada a ordem já violada de classificação dos 

candidatos com a nomeação do preterido.”    

 

Desta forma, a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à 

respectiva nomeação por está expressamente demonstrado, pela própria 

Administração, a conveniência e oportunidade de prover o cargo. 

 

Garante-se, pois, de forma indireta, o direito à própria nomeação pois a 

preterição, repita-se, nada mais é do que a demonstração explícita por parte da 

Administração de que tem necessidade de prover o cargo sendo exigível para 

isso, que tal vaga seja ocupada por pessoa legitimamente selecionada na via do 

concurso público. 

 

Quanto à definição do que poderá ser entendido como preterição, 

destaque-se que esse conceito apresenta-se em constante evolução, o que se 

passa a demonstrar. 

                                                
45 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regime constitucional da Administração Direta e Indireta. São 
Paulo: Malheiros, 1992, p.72. 
46 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p.219. 
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De início, o conceito de preterição restringia-se ao âmbito de um 

determinado concurso ou a concursos diversos para uma mesma espécie de 

cargo ou emprego. No primeiro caso, candidato de classificação inferior é 

chamado em detrimento de outro melhor classificado. Já no segundo, são 

chamados a proverem os cargos candidatos aprovados em certame posterior 

quando existem aprovados em concurso anterior ainda vigente. 

 

Os tribunais pátrios, em cumprimento ao que determina a Constituição 

Federal e ao entendimento sumulado do STF, verificando a ocorrência dessas 

situações vem decidindo: 

 

É entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a aprovação em 
concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, 
competindo à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear 
os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e 
oportunidade. Entretanto, a mera expectativa se convola em direito líquido 
e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do 
concurso, há nomeação de candidato em desrespeito à ordem de 
classificação ou contratação de pessoal, de forma precária, para o 
preenchimento de vagas existentes. 
(RMS 20960/SP RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 2005/0191071-9, Rel. Min. FELIX FISCHER, quinta turma, 
DJ 04.06.2007 p. 381). Não há grifo no original. 
 

Nessa linha, 

 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ASSESSOR DE SAÚDE. 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
CANDIDATO APROVADO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 
NOMEAÇÃO. 
I - É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência segundo o 
qual o candidato aprovado em concurso público detém mera expectativa 
de direito à nomeação pela Administração Pública, que não tem nenhuma 
obrigação de nomeá-lo dentro do prazo de validade do certame. 
II - Havendo, porém, quebra da ordem classificatória, o candidato passa a 
ter direito à nomeação, que pode ser garantida através de writ. 
III - Inexistindo prova de que a candidata foi preterida por conta de 
nomeações de outros candidatos de pior classificação, não há direito 
líquido e certo a ser amparado. 
Recurso a que se nega provimento. 
(STJ. RMS 15203/ PE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 2002/0100920-0, Rel. Min. FELIX FISCHER, quinta turma, 
DJ 17.02.2003 p. 309). 
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Nesse passo, a ordem de classificação se fará primeiro considerando a 

classificação dos candidatos entre si no mesmo concurso e, na seqüência, todos 

os candidatos do concurso anterior ainda vigente com prioridade sobre os demais 

candidatos aprovados em um posterior, sob pena de se está configurada a 

preterição e com ela a nulidade do ato de admissão. 

  

Em um segundo momento, a doutrina e jurisprudência nacional 

passaram a englobar no conceito de preterição casos de contratação precária. 

Nessas situações, a conveniência e oportunidade da Administração em prover o 

cargo ou emprego público estariam perfeitamente demonstradas. 

 

A preterição estaria configurada na medida em que na contratação 

precária são chamadas a preencherem vagas no serviço público pessoas que não 

se submeteram ao devido concurso em detrimento dos que legitimamente foram 

selecionados por essa via. 

