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RESUMO

Este trabalho identifica as situações típicas de clientelismo no acesso aos 
cargos públicos na administração brasileira nos trinta anos de vigência da Consti-
tuição de 1988, a contribuição da Emenda Constitucional n. 19/98 e a resposta dos 
Tribunais para a superação das mais graves violações dos princípios republicanos 
da igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na 
Administração Pública quanto ao direito fundamental ao equitativo acesso a car-
gos públicos. Destaca a criação abusiva de cargos de provimento em comissão, 
diferencia os cargos político-administrativos e político-representativos, e aprofunda 
a análise dos limites formais e materiais à criação e ao provimento de cargos em 
comissão no Brasil. Por fim, oferece sugestões para o aperfeiçoamento da legislação 
sobre investidura em cargos comissionados e destaca novas compreensões sobre a 
legislação vigente, a utilidade do emprego da razoabilidade e da proporcionalidade 
como parâmetros de controle na matéria, servindo-se de ampla referência a casos 
práticos e decisões judiciais. 

Palavras-chave: Clientelismo. Cargos em Comissão. República. Administra-
ção Pública Brasileira. Servidores Públicos. Dirigentes Públicos. Casos Práticos.

ABSTRACT

This work identifies the typical situations of clientelism in the access to public 
positions in the brazilian administration during the last thirty years of validity of the 
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1988 Constitution, the contribution of the 19/98 Constitutional Amendment and 
the answer of the Tribunals for the overcoming of the most serious violations of 
the republican principles of equality, legality, impersonality, morality, publicity and 
efficiency in the Public Administration in regard to the fundamental right to the equi-
tative access to public positions. Highlights the abusive creation of provisionment 
positions in commission, differentiates the politic-administrative positions from the 
politic-representative positions, and deepen the analysis of the formal and material 
limits to the creation and provisioning of commissioning positions in Brazil. At least, 
it offers for the improvement of the legislation upon investiture in commissioned 
positions and emphasizes on new comprehensions over the current legislation, 
the utility of applying reasonability and proportionality as control parameters in the 
subject, serving as a reference for practical cases and judicial decisions. 

Keywords: Clientelism. Commissioned positions. Republic. Brazilian Public 
Administration. Public Servers. Public Officials. Practical cases. 

1 A CONSTITUIÇÃO DE 1988, O PRINCÍPIO REPUBLICANO E O CLIENTELISMO 
ADMINISTRATIVO: BREVE PANORAMA DE SITUAÇÕES TÍPICAS

Aun cuando hoy no es posible sostener que sobre los cargos 
públicos pueda existir un derecho de propriedad, o cualquier otro 
de estricto contenido patrimonial, fuera del plano de las normas 
ha permanecido en algunas conciencias una consideración de 
tal género. Para ser más preciso, pervive en la actualidad el 
sentimiento de que el cargo público ocupado, o de susceptible 
ocupación, es por encirna de todo una cuestión afectante a ins-
terés de signo individual, dejando de lado la primordial premisa 
por la que el cargo público se erige como una función servicial 
en interés de la organización y, sobre todo, en interés de la 
comunidad. Cambian Ios tempos, varían las normas, se trans-
forman los Estados, pero subsisten a veces viejas concepciones 
larvadas en lo más profundo que determinan la conducta de 
los indivíduos al margen de la pura formalidad juridica. (IÑIGO 
MARTINEZ DE PISON APARICIO)

O princípio republicano (CRFB, art. 1º) veda a criação abusiva de cargos 
administrativos em comissão e o provimento desses cargos sem finalidade pública 
subjacente. A República convoca a igualdade, traduzida como sujeição equitativa de 
todos a direitos e obrigações e ausência de discriminação (CRFB, art. 3º, III, art. 5º, 
caput), e a moralidade, a publicidade, a legalidade, a impessoalidade e a eficiência, 
como exigências ético-jurídicas incidentes sobre as mais variadas dimensões de 
atuação do Estado e não apenas sobre a Administração Pública (CRFB, art. 37, 
caput). Esses subprincípios impõem parâmetros de legitimidade constitucional 
para atuação de todos os Poderes e órgão do Estado, sem distinção, e compõem 
fragmento de nossa identidade constitucional2.
2   Na Constituição de 1988, a “forma republicana”, além de síntese identitária do próprio Estado (Art. 1º, caput), é destacada 
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A opção pela República – ao menos como princípio constitucional identitá-
rio – importa a recusa de validade a decisões e normas jurídicas que promovam 
confusão entre o interesse público e o interesse privado do governante, inspiradas 
em clientelismo ou fisiologismo3, formas simbióticas de apropriação do Estado em 
benefício do próprio detentor do cargo político ou de seus apoiadores. 

Desde a sua origem romana, em Cícero, República é conceito que traduz 
governo da utilidade pública consentida pelo povo, submetido à responsabilidade 
pela gestão da coisa pública, pois, nas palavras de Cícero, “como na tutela, a 
república deve ser gerida tendo em mira a utilidade dos administrados e não dos 
administradores”4.

Embora república seja conceito plurívoco e evolutivo, que na história ora 
denotou “qualquer forma de governo possuindo caráter público conhecido por todos 

como “princípio constitucional sensível”, sendo expressamente elencada entre os princípios cujo desacatamento grave auto-
rizam a intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal (Art. 34, VII, a). Sobre o conceito de identidade constitucional, 
sinal distintivo que um “povo” se auto-outorga e se auto-impõe, v. SILVA, Suzana Tavares da. Direitos Fundamentais na Arena 
Global. 2. ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014. p. 16-18. Em face da economia do texto, inviável abordar 
os desdobramentos normativos do princípio republicano de forma abrangente, mas parece fora de dúvida, entre as dimensões 
densificadoras, as regras e princípios sobre (a) soberania popular, expressa diretamente ou por representantes eleitos pelo voto dire-
to, secreto, universal e periódico (Art. 1º, §único c/c Art. 34 e 60, §4, II); (b) temporalidade dos mandatos eletivos (Art. 27, §1º; 28; 
29, I e II; e 82); (c) a responsabilidade dos titulares de cargos políticos (Art. Art. 29-A, §2º e 3º; 50; 55, 85; 100, §7º; (d) equitativa 
acessibilidade aos cargos públicos (Art. 37, I); (e) a prestação de contas e responsabilidade pelo uso dos bens e das prerrogativas pú-
blicas (Art. 31; 34, VII, d; 35; 37,§ 4º; c/c Art. 70, 71, 74 e 75); (e) a igualdade, impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência, 
motivação e razoabilidade nas  funções públicas (Art. 5º, II, XXXIII, LIII, LV, LX; 37, caput; 93, IX e X). 

3  Clientelismo será empregado no texto em sentido restritíssimo de orientação política de expansão do prestígio pessoal de 
agentes públicos e ampliação de seu apoio político e votos através da oferta de cargos, empregos e funções públicas, ora como 
simples estratégia populista, ora implementada para estabelecer laços de fidelidade, dependência e reciprocidade do agente 
nomeado diretamente para com a autoridade nomeante, tendo em mira a satisfação de interesses privados, partidários, familia-
res ou de grupos restritos. O clientelismo moderno e urbano é fenômeno muito mais abrangente: encerra múltiplas formas de 
distribuição personalizada de bens, contratos, serviços e outros vantagens em troca de fidelidade, apoio político, dependência 
e correspondência entre autoridade e beneficiado ou seus apoiadores. O clientelismo em geral tem como premissa uma aguda 
desigualdade de poder entre agentes e uma situação de escassez, vulnerabilidade a partir da qual a autoridade (patrono) exerce 
o poder de desequipar iguais com vistas à cooptação e dominação do beneficiário (cliente), constituindo contrato tácito de 
servidão pessoal ou dependência com proveito político. No clientelismo o que se almeja é a fidelidade interpessoal ou a grupos 
restritos, assentada ao mesmo tempo em favoritismo e submissão. Pelo emprego restrito no texto do conceito de clientelismo, 
sem desenvolvimento de suas variadas dimensões, utiliza-se adiante a voz clientelismo e fisiologismo de forma indistinta. Sobre 
clientelismo político, às vezes referido como “caciquismo” ou simplesmente “patronato”, abundante literatura nacional e inter-
nacional pode ser consultada. Cf., entre outros, GONZÁLEZ ALCANTUD, José. El clientelismo político: perspectiva socioantro-
pológica. Barcelona, Anthropos Editorial, 1997; EISENSTADT, S. N.; RONIGER, L. Patrons, clients, and friends: interpersonal 
relations and the structure of trust in society. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; FAORO, Raymundo. Os Donos 
do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. São Paulo: Globo, 1998; GRAHAM, Richard. Clientelismo e Política no 
Brasil no Século XIX. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. Edição comemorativa dos 70 anos; NUNES, Edson. A Gramática Política do Brasil: Clientelismo e Insulamento 
Burocrático. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999; CARDOZO, José Eduardo. A Máfia das Propinas: investigando a corrupção 
em São Paulo. São Paulo: Ed. Fundação Perceu Abramo, 2000; AVELINO FILHO, George. Clientelismo e Política no Brasil: 
revisitando velhos problemas. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 38, p. 225-240, março 1994; SCHRÖTER, Barbara. Clien-
telismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste? Revista Mexicana de Sociología, Mexico, D.F., v. 72, n. 1, p. 141-175, enero/
marzo 2010. Ver também MODESTO, Paulo. Nepotismo em cargos político-administrativos. In: MARQUES NETO, Floriano 
Peixoto de Azevedo et al. (Org.). Direito e administração pública: estudos em homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São 
Paulo: Atlas, 2013. p. 260-298. 