 

Nessa hipótese, como bem assevera Agapito Machado, estariam 

compreendidas as situações em que houvesse: I) preterição por quem sequer 

prestou concurso público, ou seja, terceiro que passou a desempenhar as funções 

inerentes a cargos ou empregos públicos sem submeter-se ao certame; II) no 

caso de designação de outro servidor público para realizar as funções do 

concursado e III) mesmo depois de homologado o concurso, a função continua 

ocupada por interino. 

 

Como afirmado, a jurisprudência nacional acompanhou também a 

mencionada evolução da definição do conceito de preterição e nesses termos 

vem decidindo: 

  

ADMINISTRATIVO. NOVO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO. 
PROFESSOR SUBSTITUTO. CONCURSO PÚBLICO VÁLIDO. 
SEGUNDO LUGAR. PRETERIÇÃO. 
I – É entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a aprovação em 
concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, 
competindo à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear 
os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e 
oportunidade. 
II - Entretanto, a mera expectativa se convola em direito líquido e certo a 
partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há 
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contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de 
vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em 
concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 
Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no Resp 652789/SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL 2004/0056502-7, Rel. Min. Felix Fischer, quinta turma, DJ 
01.08.2006 p. 515)  
 

No mesmo sentido colacionamos: 

 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
CONCURSO. PRAZO DE VALIDADE. PRETERIÇÃO. CANDIDATOS 
APROVADOS CONTRATADOS PRECARIAMENTE DENTRO DO 
PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO DESTINADO AO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O MESMO CARGO. 
- É pacífico o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso 
público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela 
Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo 
de validade do certame.  
- Nasce o direito à nomeação, se dentro do prazo de validade do concurso 
para o provimento dos cargos ocorre contratação precária, até mesmo 
dos próprios aprovados no certame, com manifesto desprezo ao resultado 
do concurso. Segurança concedida para assegurar aos impetrantes o 
direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de 
cargos vagos. 
- Recurso provido. 
(RMS nº 9.745/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, in DJ 26/10/98)  

 

Por fim, há ainda entendimento apresentado por Celso Antônio 

Bandeira de Melo47 passando a incluir na definição de preterição e, por assim 

dizer, atribuindo direito à nomeação a candidato mesmo após o término do prazo 

de validade do concurso, em determinadas situações. 

 

Argumenta que a Administração Pública não pode deixar escoar o 

tempo de validade do primeiro concurso propositalmente, nomeando em seguida 

os aprovados no concurso sucessivo, pois isto seria desvio de poder.  

 

Nesses casos, como já foi dito no item 2.4 do capítulo anterior, frente a 

esse novo entendimento, Agapito Machado48 afirma que surgiria o direito líquido e 

certo de ser nomeado mesmo após vencido o prazo de validade do concurso.  

 

Isto posto, tem-se que nessa segunda fase da problemática 

comentada, em que é conferido direito a nomeação em caso de preterição, o ato 

                                                
47 MELLO, op. cit., p. 259. 
48 MACHADO JÚNIOR, op. cit., p.223. 



52 

de admissão no serviço público continua a ser entendido como sendo 

discricionário. Deste modo, apenas surgiria direito à nomeação para candidato 

nos casos em que esse fosse preterido. Deslocar-se-ia, desta feita, a questão da 

área da discricionariedade para aquela da vinculação apenas nesses casos. 

 

Por conseguinte, a expectativa dos candidatos à nomeação tornar-se-ia 

direito subjetivo apenas quando houvesse manifestação inequívoca da 

necessidade de provimento do cargo podendo essa ser demonstrada nos casos 

de preterição, mesmo que ocorridos depois do termino do prazo de validade do 

concurso.  

  

3.3 Direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro do número 

de vagas em concurso público 

 

Na seqüência da evolução sobre o tema em comento, tem-se o 

recentíssimo posicionamento apresentado em acórdão de relatoria do Ministro 

Paulo Medina, no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 20718/SP 

(RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0158090-4). 

 

Neste caso, ainda dentro do prazo de validade do concurso, Maria de 

Fátima Melo Ribeiro, candidata aprovada em concurso público, ingressou com 

Mandado de Segurança para assegurar sua nomeação. Ela disputava o cargo de 

oficial de Justiça da 1ª Circunscrição Judiciária (Comarca de Santos/SP). O edital 

previa 98 vagas e ela havia sido classificada em 65° lugar. 

 

Durante a tramitação do Mandado de Segurança, o prazo de validade 

do concurso expirou. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) não atendeu ao 

pedido da candidata sob o argumento de que a aprovação e a classificação em 

concurso público gerariam mera expectativa de direito e a proximidade do fim do 

prazo de validade do concurso não daria a ela o direito à nomeação a ponto de 

obrigar a Administração a prorrogar sua validade. 

 

Não conformada, a candidata interpôs recurso ordinário em Mandado 

de Segurança em face de ato omissivo praticado pelo Exmº. Sr. Presidente do 
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Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na ausência de 

sua nomeação ao cargo de Oficial de Justiça apesar de aprovada em regular 

concurso público dentro do número de vagas previstas no edital o que lhe 

conferiria direito líquido e certo à nomeação. 

 

O recurso chegou ao STJ em novembro de 2005 e, cinco meses 

depois, foi incluído na pauta de julgamentos da Sexta Turma. Por tratar-se de 

questão por demais complexa, para firmar suas convicções todos os ministros da 

Sexta Turma que participaram do julgamento pediram vista do processo e, por 

isso, a questão foi encerrada em dezembro de 2007. 

 

O relator, Ministro Paulo Medina, votou no sentido de garantir direito à 

candidata. Em seu voto, apresentou como fundamentos de seu posicionamento o 

princípio da vinculação ao edital bem como a norma contida no art. 169, § 1°, I da 

Constituição Federal. 

 

Quanto ao primeiro fundamento, o relator afirmou que: 

 

O acórdão recorrido fundamentou-se no sentido de que a posse e 
nomeação de candidato em cargo público parte da premissa da 
necessidade da Administração. 
Trata-se de uma premissa, até o momento em que a Administração não 
torna expressa essa necessidade, veiculando, em edital, a oferta de certo 
número de vagas para determinado cargo. 
A partir da veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade de 
a Administração prover 98 (noventa e oito) vagas de Oficial de Justiça, o 
que seria, a princípio, um ato discricionário, torna-se um ato vinculado 
para o poder público, ensejando, em contrapartida, direito subjetivo à 
nomeação e à posse, para os candidatos aprovados e classificados 
dentro do número de vagas previstas no edital. 

 

Desta forma, o ato que inicialmente seria discricionário e, portanto, 

dependente da conveniência e oportunidade da Administração em realizá-lo, 

converte-se em ato vinculado na medida em que se tem previsão no edital do 

número de vagas a serem providas no certame. 

 

Com relação ao que dispõe o art. 169, § 1°, I da Constituição Federal, 

por ora, interessa-nos reproduzir o que mencionou o Ministro Paulo Medina: 
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No que concerne à alegação do Recorrido da ausência de disponibilidade 
financeira para prover a Recorrente no cargo, esta relaciona-se, como o 
próprio reconhece, à questão da governabilidade e governabilidade 
pressupõe um mínimo de responsabilidade para com os atos que 
praticam, mormente quando afetam de forma direta a esfera jurídica dos 
cidadãos. 

 

Assim, a Administração Pública não pode se furtar de sua 

responsabilidade para com os que almejam ingressar no funcionalismo público 

sob a alegativa de que a nomeação e posse da Recorrente dependem de critérios 

de oportunidade e conveniência da Administração Pública e, nesse sentido, o 

provimento da Recorrente no cargo implicaria em encargos financeiros que não 

têm condições de arcar. 

 

Verificando-se que não há condições financeiras de prover os cargos, 

razoável que não se realize o certame já que inútil tal seleção. 