4   CICERO, Marco Túlio. Dos Deveres. Tradução de Angélica Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 43. Dos Deveres (De 
Officiis) foi a última obra filosófica relevante de Cicero, ensaio dirigido aos jovens romanos disfarçado de mensagem pessoal a 
seu filho. Porém, ensaio completo, ao contrário do Tratado da República (De re publica), livro anterior ao De Officiis, que nunca 
foi integralmente recuperado. Cf. CICERO, Marco Tulio. Obras Escogidas. Buenos Aires: Livraria El Ateneo Editorial, 1951. p. 
569-712. No entanto, é famosa a definição de res publica formulada por CÍCERO em De re publica: “coisa do povo, considerada 
como tal, não de todos os homens de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento 
jurídico e na utilidade comum”. CICERO, Marco Túlio. Da República. Rio de Janeiro: Ediouro, [1999]. No mundo clássico, os 
principais adversários da república eram a tirania e a corrupção (v. CATROGA, Fernando. Ensaio Republicano. Lisboa: Funda-
ção Francisco Manuel dos Santos, 2011. p. 43 et seq.).
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os seus cidadãos, aplicável a monarquias e até impérios”5, ora forma de governo 
oposta à monarquia (e, por isso, governo eleito, limitado, democrático e respon-
sável perante o povo), ora apenas governo sob escrutínio do público e dirigido ao 
interesse público, em qualquer semântica a res publica opõe-se ao personalismo 
e ao patrimonialismo na gestão de cargos públicos6. 

Se isso é certo, a ponto de caracterizar hoje elemento inerente ao próprio 
conceito de República, é certo também que, paradoxalmente, durante os trinta anos 
de vigência da Constituição Republicana de 1988 algumas de suas normas foram 
invocadas e manejadas para perpetuar práticas e costumes clientelistas, fisiolo-
gistas e patrimonialistas no âmbito da Administração Pública brasileira. Podemos 
louvar os 30 anos da Constituição de 1988, mas seria ingênuo e pouco útil recusar 
a realidade desse fato histórico. 

No âmbito de criação e provimento de cargos públicos, para compreender 
com referenciais positivos o que vem de ser dito, destacam-se os Artigos 37, II e 
V, da Constituição de 1988. 

Esses dispositivos, na redação original da Constituição de 1988, enunciavam:

 Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 
ao seguinte:
[...] 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

5   POCOCK, J. G. A. Cidadania, Historiografia e Res Publica: contextos do pensamento político. Coimbra: Almedina, 2013. p. 285. 
Resumida e proveitosa historiografia do conceito de República no Brasil pode ser conferida no verbete “República/Republica-
nos”, escrito por Heloisa Maria Murgel Starling e Christian dward Cyril Lynch. Cf. FERRES JÚNIOR, João (Org.). Léxico da 
História dos Conceitos Políticos do Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. p. 225-242. 

6   Como é notório, a inspiração direta dos nossos primeiros constituintes republicanos foi o célebre conceito de James Madison, 
presente no The Federalist, n. 39, segundo o qual: “governo republicano é aquele em que todos os poderes procedem direta ou 
indiretamente do povo e cujos administradores não gozam senão de poder temporário, a arbítrio do povo ou enquanto bem se 
portarem” (MADISON, James. Federalistas: textos selecionados por Francisco Weffort. São Paulo: Abril, 1973. p. 124). Muito 
próxima da referida conceituação é a clássica definição de Geraldo Ataliba: “República é o regime político em que os exercentes 
de funções políticas (executivas e legislativas) representam o povo e decidem em seu nome, fazendo-o com responsabilidade, 
eletividade e mediante mandatos renováveis periodicamente” (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1985. p. IX). Maria Lucia Amaral acentua o aspecto teleológico ao afirmar, em termos resumidos, que “Portugal é 
uma República porque é uma res publica, ou um ser coletivo autogovernado e autodeterminado, onde domínio político se exer-
ce não para o bem de alguns mas para o bem de todos” (AMARAL, Maria Lucia. A Forma da República. Coimbra: Almedina, 
2012. p. 127). Confira-se também LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em Torno do Princípio Republicano. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 100, p. 189-200, jan./dez. 2005; ROCHA, Carmen Lúcia 
Antunes. República e federação no Brasil: traços constitucionais da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 
1997; PILATTI, Adriano. O Princípio Republicano na Constituição de 1988. In: PEIXINHO, Manoel; GUERRA, Isabella Fran-
co; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 129-135. 
Merece registro, ainda, a proposta de Pereira de identificar, entre os direitos fundamentais, a categoria que denomina “direitos 
republicanos” (direito dos cidadãos de demandarem a invalidação de atos ou normas que constituam esbulho da coisa pública, 
inclusive através de renúncias fiscais e outras infrações típicas do rent-seeking) (PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Construindo 
o Estado Republicano: democracia e reforma da gestão pública. Tradução de Maria Cristina Godoy. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2009. p. 127 et seq.). Peter Háberle, por fim, em anotação interessante, recorda que a concepção material de república (oposta 
à concepção negativa de república como simples não-monarquia) superou uma prova na Europa: “Pablo Picasso dispuso por 
testamento que su cuadro ‘Guernica’ podría ser trasladado a España solamente hasta que se introdujera ahí la ‘República’. 
Sin embargo, los albaceas y herederos de Picasso interpretaron correctamente la fórmula ‘cuando prevalezcan nuevamente 
condiciones de democracia y libertad’ em el sentido que tal también podría ocurrir en uma monarquia parlamentaria, como 
es la España actual” (HÁBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Tradução de Héctor Fix-Fierro. México: UNAM, 2003. p. 37). 
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e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
[...]
V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão 
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de 
cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições 
previstos em lei.7 

Fatta la legge, trovato l’inganno: feita a lei, descoberta a trapaça, ensinam os 
italianos. Embora a Constituição de 1988 tenha representado avanço em relação 
ao direito constitucional precedente, ao erigir o concurso público como forma de 
acesso aos cargos efetivos de forma ampla e afirmado o caráter técnico especial 
da atividade pública exercida em cargos de provimento em comissão e funções de 
confiança, com imposição de lei específica prévia para a criação de cargos e funções 
dessa natureza, logo após a promulgação do texto constitucional multiplicaram-se 
leis nas várias unidades da federação criando cargos de livre provimento e livre 
exoneração para o desempenho de uma infinidade de atividades administrativas, 
atividades técnico-operacionais ou finalísticas, de nível médio ou nível superior, 
ao contrário das leis destinadas a detalhar casos e condições de restrição ao pro-
vimento unilateral discricionário, quase nunca editadas. 

Segundo o entendimento comum, a ressalva ao concurso público, constante 
do Art. 37, II, da Constituição, não estabelecida um limite quantitativo preciso para 
a criação de cargos em comissão. Logo, a criação de cargos em comissão foi 
percebida como uma faculdade política dirigida ao legislador para, por deliberação 
exclusiva, criar quantos cargos de provimento em comissão entendesse necessá-
rio, a excepcionar a exigência de concurso público com autorização constitucional 
expressa. Houve caso em que em uma única lei foram criados 28.098 (você leu 
corretamente: vinte e oito mil e noventa e oito) cargos de provimento em comissão8. 

De outra parte, a exigência constante do Art. 37, V, da Constituição, foi 
interpretada como uma restrição fraca, preferencial, em favor do preenchimento 
dos cargos em comissão e das funções de confiança por servidores efetivos de 
carreira técnica ou profissional, e ainda assim dirigida ao legislador, a quem caberia 
definir em “quais casos e condições” a preferência seria exercida. A fragilidade da 
norma à luz do saber comum era dupla: a norma originária não explicitava qual 
a natureza técnica das atribuições exigíveis e não assinalava qual o quantitativo 
mínimo de recrutamento interno (de insiders), ou de servidores efetivos de carreira, 
seria exigível, abrindo margem a amplo recrutamento externo (de outsiders), isto 
é, de agentes sem vínculo efetivo com o serviço público9. 
7   BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. grifo nosso.
8   Cf. a Lei nº 1.124, de 1º de fevereiro de 2000, que revogou Leis ns. 2.142/2009 e 2.145/2009, todas do Estado de Tocantins. Essas 

normas objeto de sucessivas ADIns: 3232, 3983, 3990 e 4125. A ADI 4125, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi julgada em 10.06.2010, 
DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-01 PP-00068.  

9  “Cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos. A norma inscrita no art. 37, V, da Carta da República é de 
eficácia contida, pendente de regulamentação por lei ordinária” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança nº 24287. Relator: Min. Maurício Corrêa, julgado em 26.11.2002. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF, 1 ago. 2003).
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Na dinâmica da administração pública brasileira as infrações clientelistas 
foram muito variadas ao longo desses trinta anos da Constituição de 1988, pois 
somavam-se a essa abrangente interpretação das exceções ao concurso público, 
previstas na redação originária dos incisos II e V do Art. 37 da lei fundamental, e 
em absoluto contraste com o ethos republicano, comportamentos francamente in-
constitucionais, tanto na criação e investidura de agentes em cargos efetivos quanto 
em cargos de provimento em comissão, ainda hoje com trânsito pelos tribunais: 

1- Nomeação de agentes públicos sem preexistência de cargos, isto é, no-
meação de agentes para cargos inexistentes10;

2- Nomeação de agentes públicos por atos secretos11;
3- Nomeação de agentes temporários para funções permanentes12;
4- Criação de cargos públicos em comissão por decreto13; 

10 “[...] Administrativo. Servidor público. Substituição. Cargo inexistente. Anulação de ato administrativo. Desvio de função. 
Direito ao recebimento da remuneração pelo período trabalhado em desvio de função. Precedentes. [...]” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 499898. Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 26.06.2012. Diário da Justiça Ele-
trônico, Brasília, DF, 15 ago. 2012).

11 Do rico exemplário, registro apenas dois casos bem documentados: Senado usa mais de mil atos secretos para criar cargos e 
aumentar benefícios (SENADO usa mais de mil atos secretos para criar cargos e aumentar benefícios. Uol, São Paulo, 10 jun. 
2009). Nomeações secretas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aguardam desfecho no STJ (ASSUNÇÃO, Di-
narte. Nomeações secretas da ALRN aguardam desfecho no STJ. No minuto, Natal, 21 maio 2012). Alguns desses casos ainda 
ocupam as prateleiras dos tribunais: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO 
DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há prerrogativa institucional a ser tutelada, capaz 
de legitimar o ingresso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, como assistente simples, nas ações civis 
públicas em que o Ministério Público potiguar vem questionando a validade de atos de provimento de cargos efetivos naquela 
mesma Casa de Leis, à margem de concurso público. Precedentes: AgRg na PET no REsp 1389967/RN, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/05/2016 e AgRg no RMS 37.445/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
DJe 05/08/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento na 
Petição nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1312949. Relator: Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.09.2016. 
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 21 set. 2016). 