 

Acompanharam o voto do Ministro Medina os magistrados Nilson 

Neves e Paulo Gallotti.  Já os Ministros Hamilton Carvalhido49 e Hélio Quaglia 

Barbosa votaram no sentido de que o candidato aprovado possui mera 

expectativa de direito à nomeação, que deve ser praticada por conveniência da 

Administração Pública. Para estes, a aprovação da candidata se tornaria direito 

subjetivo se “houvesse manifestação inequívoca da necessidade de provimento 

do cargo durante o prazo de validade do concurso”, ou, ainda, se “houvesse a 

contratação de pessoal, de forma temporária, para o preenchimento das vagas, 

em flagrante preterição àqueles que, regularmente aprovados, estariam aptos a 

ocupar o mesmo cargo”.  

 

Vencidos, ao final esses dois últimos ministros, o acórdão possui a 

seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONCURSO - 
APROVAÇÃO DE CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 
PREVISTAS EM EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 
E À POSSE NO CARGO - RECURSO PROVIDO. 
1. Em conformidade com jurisprudência pacífica desta Corte, o candidato 
aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas em 
edital, possui direito líquido e certo à nomeação e à posse. 

                                                
49 voto do ministro Hamilton Carvalhido no RMS 20718. 
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2. A partir da veiculação, pelo instrumento convocatório, da necessidade 
de a Administração prover determinado número de vagas, a nomeação e 
posse, que seriam, a princípio, atos discricionários, de acordo com a 
necessidade do serviço público, tornam-se vinculados, gerando, em 
contrapartida, direito subjetivo para o candidato aprovado dentro do 
número de vagas previstas em edital. Precedentes. 
3. Recurso ordinário provido.  

 

Portanto, nessa terceira fase da evolução do problema proposto, tem-

se a comentada decisão que apresenta a compreensão de que o candidato 

aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas em edital 

possui direito líquido e certo a nomeação.  

 

Como demonstrado, o julgado que muda o entendimento jurídico sobre 

o tema fundamentou-se principalmente na premissa de que o instrumento 

convocatório (edital), uma vez veiculado, constitui-se em ato vinculado da 

Administração Pública, ensejando em contrapartida, direito subjetivo à nomeação 

e à posse para os candidatos aprovados e classificados dentro do número de 

vagas previstas no edital não podendo o Estado se furtar de fazê-las a pretexto de 

ausência de condições financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 REAL DIREITO À NOMEAÇÃO PARA CANDIDATO APROVADO 

DENTRO DAS VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO 

 

 Cumpre-nos, nesse passo, após apresentação da questão 

controvertida que se pretende analisar, responder a seguinte pergunta: a 

aprovação em concurso público dentro do número de vagas ofertadas no edital, já 

sendo preenchidos os demais requisitos para o provimento de cargo ou emprego 

público objeto do certame, confere direito subjetivo a nomeação ou ainda, o 

concursado deve aguardar a conveniência e oportunidade administrativas, vez 

que se trata de ato discricionário possuindo o candidato, nessas situações, mera 

expectativa de direito? 

 

 A doutrina e a jurisprudência, majoritariamente, apresentam como 

efeito da aprovação no certame, o surgimento de mera expectativa de direto para 

o concursado. Contudo, como demonstrado no capítulo anterior, a Sexta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, divergindo desse pensamento, entendeu haver 

direito líquido e certo a nomeação para o candidato aprovado dentro do número 

de vagas disposto no edital. 

    

Como se vê, tratar-se de indagação bastante complexa cuja resposta 

reclama análise do tema de forma bem detalhada. 

 

De início, observa-se que o cerne da questão é saber se a 

conveniência e oportunidades administrativas, elementos nucleares do poder 

discricionário da Administração Pública, estão perfeitamente caracterizados na 

medida em que é anunciado determinado número de vagas a serem preenchidas 

em um concurso e se o edital, assim dispondo, passa a vincular o ato que 

inicialmente era discricionário. 