12 EMENTA: [...] CARGOS TÍPICOS DE CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREENCHIMENTO MEDIANTE CON-
CURSO PÚBLICO (CF, ARTIGO 37, II). 1. As modificações introduzidas no artigo 37 da Constituição Federal pela EC 19/98 
mantiveram inalterada a redação do inciso IX, que cuida de contratação de pessoal por tempo determinado na Administra-
ção Pública. Inconstitucionalidade formal inexistente. [...] 2. A regulamentação, contudo, não pode autorizar contratação por 
tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores, sem o devido concurso público (CF, artigo 37, II), para 
cargos típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica. Medida cautelar deferida até julgamento final da ação. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2125. Relator: Min. Maurício Corrêa, julgado em 
06.04.2000. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 set. 2000). No plano estadual, cito: EMENTA: Ação Direta de Incons-
titucionalidade. Impugnação aos arts. 2º, I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 3º, § 1º; 5º; e 8º da Lei nº 920 de 23 de Fevereiro 
de 2011 do Município de Morro do Chapéu. Violação ao Art. 37, IX, da Constituição da República. Norma de Reprodução 
Obrigatória Pelo Poder Constituinte Derivado Decorrente. Previsão Legal de Contratação de Servidores para Funções Ordiná-
rias de Administração. Ausência de Caráter Temporário e Excepcional. Desrespeito Aos Requisitos do Instituto da Contratação 
por Tempo Determinado para Atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público. Procedência Parcial da 
Ação, Declarando-se a Inconstitucionalidade dos Arts. 2º, Incisos I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 3º, § 1º; 5º, I; e 8º, da 
Lei Nº 920/2011 do Município de Morro do Chapéu. Modulação dos Efeitos da Decisão para Ter Eficácia Ex Nunc. (BAHIA. 
Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0005257-35.2016.8.05.0000. Relator: Des. Julio Cezar Lemos Tra-
vessa. Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, Salvador, 8 nov. 2017). Ver, também, BAHIA. Tribunal de Justiça. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 0021971-75.2013.8.05.0000. Relator: Des. Luiz Fernando Lima. Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, 
Salvador, 9 jul. 2016; BAHIA. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0316698-76.2012.8.05.0000. Relator: 
Des. Silvia Carneiro Santos Zarif. Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, Salvador, 18 fev. 2014; BAHIA. Tribunal de Justiça. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0005085-69.2011.8.05.0000. Relator: Des. Jefferson Alves de Assis. Diário Eletrônico da 
Justiça da Bahia, Salvador, 22 maio 2014.

13 CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO DISTRITAL 
Nº 32.418, de 08/11/2010. REESTRUTURAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL, COM A CRIAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS EM COMISSÃO. VÍCIO FORMAL. OFENSA À LEI ORGÂNICA 
DO DISTRITO FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. [...]. 2. O Governador do Distrito Federal, ao editar o 
Decreto nº 32.418/10, diversamente do alegado, não teve por objetivo a regulamentação da Lei Distrital nº 2.299/99, porquanto 
as normas apontadas cuidam de matérias diversas. Logo, a norma impugnada tem natureza jurídica de decreto autônomo, 
passível, pois, de controle abstrato de constitucionalidade.3. Partindo-se da premissa de que o decreto impugnado não cuidou 
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5- Criação de cargos públicos em comissão por lei, porém sem identifica-
ção das atribuições do cargo ou com delegação para a fixação de atribuições por 
decreto14;

6- Criação de cargos públicos em comissão por lei, com indicação de atribui-
ções, porém para exercício de funções permanentes, operacionais, sem especial 
exigência de fidúcia face à autoridade superior15; 

7- Criação de cargos públicos em comissão, com indicação de atribuições 
compatíveis, porém em número desproporcional ou manifestamente excedente 
ao de cargos efetivos16;

da regulamentação da Lei Distrital nº 2.299/99 e que a Administração Pública está regida pelo princípio da legalidade admi-
nistrativa (artigo 37, caput, da CF/88), segundo o qual o administrador somente pode atuar quando prévia, expressa e inequi-
vocamente autorizado por lei em sentido estrito e formal, evidencia-se que o Governador do Distrito Federal invadiu a esfera 
de competência da Câmera Legislativa Distrital, uma vez que, nos termos do artigo 58 da LODF, inciso VII, cabe àquele órgão 
dispor sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias do Governo do Distrito Federal. 4. Ao Governador, compete 
privativamente a iniciativa da lei que disponha sobre “a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração dire-
ta, autárquica e fundacional, ou aumentos de suas despesas”, além da “criação, estruturação, desmembramento, extinção, incor-
poração, fusão e atribuições da Secretarias de Governo”, conforme regramento estampado no artigo 71 da LODF. Logo, o Chefe 
do Poder Executivo local deveria apenas ter submetido à Câmera Legislativa projeto de lei de sua autoria, consubstanciando as 
alterações que pretendia imprimir na Secretaria de Estado de Saúde, e não elaborar o ato normativo inquinado. 5. Ação direta 
de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. DISTRITO FEDERAL (Brasil). Tribunal de Justiça. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 20140020128463. Relator: Cruz Macedo, julgado em 02.12.2014. Diário de Justiça do Distrito Federal, 
Brasília, DF, 20 jan. 2015. No plano estadual, colhe-se como exemplo: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS DE LEI ESTADUAL E DE DECRETO ESTADUAL. [...] 4. Quanto ao mérito, 
nos termos do art. 70, VI, c/c o art. 77, II, da Carta Estadual, é de iniciativa restrita do Chefe do Poder Executivo do Estado da 
Bahia, submetida à aprovação da Assembleia Legislativa, a criação de cargos, empregos e funções públicas. 5. Não pode a Ad-
ministração editar norma criando cargos públicos e autorizar a contratação temporária e precária de indivíduos para ocupação 
de funções sem a edição do diploma legal apropriado. 6. Nesta hipótese, deve ser julgada procedente a demanda declaratória, 
para pronunciar a inconstitucionalidade, em caráter ex tunc, dos incisos I, II e III do art. 28 da Lei Estadual nº 6.459 de 1993 e 
dos arts. 16 a 23, bem assim o respectivo Anexo Único, do Decreto Estadual nº 2.156 de 1993. 7. Ação declaratória de incons-
titucionalidade julgada procedente. (BAHIA. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0013209-75.2010. 
Relator: Des. Clésio Rômulo Carrilho Rosa. Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, Salvador, 5 set. 2012). 

14 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e es-
tabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de 
decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de constitucionalidade de 
decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, 
competências, atribuições e remunerações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5° da Lei n° 1.124/2000, do 
Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. 
Efeitos jurídicos delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em 
sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, “a”, e 84, inc. VI, “a”, da CF. Precedentes. Ações 
julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre 
criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe dêem execução. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3232. Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 14.08.2008. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, 3 out. 2008). 

15 Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Constitucional. Criação de Cargos em Comissão de Atribuições Técnicas e 
Burocráticas: Impossibilidade. Natureza dos Cargos e Modulação dos Efeitos da Decisão Proferida Pelo Tribunal de Origem: 
Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 658643. Relator: Min. Cármen Lúcia, julgado em 02.12.2014. Diário da Justiça 
Eletrônico, Brasília, DF, 12 dez. 2014).

16 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] CRIAÇÃO DE MILHARES DE CARGOS EM COMISSÃO. DES-
CUMPRIMENTO DOS ARTS. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA PRO-
PORCIONALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...] 3. O número de 
cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos de provimento em 
comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade. 4. A obrigatoriedade de 
concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoali-
dade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão ao concurso 
público fez-se regra no Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Precedentes. 5. A criação 
de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da moralidade adminis-
trativa, pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais. 6. A criação de cargos em comissão para o exer-
cício de atribuições técnicas e operacionais, que dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor nomeado, 
contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República. Precedentes. 7. A delegação de poderes ao Governador para, mediante 
decreto, dispor sobre “as competências, as atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, 
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8- Provimento derivado de cargos públicos efetivos, por diferentes formas, 
inclusive através da extinção de cargo para aproveitamento posterior dos seus 
ocupantes em cargo diverso17; 

9- Não realização de concursos em empresas estatais para empregos pú-
blicos18;

10- Nomeação de agente público com previsão de concurso público a pos-
teriori19;

11- Não realização de concursos públicos para provimento de serviços no-
tariais e de registro, vagas ou para fins de remoção20;

12- Contratação de terceirizados para atribuições próprias de servidor de 
cargo efetivo para o qual há concurso vigente21;

13- Contratação de servidores por ajustes precários nos ex-territórios no 
período de implantação dos novos Estados de Rondônia (1981-1987), Amapá e 

bem como a organização e reorganização administrativa do Estado”, é inconstitucional porque permite, em última análise, 
sejam criados novos cargos sem a aprovação de lei. 8. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 
5º, caput, e parágrafo único; art. 6º; das Tabelas II e III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões “atri-
buições”, “denominações” e “especificações” de cargos contidas no art. 8º da Lei n. 1.950/2008. 9. Definição do prazo máximo 
de 12 (doze) meses, contados da data de julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que o Estado faça 
a substituição de todos os servidores nomeados ou designados para ocupação dos cargos criados na forma da Lei tocantinense 
n. 1.950. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4125. Relator: Min. Cármen Lúcia, 

julgado em 10.06.2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 15 fev. 2011). 
17  [...] 1. Aproveitamento dos titulares de cargos extintos - Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator 

e Escrivão de Exatoria - em classes de nova carreira - Auditor Fiscal da Receita Estadual I, II, III e IV - cujas atribuições não 
coincidem com as anteriores. Forma de provimento derivado - ascensão funcional - banida do ordenamento jurídico pela 
Constituição Federal de 1988 (artigo 37, II). 2. O aproveitamento a que se refere o § 3º do artigo 41 da Carta Federal supõe car-
gos disponíveis com atribuições coincidentes com as dos cargos extintos. 3. Os titulares dos cargos extintos de nível médio não 
estão habilitados a ser aproveitados em cargos de nível superior. Precedente: ADI 1.030, CARLOS VELLOSO (DJ DE 13.12.96). 
4. Comprometimento das violações aos artigos 37, II, e 41, § 3º, da Constituição Federal, com a totalidade da lei (Cfr. RP 1.379, 
Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 11.09.87). Deferida a medida liminar. Suspensão, com efeito ex tunc, da vigência da Lei 
Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, até o julgamento final da ação. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2335. Relator: Min. Maurício Corrêa, julgado em 19.12.2000. Diário 
da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 31 ago. 2001).