 

Primeiramente, necessário diferenciar ato discricionário do ato 

vinculado para que possamos enquadrar o ato de provimento em uma das duas 

categorias. José dos Santos Carvalho Filho50 informa que:  

                                                
50

 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 118-119. 
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Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o 
agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente 
estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada liberdade de apreciação 
da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o 
comando estatuído na lei. Isso indica que nesse tipo de atos não há 
qualquer subjetivismo ou valoração, mas apenas a averiguação de 
conformidade entre o ato e a lei. 

 

Quanto aos atos discricionários, anota o referido autor: 

 

Nestes é própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de 
conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade 
do ato. A valoração incidirá sobre o motivo e o objeto do ato, de modo que 
este, na atividade discricionária, resulta essencialmente da liberdade de 
escolha entre alternativas igualmente justas, traduzindo, portanto, um 
certo grau de subjetivismo. 

 

Assim, na linha de raciocínio da doutrina dominante, tem-se que o ato 

de provimento de cargos ou empregos públicos é compreendido com sendo um 

ato discricionário, dependente da conveniência e oportunidade administrativas. 

 

Deste modo, verificando-se a necessidade de contratação de pessoal, 

a Administração procede à seleção de possíveis agentes por meio de concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 

 

A discricionariedade está na escolha do momento para a deflagração 

do concurso. Entendendo a Administração que a ocasião é oportuna para atender 

ao interesse público de contratação de pessoal, ela realizará o certame.  

 

Com isso, entendendo a doutrina que o ato de provimento e nomeação 

são discricionários, a inovação no julgado apresentado no capítulo anterior seria 

entender esses atos como vinculados, na medida em que é veiculado em edital 

convocatório um número determinado de vagas a serem providas. 

 

Desta forma, o ato que a princípio seria discricionário passaria a ser 

vinculado em função do que está determinado no edital do concurso obrigando a 

Administração Pública a nomear os candidatos aprovados dentro do número de 

vagas disponibilizadas. 
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 Fala-se em inovação, em virtude do resultado do julgado, mas não 

quanto aos fundamentos da decisão. 

 

No julgado paradigma, o Min. Rel. Paulo Medina utilizou-se da “Teoria 

dos Motivos Determinantes”. Segundo tal teoria, a validade do ato se vincula aos 

motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou 

falsos, implicam sua nulidade. Em outras palavras, quando a Administração 

motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ficará ela vinculada ao 

motivo declinado. 

 

A cerca de tal teoria, José dos Santos51 menciona “A aplicação mais 

importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em 

que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um 

ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, 

esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada”. 

 

Com isso, repita-se, o ato de possui natureza discricionária e, portanto 

sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública passa a 

ser vinculado em função do motivo apresentado no instrumento convocatório 

(contratação de um número “x” de candidatos aprovados). 

 

 A se somar com essa teoria na defesa do entendimento apresentado 

no julgado analisado, tem-se o princípio da “vinculação ao edital”. 

 

Esse princípio nada mais é que uma faceta dos princípios da legalidade 

e moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de sua importância. 

Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública para 

disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato normativo editado no 

exercício de competência legalmente atribuída, o edital encontra-se subordinado 

à lei e vincula, em observância recíproca, Administração e candidatos, que dele 

não podem se afastar a não ser nas previsões que conflitem com regras e 

princípios superiores e que por isso são ilegais ou inconstitucionais. 

                                                
51

 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 107. 
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Nesse sentido, reza o consagrado aforismo que "o edital é a lei do 

concurso público". Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao 

edital, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso 

público ligam-se e devem obediência ao edital. 

 

 Com a publicação desse, tornam-se explícitas quais são as regras que 

nortearão o relacionamento entre a Administração e aqueles que concorrerão aos 

seus cargos e empregos públicos, daí a necessária observância bilateral. 

 

Assim, ao dispor em edital convocatório o número de vagas a serem 

providas, a Administração demonstra sua conveniência e oportunidade em admitir 

os selecionados e se vincula a tal ato.  