18 “Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode 
não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão 
sujeitas à regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a explorar atividade econômica está igualmente 
sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no art. 173, § 1º”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Se-
gurança nº 21322. Relator: Min. Paulo Brossard, julgado em 03.12.1992. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 23 abr. 1993).

19 “O sistema de direito constitucional positivo vigente no Brasil revela-se incompatível com quaisquer prescrições normativas 
que, estabelecendo a inversão da fórmula proclamada pelo art. 37, II, da Carta Federal, consagrem a esdrúxula figura do con-
curso público a posteriori”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1203. Relator: Min. 
Celso de Mello, julgado em 16.02.1995. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 19 fev. 1995).

20  “Serventias judiciais e extrajudiciais. Concurso público: arts. 37, II, e 236, § 3º, da CF. Ação direta de inconstitucionalidade 
do art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina, de 5-10-1989, que diz: ‘Fica assegurada aos substitutos das 
serventias, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, estejam em efetivo exercício, pelo 
prazo de três anos, na mesma serventia, na data da promulgação da Constituição’. É inconstitucional esse dispositivo por violar 
o princípio que exige concurso público de provas ou de provas e títulos, para a investidura em cargo público, como é o caso do 
titular de serventias judiciais (art. 37, II, da CF), e também para o ingresso na atividade notarial e de registro (art. 236, § 3º)”. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 363. Relator: Min. Sydney Sanches, julgado em 15.02.1996. 
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 3 maio 1996). 

21 [...] DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. [...] A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o 
exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado 
de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. 
Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Dje 22/03/2011. [...]. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário com Agravo nº 649046. Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 28.08.2012. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, 13 set. 2012).
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Roraima (1988-1993), e absorção de vínculos anteriores constituídos sem concurso 
público e subsequente transposição para os quadros da União22.

Por óbvio, seria possível multiplicar as referências a julgados, frequentes em 
praticamente todos os tribunais do país. O breve inventário realizado pretendeu 
apenas demonstrar a gravidade das criativas formas engendradas para burlar o 
concurso público e favorecer o clientelismo no país. Revelam também a repercussão 
prática do problema, inclusive para servidores concursados, afetados diretamente 
em seu direito à carreira (direito à evolução funcional)23. Há situações que podem 
parecer inacreditáveis e somente a referência direta aos julgados permite conven-
cer o leitor de que o autor não delira. Mas o problema continua, inclusive porque 
às vezes o sancionamento dessas infrações é limitado. E o sancionamento tímido 
produz incentivos a novas infrações constitucionais. 

22  Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUE-
NAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS. ABSORÇÃO AOS QUADROS DO ESTADO DO AMAPÁ. ADMISSÃO 
SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO [...] 1. Os princípios da legalidade, do devido proces-
so legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando 
a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. A Súmula 279/STF 
dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta 
ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da vio-
lação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA ESTADO FEDERADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
INOCORRÊNCIA. TERRITÓRIO DO AMAPÁ. ADCT, ART. 14. TRANSFORMAÇÃO EM ESTADO. SERVIDORES PÚBLI-
COS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE DA VINCULAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À 
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PORTARIAS SAF 476 E 886/91. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 
DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 1. A previsão do artigo 102, I, f, da CF [“Compete ao Supremo Tribu-
nal Federal processar e julgar, originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados”] somente se aplica quando 
a lide puder afetar o equilíbrio federativo, consoante vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (cf. ACO nº 518/MS, relator 
Ministro Joaquim Barbosa, DPJ de 20/08/04, p. 36). 2. A competência da Justiça Federal de primeira instância para processar 
e julgar a causa, ademais, afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público 
Federal contra ente federativo, funcionando o parquet não como representante da União, mas da sociedade. 3. Cabe ao Minis-
tério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e dos interesses coletivos, o que ocorre 
diante da pretensão de anulação de vínculos funcionais constituídos irregularmente perante a Administração e reconhecidos 
através das Portarias SAF 476 e 886/91. 4. A teor do artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, “não corre a prescrição durante a demora 
que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários 
encarregados de estudar e apurá-la”, o que ocorre quando órgão administrativo passa a verificar, antes do decurso do qüinqüídio 
prescricional, a legalidade dos atos que se pretendeu anular através de ação civil pública. 5. De acordo com a Súmula 163 do 
extinto TFR, “nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. 6. “Os servidores públicos federais da administração 
direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá 
e Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de funções prestando serviços àqueles ex-Territórios 
na data em que foram transformados em Estados; os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal 
custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constitui-
rão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o 
pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.” (Emenda Constitucional nº 19/98, art. 31). Hipótese de servidores 
admitidos sem concurso público e com exercício anterior à data da promulgação da Constituição Federal de 1988 considerado 
irregular ou não comprovado. 7. Inocorre necessidade de preservação de situação consolidada em face de servidor admitido 
irregularmente para o serviço público e que pretende a sua manutenção nos quadros do funcionalismo. 8. Há responsabilidade 
da União, e não do Estado do Amapá, pelos pagamentos indevidamente realizados a servidores tidos como federais ou pelos 
atos que levaram a estes pagamentos, entre 05/10/88 e 31/12/90, uma vez que o Estado somente foi definitivamente instalado 
com a posse do governador eleito em 1990. Inteligência de precedentes do Supremo Tribunal Federal. 9. Apelação do Estado do 
Amapá e remessa a que se dá parcial provimento. Demais apelações a que se nega provimento. 5. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 753844. Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 
13.12.2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 14 fev. 2012). Essa decisão, porém, deverá ser apreciada doravante à luz da 
EC98/2017, objeto de nota posterior (nota 25).  

23 Cf. MODESTO, Paulo. O sentido constitucional de carreira no serviço público. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Hori-
zonte, v. 14, n. 55, p. 47-54, out./dez. 2016b. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/paulo-modesto/o-
sentido-constitucional-de-carreira-no-servico-publico>. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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Vários agentes beneficiados por essas transgressões ao igualitário aces-
so a cargos por concurso público, descobertos e processados, valeram-se da 
demora dos processos ou da omissão de órgãos de controle para invocar o art. 
54 da Lei Federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na busca da manutenção e 
perpetuação do vínculo24. Em alguns casos específicos a estabilidade da situação 
funcional criada realmente pode ser justificada, nomeadamente no período em 
que havia divergência administrativa ou judicial relevante sobre a legitimidade da 
forma de investidura questionada. Nas situações apoiadas em entendimento ofi-
cial contraditório, sobretudo no início da vigência da Constituição de 1988, tem-se 
eventualmente presente a “base de confiança” necessária para legitimar medida 
judicial estabilizadora, como ocorreu com a situação de contratados sem concurso 
público para empresas estatais até 23.04.199325 e o provimento derivado de cargo 
público implementado antes de 17.02.199326 Em outras situações foram aprovadas 
emendas constitucionais destinadas a oferecer cobertura específica para vínculos 
precários, sem concurso e até mesmo com vínculo impugnado, em especial os 
vínculos firmados antes da implantação e no período de implantação dos ex-terri-
tórios federais em Estados27.
24  A Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 enuncia expressamente: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos admi-

nistrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram prati-
cados, salvo comprovada má-fé. Vide nota 35, neste texto” (BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1 
fev. 1999).

25 Acórdão do TCU. Prestação de contas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Emprego público. 
Regularização de admissões. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas 
por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. Transcurso de 
mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. Obrigatoriedade da observância do princípio da 
segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 
nº 22357. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 27.05.2004. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 5 nov. 2004). A razão 
do limite temporal referido foi a decisão do STF no MS 21.322, Rel. Ministro Paulo Broassard, publicado no Diário Oficial de 
23.04.1993, que pacificou definitivamente o tema, sendo adotado até hoje.

26 EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Provimento derivado. 
Manutenção de ato administrativo concretizado em 1992. ADI nº 837-MC. Efeitos ex nunc. RE nº 442.683/RS. Princípios da 
boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucio-
nal toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso 
de provas ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos. 2. Contudo, no julgamento da medida cautelar na ADI 
nº 837, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 17/2/93, suspendeu-se, com efeitos ex nunc, a eficácia dos arts. 8º, III, 
e das expressões ‘acesso e ascensão’ do art. 13, parágrafo 4º, ‘ou ascensão’ e ‘ou ascender’ do art. 17, e do inciso IV do art. 33, 
todos da Lei nº 8.112, de 1990. 3. Posteriormente, com fundamento na referida ADI, cujo mérito foi julgado em 27/8/98 (DJ de 
25/6/99), a Segunda Turma da Corte, ao examinar o recurso extraordinário nº 442.683/RS, concluiu pela subsistência de atos 
administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança 
jurídica. Consignou-se que, à época dos fatos, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, o que teria ocorrido somente 
em 17/02/93 (data da publicação da decisão proferida na medida cautelar). 4. No caso, cuida-se de processo seletivo interno de 
ascensão funcional, cujo resultado foi homologado em 8/1/92. Destarte, é de se aplicar à hipótese o entendimento firmado no 
referido recurso extraordinário. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Agravo de Instrumento nº 859766. Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 24.02.2017. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, 15 mar. 2017).