 

Nesse diapasão, o princípio da vinculação ao edital - este sempre 

sujeito aos princípios e regras constitucionais e legais - traduz-se em segurança 

de uma atuação administrativa isenta, previsível, moral e eficazmente controlada. 

 

Há ainda, como forma de reforçar os motivos trazidos no julgado RMS 

20718, e rechaçar um argumento muito freqüentemente utilizado pelas 

administrações dos entes federados com justificativa da não nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público, um outro ponto. 

 

Comumente o Estado se vale do argumento de que o provimento dos 

candidatos no cargo para o qual foram aprovados implicaria em encargos 

financeiros que não tem condições de arcar.   

 

De acordo com o que mencionou o Min. Rel. Paulo Medina, “No que 

concerne à alegação do Recorrido da ausência de disponibilidade financeira para 

prover a Recorrente no cargo, esta relaciona-se, como o próprio reconhece, à 

questão da governabilidade e governabilidade pressupõe um mínimo de 

responsabilidade para com os atos que praticam, mormente quando afetam de 

forma direta a esfera jurídica dos cidadãos.” 
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Deste modo, não pode a Administração se furtar a prover os cargos 

sob a justificativa de ausência de recursos financeiros. Nesse passo, observe-se o 

que dispõe a norma contida no art. 169, §1°, I da CF/88: 

 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar. 
 
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a 
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de 
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão 
ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
 
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

 Assim, o art. 169, §1°, I da CF/88 reza que o provimento dos cargos 

ou a contratação de pessoal na Administração Pública Direta ou Indireta 

pressupõem obrigatoriamente dotação orçamentária suficiente para atender as 

progressões de despesas decorrentes.  

 

Tal preceito vincula o administrador público, que, antes mesmo de 

deflagrar por edital o concurso público, já deverá ter aprovado em lei orçamentária 

a repercussão financeira do provimento dos futuros cargos e empregos públicos. 

 

Nesse sentido, Diógenes Gasparini52  

 

De sorte que o concurso somente pode ser aberto se existir cargo vago, 
pois só a necessidade do preenchimento do cargo justifica esse certame. 
Se não existir cargo vago e se se deseja ampliar o quadro em razão da 
necessidade de serviço, devem-se criar cargos e só depois instaurar o 
concurso. Esse também é o entendimento de Adilson Abreu Dallari 
(Regime Constitucional, cit., p.40), ao assegurar: “Fique perfeitamente 
claro que não é lícito o ingresso de pessoal na administração direta e 
indireta, em caráter permanente, sem a prévia criação do cargo ou 
emprego”. 

 

Portanto, não cabe esse argumento de insuficiência de condições 

financeiras para prover os cargos frente ao que determina a norma 
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 GASPARINI, op. cit., p. 178. 
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supracomentada. Se a prévia dotação orçamentária não é realizada, o particular 

não pode ser prejudicado por essa irregularidade cometida pela Administração 

Pública, nem tão pouco essa pode se beneficiar de sua própria torpeza se 

desobrigando de contratar os candidatos aprovados no certame. 

 

Em arremate, parece-nos correto entender que a aprovação em 

concurso público dentro do número de vagas ofertadas no edital, já sendo 

preenchidos os demais requisitos para o provimento de cargo ou emprego público 

objeto do certame, confere direito subjetivo à nomeação. 

 

Aqui não se desconsidera a necessidade de demonstração da 

conveniência e oportunidade administrativa, pelo contrário, entende-se que esses 

elementos constituintes do poder discricionário devem obrigatoriamente se fazer 

presentes e estariam perfeitamente demonstrados quando da menção em edital 

do número de vagas que se pretende preencher com o certame. A Administração, 

nesse norte, estaria vinculada ao que dispôs no edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim 

aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de 

cargos e empregos públicos. 

 

No contexto social atual, frente ao enorme crescimento das taxas de 

desemprego e a grande instabilidade para os trabalhadores que atuam no setor 

privado da economia nacional, a aprovação em concurso público tem adquirido 

relevante interesse da população em geral sendo visto por muitos como uma 

forma de “garantir a vida”. 

 

Assim, por se tratar de procedimento administrativo em cujo cerne se 

encontra densa competitividade entre os aspirantes a cargos e empregos 

públicos, o concurso público não raras vezes rende ensejo à instauração de 

conflitos entre os candidatos, ou entre estes e o próprio poder público. Neste 

sentido, é importante aclarar qualquer tipo de dúvida que possa haver sobre o 

tema.    

 

Com isso, dentre outros pontos que vêm gerando imensa controvérsia, 

encontra-se o relacionado à aprovação do candidato, mais especificamente a 

questão é: a aprovação em concurso público dentro do número de vagas 

ofertadas no edital, já sendo preenchidos os demais requisitos para o provimento 

de cargo ou emprego público objeto do certame, confere direito subjetivo a 

nomeação ou ainda, o concursado deve aguardar a conveniência e oportunidade 

administrativas, vez que se trata de ato discricionário possuindo o candidato, 

nessas situações, mera expectativa de direito?     

 

Como abordado, esse tema, talvez impulsionado pela acentuada 

polêmica que vem gerando, tem evoluído através de inovadores estudos 

doutrinários e das inúmeras decisões dos tribunais pátrios que apontam para uma 

solução que permita maior transparência nos atos da Administração e maior 

segurança aos que se submetem a essa seleção. 
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Na mencionada evolução, observou-se, de início, uma 

supervalorização dos interesses da Administração Pública em detrimento das 

aspirações dos candidatos ao atribuir somente expectativa de direito à nomeação 

nesses casos, por tratar-se de ato discricionário dependente da conveniência e 

oportunidade administrativa. 

 

Em seguida, com base no art. 37, IV da CF/88 e na Súmula 15 do STF, 

a mencionada expectativa de direito convolar-se-ia em direito subjetivo em 

situações em que o candidato fosse “preterido” (conceito que abrange uma série 

de circunstâncias). Nesse segundo momento, havendo preterição, a doutrina e a 

jurisprudência consagraram como conseqüência maior desse ato inconstitucional, 

o direito à nomeação no cargo ou emprego público em questão. 

 

Em um terceiro momento, o entendimento seria o de que o ato de 

provimento e de nomeação seriam discricionários, no entanto, ao se explicitar em 

edital do certame um número “x” de vagas a serem providas por meio dessa 

seleção, a Administração Pública estaria demonstrando a necessidade de serem 

preenchidas essa vagas vinculando-se ao instrumento convocatório. 

 

Nesse passo, a Administração manteria a discricionariedade do ato na 

medida em que teria liberdade para realizar ou não o concurso em determinado 

momento, mas o fazendo, estaria vinculada ao disposto no edital em atenção ao 

“Princípio da Vinculação ao Edital” e a “Teoria dos Motivos Determinantes”. 

 

Nessa esteira de pensamento é que foi julgado pelo Superior Tribunal 

de Justiça o RMS 20718 de relatoria do Min. Paulo Medina apontando o 

entendimento de que candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital 

tem direito à nomeação.  

 

Portanto, não há que se negar à relevância do tema exposto e sua 

notória importância, vez que a solução dada a casos semelhantes não pode 

apresentar-se de forma tão divergente, sob pena de comprometer a segurança 

jurídica. 
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Deste modo, tem-se a aprovação em concurso público como um dos 

requisitos a ser cumprido, assim como as demais exigências, para o provimento 

de cargos ou empregos públicos não podendo a Administração Pública criar 

obstáculo maior que a satisfação desses requisitos estabelecidos em lei para tais 

provimentos. 

 

Assim, tem-se que aprovação em concurso público dentro do número 

de vagas ofertadas no edital, já sendo preenchidos os demais requisitos para o 

provimento de cargo ou emprego público objeto do certame, confere direito 

subjetivo a nomeação estando vinculada a Administração ao número de vagas 

previstas no edital. 
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