27 Conferir as Emendas constitucionais recentes: EC 79/2014 e EC 98/2017, que ampliaram o disposto no Art. 31 da EC 19/98. 
Anteriormente, a EC 38/2002 e a EC 60/2009, já haviam alterado o art. 89 do ADCT, para tratar do aproveitamento de servi-
dores do Ex-Território de Rondônia, mediante opção, em quadro em extinção da administração federal. Porém, as EC 19/98, 
38/02, 60/09 circunscreviam a incorporação aos quadros da União dos servidores em exercício regular de suas funções na data 
da transformação do ex-Território em Estado ou até sua efetiva implantação ou a data da posse do primeiro Governador. A 
Emenda Constitucional 98, de 6 de dezembro de 2017, dispensa a exigência de regularidade do exercício funcional e merece 
uma atenção especial, infelizmente inviável de forma abrangente nesse momento. A EC 98/2017 permite a transposição aos 
quadros da União de todos os agentes dos ex-Territórios de Amapá e Roraima, dos novos Estados constituídos e seus muni-
cípios investidos entre outubro de 1988 e outubro de 1993, quer possuíssem vínculo de caráter efetivo ou em comissão, liame 
estatutário ou trabalhista, da administração pública direta ou indireta, inclusive empresas públicas e sociedade de economia 
mista, ainda existentes ou extintas, de ingresso regular ou irregular, civil ou militar, ativo ou inativo, prestadores de serviço 

Livro 1.indb   154 05/11/2018   16:15:17



Revista Populus | Salvador | n. 5 | dezembro 2018

Ensaios e Artigos de Convidados

155

Porém, o Supremo Tribunal Federal, em leading case sobre a investidura 
sem concurso público nos serviços notariais e de registro após 1988, não aceitou 
a invocação da cláusula de decadência do direito de anulação administrativa como 
obstáculo para a desconstituição de atos diretamente inconstitucionais em sede 
jurisdicional:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE 
REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. 
ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA 
NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A 
SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS 
PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORA-
LIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO 
COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DE-
NEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma 
auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre 
se fez necessária a submissão a concurso público para o devido 
provimento d e serventias extrajudiciais eventualmente vagas 
ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente 
com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucio-
nal se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência 
antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da 
indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio 
Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, 
rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 

ou contratados de cooperativas, assegurando-se ainda novo enquadramento e os correspondentes acréscimos remuneratórios 
correspondentes ao cargo equivalente na União às funções exercidas pelo agente, vedado o pagamento de vantagens ou o 
ressarcimento de diferenças em virtude de ato ou fato anterior à data do enquadramento do optante que manifeste expresso 
interesse em ingressar nos quadros da União. Ao primeiro súbito de vista, a EC 98/2017 sugere um monumental trem da ale-
gria, promulgado em pleno período de crise econômica e sujeição da União ao Novo Regime Fiscal, este último aprovado pela 
Emenda Constitucional n. 95, de 15.12.2016. Incorporar, isoladamente, significativo contingente de servidores de determinado 
Estado aos quadros da União, sugere afronta direta à forma federativa de Estado, cláusula pétrea expressa (Art. 60, §4º, I, da 
CRFB) e, consequentemente, limite intransponível a emendas constitucionais. Promover transposição em massa de servidores, 
inclusive de servidores precários e ocupantes transitórios de cargos em comissão, servidores não efetivos e prestadores de ser-
viço, revela atentado gravíssimo ao núcleo do direito fundamental à igualdade no acesso aos cargos públicos, cláusula pétrea 
também prevista expressamente na Constituição (Art. 60, §4º, IV, da CRFB). Por fim, admitir a transposição indeterminada de 
agentes aos quadros da União, com correspondente concessão de estabilidade, mediante simples prova de vínculo (de qualquer 
natureza) mantido com ex-Território e com o novo Estado no período assinalado pelo singelo tempo de trabalho de noventa 
dias, é medida flagrantemente violadora da razoabilidade e do princípio republicano, igualmente previsto, embora de forma 
indireta, pelo Art. 60, §4º, II, da CRFB. A Medida Provisória 817, de 4 de janeiro de 2018, e o Decreto 9.324, de 2 de abril de 
2018, buscaram regulamentar a Emenda Constitucional n. 98/2017 em âmbito infraconstitucional. Anote-se, ainda, a inter-
posição em 19.04.2018 pela Procuradora-Geral da República de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.935/DF), tendo 
por objeto a integralidade da Emenda Constitucional n.º 98/2017, que alterou o art. 31, da Emenda Constitucional nº 19/1998, 
permitindo a inclusão nos quadros da União de pessoas que tiveram qualquer vínculo trabalhista, funcional ou empregatício, 
por pelo menos 90 dias, com a Administração Pública dos ex-Territórios, com os Estados do Amapá e Roraima no período de 
instalação e com seus Municípios, inclusive com suas empresas públicas e sociedades de economia mista. O Relator sorteado, 
Min. Edson Fachin, em 20.04.2018, adotou o rito positivado no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, a fim de possibilitar ao Supremo 
Tribunal Federal a análise definitiva da matéria. Para agravar a situação, tramitam outras propostas de emenda constitucional 
no Congresso Nacional na mesma direção, com forte viés clientelista, inclusive a inacreditável PEC 518, de 2010, que declara 
estáveis no serviço público os “servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive os ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança, em 
comissão ou de livre exoneração, que estavam em exercício em até 11 de dezembro de 1990 e tenham cumprido ao menos vinte 
anos de efetivo exercício no serviço público até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. O que se decidir sobre a 
EC98/2017 servirá de forte incentivo ou desincentivo a aventuras legislativas como a referida PEC 518. 
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417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 
3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. 
Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento 
de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso 
público não podem e não devem ser superadas pela simples 
incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena 
de subversão das determinações insertas na Constituição Fe-
deral. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema 
Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação 
de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base 
no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela 
Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serven-
tia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos 
Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira 
Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, 
Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar 
Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. 
Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/
SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. 
Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen 
Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. 
Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, 
rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 
654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido 
de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta 
pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga 
tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, 
pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realiza-
ção de concurso público de provas e títulos para o ingresso na 
atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da 
igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear 
a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada.28 

Essa decisão é importante, porém a matéria segue em debate, sendo aguar-
dado o julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, 
cuja repercussão geral foi admitida, tendo como um dos temas centrais a discussão 
sobre a possibilidade de anulação de ato administrativo pela própria Administração 
Pública, em face de hipótese de violação direta a texto constitucional, não simples 
ilegalidade, embora decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 
9.784/99. 

Fundamental, também, diante da torrente de violações, foi a firme atuação 
do Supremo Tribunal Federal na fixação do entendimento pacífico sobre: 

a) obrigatoriedade de concurso público em empregos públicos das empresas 
estatais29;
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 28279. Relator: Min. Ellen Gracie, julgado em 16.12.2010. Diá-

rio da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 abr. 2011.

29 Após a Constituição do Brasil de 1988, é nula a contratação para a investidura em cargo ou emprego público sem prévia 
aprovação em concurso público. Tal contratação não gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento do saldo de salários dos dias 
efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes. A regra constitucional que 
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b) proibição do provimento derivado de cargo público30;
c) proibição de investidura em cargo distinto de servidor em desvio de função31;
d) vedação à migração de vantagens de entre cargos de carreiras distintas32;
e) vedação ao nepotismo33; 

submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas [...] não elide 
a aplicação, a esses entes, do preceituado no art. 37, II, da CF/1988, que se refere à investidura em cargo ou emprego público. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 680939. Relator: Min. Eros Grau, julgado em 27.11.2007. Diá-
rio da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 1 fev. 2008).

30  Súmula Vinculante 43: “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”. Há frequente tentativa de burla ao provimento derivado por transformação de carreiras: “Provimento derivado de 
cargos. [...] Dispositivos legais impugnados que afrontam o comando do art. 37, II, da CF, o qual exige a realização de concurso 
público para provimento de cargos na administração estatal. Embora sob o rótulo de reestruturação da carreira na Secretaria da 
Fazenda, procedeu-se, na realidade, à instituição de cargos públicos, cujo provimento deve obedecer aos ditames constitucio-
nais. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3857. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 18.12.2008. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 27 fev. 2009). Por igual, invoca-se o instituto da transposição: 
“É inconstitucional a chamada investidura por transposição”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade nº 3332. Relator: Min. Eros Grau, julgado em 30.06.2005. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 14 out. 2005). 
Sobre o direito à carreira, com repercussões práticas, confira: MODESTO, Paulo. O sentido constitucional de carreira no serviço 
público. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 14, n. 55, p. 47-54, out./dez. 2016b. Disponível em: <http://
www.direitodoestado.com.br/colunistas/paulo-modesto/o-sentido-constitucional-de-carreira-no-servico-publico>. Acesso em: 
10 jun. 2018.  

31 Ver BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 644483. Relator: Min. Cármen Lúcia. Diário da Justiça 
Eletrônico, Brasília, DF, 4 out. 2011; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 311371. Relator: Min. 
Eros Grau. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 5 ago. 2005; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
nº 219934. Relator: Min. Octavio Gallotti. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16 fev. 2001; BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário nº 209174. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 13 mar. 
1998; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 165128. Relator: Min. Marco Aurélio. Diário da Justiça 
Eletrônico, Brasília, DF, 15 mar. 1996; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Rescisória n° 2137. Relator: Min. Dias Toffoli, 
julgado em 19.09.2013. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 25 nov. 2013.

32 Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. PRETENSÃO DE CONTINUAR 
PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILI-
DADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu 
titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no 
regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as 
mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público 
não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, 
pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois 
regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, 
não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certa-
mente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remunerató-
rias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a 
vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário 
a que se dá parcial provimento. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 587371. Relator: Min. Teori 
Zavascki, julgado em 14.11.2013. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 jun. 2014).

33 Súmula Vinculante 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o ter-
ceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração 
pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido 
o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmulas Vincu-
lantes. Brasília, DF, 2017). Sobre o tema do nepotismo nos cargos políticos, questionando a ressalva aos cargos político-adminis-
trativos, de provimento unilateral discricionário, e sua não diferenciação dos cargos político-representativos, v. MODESTO, Pau-
lo. Nepotismo em cargos político-administrativos. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo et al. (Org.). Direito e 
administração pública: estudos em homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013. p. 260-298. A aplicação 
da vedação ao nepotismo para cargos políticos tem sido feita caso-a-caso, no varejo, sem regra uniforme: “Os cargos políticos 
são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares 
serem detentores de um múnus governamental decorrente da CF, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação 
de agentes administrativos. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser 
analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual ‘troca de favores’ ou fraude a lei. Decisão judicial que anula ato de nomeação 
para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Exe-
cutivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante 
13”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 7590. Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 30.09.2014. Diário da 
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 14 nov. 2014). “Ato decisório contrário à Súmula Vinculante 13 do STF. Nepotismo. Nomeação 
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f) recusa da investidura em razão de fato consumado34;
g) vedação à reinclusão – sem concurso – de agentes desligados do serviço35;
h) recusa de investidura temporária por excepcional interesse público de 

agentes em funções permanentes, dispensado o concurso público36; e
i) vedação à previsão de cláusulas de “veto” imotivado em concurso público37.

para o exercício do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Natureza administrativa do cargo. [...] A 
vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios 
contidos no art. 37, caput, da CF. O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se, à primeira 
vista, de natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da administração pública”. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 6702. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04.03.2009. Diário 
da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 30 abr. 2009). É possível que esse cenário de insegurança jurídica e análise caso-a-caso seja 
alterado com o julgamento do Recurso Extraordinário 1.133.118-SP, Rel. Luiz Fux, cuja repercussão geral foi reconhecida 
recentemente (14.06.2018) e transcreve fragmento do trabalho que escrevi sobre a matéria, referido supra. A repercussão geral 
foi reconhecida com a seguinte Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 
4.627/2013, QUE MODIFICOU A LEI 3.809/1999 DO MUNICÍPIO DE TUPÃ SP. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. GRAU DE PARENTESCO. AGENTES 
POLÍTICOS. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA MORALIDADE, IMPESSO-
ALIDADE, IGUALDADE E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO 
PELA REPERCUSSÃO GERAL. 

34  “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato 
consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou 
outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Recurso Extraordinário nº 608482. Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 07.08.2014. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, 30 out. 2014).

35  “Não guarda consonância com o texto da Constituição do Brasil o preceito que dispõe sobre a possibilidade de ‘reinclusão’ do 
servidor que se desligou voluntariamente do serviço público. O fato de o militar licenciado ser considerado ‘adido especial’ não 
autoriza seu retorno à corporação. O licenciamento consubstancia autêntico desligamento do serviço público. O licenciado não 
manterá mais qualquer vínculo com a administração. O licenciamento voluntário não se confunde o retorno do militar refor-
mado ao serviço em decorrência da cessação da incapacidade que determinou sua reforma. O regresso do ex-militar ao serviço 
público reclama sua submissão a novo concurso público [art. 37,  II, da CF/1988]. O entendimento diverso importaria flagrante 
violação da isonomia [art. 5º, I, da CF/1988]”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2620. Relator: Min. Eros Grau, julgado em 29.11.2007. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 16 maio 2008).

36  “Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete 
texto da CF. [...] Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II 
e IX, da CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. [...] Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público 
(art. 37, II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e devem ser interpretadas 
restritivamente. O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da 
Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam 
previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja 
excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários perma-
nentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. É inconstitucional a lei mu-
nicipal em comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público 
é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, 
da igualdade e da eficiência”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 658026. Relator: Min. Dias Tof-
foli, julgado em 09.04.2014. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 31 out. 2014). Vide também BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2229. Relator: Min. Carlos Velloso, julgado em 09.06.2004. Diário da Justiça 
Eletrônico, Brasília, DF, 25 jun. 2004. 

37 EMENTA: Concurso público: magistratura estadual: lei que concede ao Tribunal de Justiça poder de veto a candidato: incons-
titucionalidade. 1. Embora a Constituição admita o condicionamento do acesso aos cargos públicos a requisitos estabelecidos 
em lei, esta não o pode subordinar a pressupostos que façam inócuas as inspirações do sistema de concurso público (art. 97, § 
1º), que são um corolário do princípio fundamental da isonomia. 2. Além de inconciliável com a exigência constitucional do 
concurso público e com o princípio de isonomia, que a inspira, a eliminação de candidatos, mediante voto secreto e imotivado 
de um colegiado administrativo - ainda que se trate de um Tribunal - esvazia e frauda outra garantia básica da Constituição, 
qual seja, a da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário: tanto vale proibir explicitamente a apreciação judicial de um ato 
administrativo, quanto discipliná-lo de tal modo que se faça impossível verificar em juízo a sua eventual nulidade. 3. A circuns-
tância de tratar-se de um concurso para a carreira da magistratura - ao contrário de legitimar o poder de “veto de consciência” a 
candidatos “agrava a sua ilegitimidade constitucional: acima do problema individual do direito subjetivo de acesso à função pú-
blica”, situa-se o da incompatibilidade com o regime democrático de qualquer sistema que viabilize a cooptação arbitrária, como 
base de composição de um dos poderes do Estado. 4. O STF - por fidelidade às inspirações do princípio do concurso público 
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Outra exceção à estabilização de situações irregulares invocada pelos tribu-
nais tem sido o reconhecimento de fraude do agente na investidura38, a caracterizar 
a “comprovada má-fé” referida na parte final do Art. 54 da Lei n. 9.784, de 29 de 
janeiro de 199939. 

A violação mais frequente à exigência do concurso público para a investi-
dura em cargos públicos, porém, foi a criação abundante de cargos de confiança 

- tem fulminado por diversas vezes o veto a candidato a concurso, ainda quando vinculado a conclusões de exame psicotécnico 
previsto em lei, se a sua realização se reduz a “entrevista em clausura, de cujos parâmetros técnicos não se tenha notícia” (RE 
112.676, Rezek: com mais razão é de declarar-se a inconstitucionalidade, se à conclusão do exame psicotécnico - seja qual for 
a sua confiabilidade - não se vincula o Tribunal que – “conforme ele, contra ele ou apesar dele” -, recebe o poder da eliminação 
de candidatos, com ou sem entrevistas, por juízo da consciência de votos secretos e imotivados). 5. De reconhecer-se o direito à 
investidura de candidata à magistrada, que, depois de habilitada nas provas do concurso, não foi indicada à nomeação - então, 
de competência do Poder Executivo - por força de veto imotivado do Tribunal de Justiça. 6. Consequências patrimoniais pre-
téritas da preterição do direito à nomeação a calcular-se conforme o critério do STF em casos assimiláveis. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 194657. Relator: Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 04.10.2001. Diário da Jus-
tiça Eletrônico, Brasília, DF, 14 dez. 2001).

38 Não é viável abordar em detalhe, em face da economia do texto, o tema de afastamento do prazo decadencial previsto na Lei 
Federal n. 9784/1999 para a hipótese de “má-fé” do agente nomeado, isolada ou conjuntamente com eventual “má-fé” do agente 
nomeante. Por igual, inviável desenvolver o aspecto dos limites de aplicação da regra estabilizadora aos atos desfavoráveis a 
agentes investidos e a questão da cindibilidade ou não da impugnação da decisão sobre a validade de atos administrativos 
parcialmente favoráveis e parcialmente desfavoráveis. Merece registro que o prazo de cinco anos, previsto expressamente na Lei 
Federal 9784/1999, em princípio aplicável unicamente à União, vem sendo invocado com alguma frequência como parâmetro 
de avaliação de situações que se desenvolveram em Estados e Municípios, conquanto algumas unidades disponham de leis 
próprias de processo administrativo e prazo diverso de decadência para a invalidação administrativa de irregularidades apu-
radas. Participei da comissão técnica que preparou o anteprojeto da lei de processo administrativo da União (Comissão Caio 
Tácito); fico contente com prestígio da Lei 9784/1999, mas considero tecnicamente imprópria a aplicação nacional direta da 
lei federal, máxime quando vigente norma legal específica de unidade política autônoma, ante a natureza material da matéria 
disciplinada. Mas posiciono-me sobre os temas referidos, ao menos em termos telegráficos: considero o afastamento do prazo 
decadencial para situações de má-fé do agente beneficiado e da autoridade nomeante legítimo e constitucional; a cobertura 
da decadência quinquenal restrita a atos favoráveis e perfeitamente cindível a fração favorável e desfavorável nos chamados 
atos administrativos mistos. Subscrevo esse entendimento desde a Comissão de Elaboração do Anteprojeto da Lei de Processo 
Administrativo, tendo sido autor da sugestão de exclusão das situações de má-fé do âmbito de cobertura do Art. 54 da Propos-
ta exatamente preocupado com abusos noticiados à época envolvendo acesso a cargos públicos e aumentos de remuneração 
de servidores e autoridades por atos secretos ou mantidos sem impugnação por conluio entre autoridades e órgãos locais de 
controle. Adicionalmente, a exclusão das situações de má-fé da regra estabilizadora seguia precedentes do direito comparado 
consultado à época (em especial, o §48 (2) do Código do Procedimento Administrativo Alemão de 25 de maio de 1976, que 
na parte final do item enunciava: “O beneficiário não pode invocar a confiança se 1. Obteve o acto administrativo através de 
engano doloso, ameaça ou suborno; 2.obteve o acto administrativo com base em dados no essencial inexactos ou incompletos; 
3.conhecia a invalidade do acto administrativo ou não a conhecia por culpa grave”. (OLIVEIRA, Alberto Augusto Andrade de. 
Código do Procedimento Administrativo Alemão. Coimbra: Livraria da Universidade, 1996. p. 97). A sugestão foi apoiada pela 
maioria da comissão, tendo sido incorporada ao texto final pelo amigo e saudoso professor Almiro do Couto e Silva, redator 
final deste dispositivo. Nesse tópico, uma posição muito próxima – quase coincidente à minha e sem prévia combinação ou 
conhecimento pelo autor – pode ser consultada em MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos Vícios do Ato Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 458 et seq. 

39  “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Pleito de anulação de ato administrativo municipal que exonerou, após instauração 
de PAD, servidora nomeada mediante fraude. Apelante que sustenta a ocorrência da decadência e consequente convalidação 
do ato de nomeação pelo decurso do tempo, pois que no exercício do cargo há 10 anos. À Administração Pública é permitido 
anular seus próprios atos quando verificada a ocorrência de vício de legalidade, ante a necessidade de restauração da situação 
de regularidade violada, conforme inteligência da Súmula nº 473 do STF. Constatada a ocorrência de fraude na nomeação 
e posse da apelante em cargo efetivo, em contrariedade ao art. 37, II, da CF/88, apurada em processo administrativo, com 
contraditório e ampla defesa, não há falar em nulidade do ato de exoneração. A decadência do direito da Administração em 
anular seus próprios atos, prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, mostra-se inaplicável em casos de clara violação à Consti-
tuição Federal, mormente quando o ato se deu mediante fraude à classificação obtida no certame, falsificação da portaria de 
nomeação, e inexistência do nome da apelante na listagem homologada pelo TCM. Consoante precedentes do STF, os atos 
inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
Apelo não Provido”. BAHIA. Tribunal de Justiça. Apelação nº 0000446-18.2013.8.05.0265. Relator: Des. José Cícero Landin 
Neto. Diário Eletrônico da Justiça da Bahia, Salvador, 10 fev. 2015.
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com a ausência de especificação de atribuições ou a especificação de atribuições 
inadequadas para justificar a exceção à cláusula do concurso público em Estados 
e Municípios. Em segundo lugar, a criação de cargos em comissão em número 
desproporcional ao número de servidores efetivos existentes, sobretudo ao número 
de cargos efetivos providos e não simplesmente criados.

A primeira transgressão era objeto de censura tanto antes quanto depois da 
Constituição de 1988. 

Márcio Cammarosano, por exemplo, antes mesmo da Constituição de 
1988, dissertando sobre “Provimento de cargos públicos no Direito Brasileiro”40, 
identificava na finalidade dos cargos em comissão – propiciar ao chefe do go-
verno o recrutamento de pessoas de sua absoluta confiança para o exercício de 
certas funções –, base suficiente para interpretar que a legitimidade constitucional 
da criação de cargos em comissão circunscrevia-se ao âmbito dos cargos cuja 
“natureza das atribuições” exigiam dos titulares “não apenas o dever elementar 
de lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servirem, 
comum a todos os funcionários, como também um comprometimento político, 
uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade 
pessoal à autoridade superior”41. Para o mestre paulista, a própria Constituição 
Federal precedente, ao referir o provimento em comissão no §2º do art. 97, “não 
autoriza o legislador ordinário a fazer dos cargos de livre provimento e exonera-
ção a regra, e dos cargos de provimento efetivo, mediante concurso, a exceção, 
pois isso seria tornar praticamente letra morta o princípio da igual acessibilidade 
de todos aos cargos públicos, que tem precisamente na exigência de concurso 
público a sua seiva”42-43. 

Na mesma direção, à luz do texto originário da Constituição de 1988, Sergio 
de Andrea Ferreira escreveu: 

Já salientamos que o servidor é o profissional da função públi-
ca. Daí, mesmo os chamados cargos e funções de confiança 
devem, em princípio, ser preenchidos por profissionais dos 
quadros efetivos, de formação técnica ou científica, devendo 
deixar-se o critério essencialmente político para poucas fun-
ções. A lei deverá indicar os casos em que o recrutamento 
deve ter, preferencialmente, aquela índole técnico-científica, 
e quais as condições que presidirão ao recrutamento. Na 
omissão do legislador, caberá a propositura da ação de incons-
titucionalidade por omissão (art. 103, §2º,), para especificar 
casos e condições.44 

40 CAMMAROSANO, Márcio. Provimento de cargos públicos no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. 
41 Ibidem, p. 95.
42 Ibidem, p. 96.
43 Ver, também, já na vigência da Constituição de 1988, do mesmo autor: CAMMAROSANO, Márcio. Cargos em comissão: 

algumas reflexões em face de limites constitucionais e da orientação do STF. In: PEREIRA, F. H. et al. (Org.). O direito adminis-
trativo na jurisprudência do STF e do STJ: homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 
2014. p. 355-361. 

44 FERREIRA, Sérgio de Andrea. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. v. 3, p. 135. 
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A matéria recebeu nova dimensão com a promulgação da Emenda Consti-
tucional n. 19/1998. 

2 A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998 E A INSTITUIÇÃO DE LIMITAÇÃO 
MATERIAL PARA A CRIAÇÃO E PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO: 
AVANÇO INSUFICIENTE

Consulta-se em um conselho o lugar de um governador, de um 
general, de um ministro superior da fazenda ou da justiça, e 
que sucede? Vota o conselheiro no parente, porque é parente; 
vota no amigo, porque é amigo; vota no recomendado, porque 
é recomendado; e os mais dignos e os mais beneméritos, 
porque não têm amizade, nem parentesco, nem valia, ficam 
fora. Acontece isto muitas vezes? Queira Deus que alguma 
vez deixe de ser assim!45

A Emenda Constitucional n. 19/98 estabeleceu limite material explícito 
para a criação de cargos administrativos de provimento em comissão ao exigir 
que tais cargos fossem previstos unicamente para funções de direção, chefia e 
assessoramento (CRFB, Art. 37, V, in fine). Em segunda medida, estabeleceu 
reserva exclusiva formal para a investidura em funções de confiança em favor 
dos exercentes de cargos efetivos, nomeados após concurso público, limitado o 
acesso livre de agentes externos unicamente aos cargos de provimento em co-
missão (CRFB, Art. 37, V). Em terceira medida, incluiu explicita exigência para que 
a lei estabeleça percentuais mínimos para investidura de servidores efetivos em 
cargos de provimento em comissão (CRFB, Art. 37, V). Por fim, explicitou que a 
investidura em cargo ou emprego público deve ocorrer mediante 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 (CRFB, 
Art. 37, II), medida que deve ser interpretada sob o foco dos princípios gerais 
da Administração Pública, inclusive o princípio da eficiência, a partir da Emenda 
explicitado na cabeça do Art. 37 da Constituição da República. Foram quatro alte-
rações apenas nesse domínio que constituem avanço indiscutível para o regime 
de mérito no acesso aos cargos públicos e limitadoras do abuso na constituição 
e provimento de cargos públicos. 

Tais alterações podem ser facilmente visualizadas no confronto direto entre o 
texto original e o texto alterado da Constituição de 1988, com destaque novamente 
para os incisos II e V do Art. 37 da Constituição: 

45  VIEIRA, Antonio. Sermões. Lisboa, [165-].
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Redação Original da CF/88 EC 19/1998

“Art. 37. A administração pública direta, indireta 

ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legali-

dade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e, também, ao seguinte:

........................................................................... 

II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, 

ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração; 

............................................................................

V - os cargos em comissão e as funções de 

confiança serão exercidos, preferencialmente, 

por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissional, nos casos e condições 

previstos em lei. 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência e, também, ao seguinte:

.......................................................................................

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 com-

plexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

.......................................................................................

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;
Fonte: elaborado pelo autor.

Essas alterações no texto da Constituição, sobretudo a limitação material para 
a criação de cargos em comissão a funções de direção, chefia e assessoramento, 
provocaram um crescimento perceptível das ações diretas de inconstitucionalidade 
dirigidas contra leis de criação de cargos de provimento em comissão, que passaram 
a sofrer censura jurisdicional frequente quando: 

a) a lei não informava as atribuições do cargo comissionado46; 
b) a lei vinculava os cargos comissionados a funções ordinárias, técnicas, 

regulares da administração pública, sem embargo de empregar para os cargos 
criados a denominação de chefes, diretores, supervisores, assessores, coordena-
dores e outras designações similares47; 

46 “Se o legislador municipal, não declinou as funções de cada um dos cargos em comissão criados na lei municipal em voga im-
possibilitando a verificação de suas respectivas atribuições e não sendo possível afirmar que tais cargos têm, exclusivamente em 
suas respectivas áreas, atribuições de direção, chefia e assessoramento, a declaração da inconstitucionalidade da lei, é medida 
que se impõe”. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 10000121236855000. Relator: 
Des. Wagner Wilson Ferreira. Diário do Judiciário Eletrônico, Belo Horizonte, 19 fev. 2014. 

47 “Se a lei municipal faz constar na nomenclatura dos cargos as palavras ‘chefe’, ‘assessor’ e ‘coordenador’, tal fato em nada autoriza 
deduzir estarem inclusos entre as hipóteses excepcionais permissivas dos cargos comissionados ou temporários contidas na 
Constituição Federal, repetidas na Carta Baiana. A simples menção no texto legal não tem o condão de transmutar a natureza 
dos cargos efetivos e de carreira em comissionados, devendo aqueles continuar a ser providos via concurso público, dadas as 
suas características inerentes. 3. Dúvida não há de que o anexo VI das Leis 003/2005 e 008/2005 do Município de Ribeira do 
Amparo traz desvio de finalidade nos cargos em comissão por ela criados, por possuírem atividades de natureza administrativa 
ou burocrática, puramente profissionais, típicas de cargos de provimento efetivo, enquanto que os de confiança destinam-se aos 
níveis de direção, chefia ou assessoramento. 4. Deve a lei especificar as atribuições para cada cargo que cria”. BAHIA. Tribunal 
de Justiça. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 13543-6/2007. Relator: Des. Paulo Furtado. Diário Eletrônico da Justiça da 
Bahia, Salvador, 24 out. 2008.
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c) a lei enunciava funções permanentes para as quais não se identificava 
qualquer vínculo especial de fidúcia necessário do nomeado perante a autoridade 
nomeante48. 

Essas decisões – e inumeráveis outras – passaram a destacar o caráter 
excepcional da criação de cargos de provimento em comissão, reafirmando como 
regra geral de acesso aos cargos públicos a via do concurso público, ressalvado os 
casos – sempre com específica e detalhada enunciação do legislador, não por ato 
normativo do Poder Executivo – de cargos de especial fidúcia política em funções 
de direção, chefia ou assessoramento.

As denominações direção, chefia e assessoramento certamente não são 
unívocas e, por óbvio, não podem ser confundidas com tarefas rotineiras em que 
a dimensão política do exercício das funções administrativas não se apresente 
com evidência. Porém, também entre si elas não são equivalentes. As duas pri-
meiras pressupõem agentes liderados ou dirigidos e algum grau de subordinação 
de agentes administrativos comuns aos titulares de cargos de direção e chefia. 
Afinal, chefia nada mais é do que um grau de direção, sendo este último elemento 
inerente ao próprio conceito de chefia. As funções de assessoria, reversamente, 
indicam atividade auxiliar, de apoio e aconselhamento a dirigentes e autoridades, 
sem caráter decisório explícito, porém pressupõem nível superior de conhecimento 
técnico, domínio especial sobre a área específica sobre a qual são exercitadas as 
atribuições do cargo. 

Direção, chefia e assessoramento constituem limites materiais à criação de 
cargos em comissão porque exibem um núcleo mínimo de sentido objetivo. Não 
basta para legitimar a criação de cargos de provimento em comissão a demanda 
por uma especial fidúcia em face da autoridade – elemento subjetivo imprescin-
dível, porém não suficiente para o atendimento do preceito constitucional. Como 
exceção ao concurso público, somente se justificam cargos comissionados ante 
o princípio da igualdade, da moralidade e da eficiência, se suas atribuições forem 
vinculadas a um conjunto especial de habilidades, aptidões e competências inco-
muns aos exercentes de funções burocráticas ou rotineiras. Cargos de provimento 
em comissão não são cargos criados para atender a caprichos da autoridade, 
como domínio privado submetido ao seu arbítrio e encravado no aparato buro-
crático do Estado. Essa é a visão ultrapassada e patrimonialista, ainda residente 
no inconsciente de muitos. São cargos legítimos apenas quando estruturados de 
forma a ampliar a capacidade de resposta administrativa às decisões políticas da 
autoridade pública, como instrumentos de preparação e tradução dessas decisões 
para os demais escalões da administração pública. Em termos mais modernos: os 
cargos em comissão, à luz dos princípios da administração pública, são legítimos 

48 “Agravo regimental no agravo de instrumento. Lei municipal que criou cargos em comissão referentes a funções que não depen-
dem de vínculo de confiança pessoal. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. A criação de cargos em comissão referentes a funções 
para cujo desempenho não é necessária a confiança pessoal viola o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. 
Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte nesse sentido. 3. Agravo regimental não provido”. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Agravo de Instrumento nº 309399. Relator: Min. Dias Toffoli. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 23 abr. 2012.
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quando exigem habilidades estratégicas e analíticas incomuns, próprias de uma 
elite administrativa capaz de diagnosticar problemas, planejar programas, elaborar 
acordos, negociar com equipes e inovar em nível técnico, gerencial e estratégico. 
Os cargos em comissão são legítimos quando assumem funções de liderança pú-
blica e assessoramento superior da administração e exigem habilidades, aptidões 
e competências especiais de seus exercentes. 

Os titulares de cargos em comissão são o elo de ligação entre os políticos e 
os agentes administrativos comuns, efetivos e permanentes do aparato do Estado. 
Não podem ser a maioria dos cargos públicos providos em qualquer órgão público 
permanente. Tampouco podem compor a única força de trabalho em órgãos públicos 
de atuação contínua. Não podem ser diretores e chefes sem dirigidos ou chefiados. 
Não podem ser assessores superiores sem domínio técnico algum ou detentores 
de domínio técnico incompatível com as funções exercidas. Não podem ser desti-
tuídos de qualquer capacidade de inovação e despreparados para o exercício das 
tarefas de liderança exigentes de seus cargos. Não basta o vínculo de confiança, 
pois a administração pública não é família, nem sociedade comercial, nem qua-
drilha. Essas limitações decorrem diretamente do texto constitucional, desde que 
percebido sob o prisma dos princípios republicanos e não sob o ângulo do ethos 
clientelista, cimentado em fidelidade, privilégio e obediência pessoal.

A emenda constitucional n. 19/98 enunciou a limitação material, mas não a 
desenvolveu com maior explicitação. Deixou de referir a necessária observância 
da proporcionalidade entre o número de cargos de provimento em comissão e o 
número de cargos efetivos nos órgãos públicos. Tampouco explicitou se essa pro-
porcionalidade deve observar o número de cargos criados ou o número de cargos 
providos, pois seria fácil expediente ilusório criar grande número de cargos efeti-
vos, mas não promover concursos públicos, limitando-se a prover os cargos em 
comissão. Embora esses limites implicitamente decorram da adoção do concurso 
público como regra de acesso aos cargos públicos, a ausência de uma explicita 
referência à proporcionalidade ensejou que em muitos órgãos, ainda hoje, a maior 
parte do quadro seja formado por agentes investidos precariamente, em cargos de 
confiança ou de provimento em comissão, muitos dos quais instituídos sem liame 
fiduciário intrínseco algum com a autoridade política e sem expressar qualquer 
atribuição objetiva de liderança pública ou assessoramento superior49. 
49 Em 2015, a Câmara de Vereadores de Salvador possuía nos seus quadros 908 (novecentos e oito) cargos em comissão e apenas 

193 (cento e noventa e três) servidores efetivos. A desproporção foi objeto de censura pelo Tribunal de Contas dos Municí-
pios em mais de um processo (Processos nos 30.846/11, 28.113/14, 11.495/16) e, posteriormente, pelo Ministério Público do 
Estado da Bahia, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Não se trata de fato isolado: apenas no Estado da Bahia, em 
apanhado ainda limitado, também receberam censura por absoluta desproporção no número de cargos de comissão criados as 
Câmaras Municipais de São Francisco do Conde (processo TCM no 30.071-11), de Lauro de Freitas (processo TCM no 30.294-
11) e de Camaçari (processo TCM no 30.945-12). A Procuradora Geral de Justiça do Estado da Bahia tem ingressado com 
diversas ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive sob o enfoque da desproporção manifesta entre o número de cargos de 
confiança e o número de cargos efetivos na municipalidade. Diversas ações já foram julgadas, todas com provimento do pedido 
formulado pelo Ministério Público do Estado. Destaco as decisões de mérito proferidas na ADI n 0009646-73.2010.8.05.0000 
(Lei Municipal de Ribeira do Pombal), Rela. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgada em 13.03.2013, e a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.o 0013970-72.2011.8.05.0000 (Lei Municipal de Barrocas), Rel. Relator Des. Antonio Pessoa Cardoso, 
julgada em 15.08.2012. No Supremo Tribunal Federal, destaco o pioneiro pronunciamento da Corte sobre o controle da pro-
porcionalidade na criação de cargos em comissão explicitado no RE 365368 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira 
Turma, julgado em 22.05.2007, que comentarei adiante, bem como as decisões proferidas na ADI 4125, Rel. Min. Cármen 

Livro 1.indb   164 05/11/2018   16:15:18



Revista Populus | Salvador | n. 5 | dezembro 2018

Ensaios e Artigos de Convidados

165

Embora também tenha avançado ao estabelecer a necessidade de um 
percentual mínimo de acesso interno aos cargos de provimento em comissão, 
com vistas a favorecer a nomeação para esses cargos de servidores de carreira 
ou servidores efetivos, a Emenda Constitucional n. 19/98 também não ofereceu 
parâmetros para esse mínimo percentual, entregando essa definição ao legislador 
ordinário que, como esperado, tem-se revelado desinteressado de estabelecer 
limites à influência da designação política, com raríssimas exceções. 

Por outro lado, é equívoco e parece dizer menos do que pretende o enunciado 
do inciso II do art. 37, da Constituição, com a redação que lhe foi conferido pela 
Emenda 19/98. Não é apenas o concurso público que deve ser consentâneo com 
“a natureza e a complexidade do cargo ou emprego”. A investidura em qualquer 
cargo ou emprego público, de natureza efetiva, de provimento em comissão ou 
de provimento condicionado ou compartilhado, temporário ou permanente, deve 
ser consentânea à “natureza e a complexidade do cargo ou emprego”. A discri-
cionariedade no provimento de cargos em comissão ou nos cargos de provimento 
condicionado ou compartilhado é discricionariedade estruturada, delimitada por 
ritos procedimentais e exigências materiais de avaliação. Demonstrada a falta de 
preenchimento de requisitos do cargo, inclusive técnicos, a investidura pode ser 
anulada, sendo frequente indício de nepotismo cruzado ou de erro de apreciação50. 

Essas insuficiências do texto constitucional reformado são meramente textu-
ais, não normativas: é possível, como dito, extrair do texto constitucional alterado 
compreensão inovadora, quando o filtramos à luz dos princípios republicanos 
aplicáveis. 

3 LIMITES JURÍDICOS FORMAIS E MATERIAIS ADICIONAIS DE INVOCAÇÃO 
CABÍVEL: SUGESTÕES LEGISLATIVAS

L’amour de la république, dans une démocratie, est celui de 
la démocratie; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.51 

As exigências ético-jurídicas e republicanas da legalidade, igualdade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e motivação podem 
ser invocadas tanto no controle da criação de cargos quanto no controle da inves-
tidura de agentes em cargos efetivos, de provimento vinculado ou de provimento 
condicionado, e cargos em comissão, de livre nomeação e livre exoneração.

Lúcia, julgado em 10.06.2010, e o RE 1010804 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.06.2017. 
50  Sobre a evolução do conceito de erro de apreciação, topos usual da doutrina francesa e europeia, que evoluiu do erro grosseiro 

(manifesto) para formas mais complexas e sutis de controle, consulte-se, entre outros: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Dis-
cricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2012; JORDÃO, Eduardo. Controle Judicial de uma 
Administração Pública Complexa: a Experiência Estrangeira na Adaptação da Intensidade do Controle. São Paulo: Malheiros, 
2016; SADDY, André. Limites à tomada de Decisão e Controle Judicial da Administração Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2016; PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Discricionariedade e Apreciações Técnicas da Administração. Revista de Direito Admi-
nistrativo, Rio de Janeiro, n. 231, p. 217-267, jan./mar. 2003.

51  MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. De l’esprit des lois. Paris, [175-].
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No plano prático, qual o significado desse entendimento para o debate so-
bre a legitimidade da criação e provimento de cargos em comissão? Muito já foi 
dito e explorado pela doutrina e pela jurisprudência, como antecipado: a) cargos 
em comissão não podem ser criados por decreto; b) atribuições dos cargos em 
comissão devem estar explicitadas em lei e não delegadas para enunciação em 
atos administrativos ou normativos infralegais; c) as atribuições legais previstas 
devem corresponder a funções de direção, chefia e assessoramento; d) as funções 
dos cargos em comissão, no domínio material referido, devem pressupor vínculo 
direto de fidúcia especial com a autoridade política; e) o provimento dos cargos 
comissionados não pode servir a nepotismo próprio ou cruzado; f) as habilidades, 
competências e aptidões associadas a cargos em comissão não podem atinar com o 
desempenho usual de tarefas rotineiras, técnicas e administrativas permanentes; g) 
há cargos de carreira que não podem ser definidos como cargos de assessoramento 
eventual ou superior por direta previsão constitucional ao concurso público (ex. 
Advogados Públicos, Procuradores Estaduais e Municipais, Art. 131 e 132, CRFB). 

É certo que a classificação dicotômica cargos efetivos/cargos em comissão 
oculta distinções importantes e uma ampla variedade de situações previstas expli-
citamente na Constituição. Uma classificação mínima dos cargos públicos quanto 
à investidura deveria distinguir: 

a)  cargos efetivos, de investidura definitiva e provimento vinculado depen-
dente da ordem de classificação em concurso público (regra geral do art. 37, II, 
da CRFB);

b) cargos efetivos, de investidura definitiva e provimento discricionário com-
partilhado ou condicionado à manifestação de mais de um órgão (v.g., escolha de 
desembargadores pelo quinto constitucional; escolha dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, escolha dos membros dos Tribunais de Contas, entre outros); 

c) cargos efetivos, de investidura provisória e mandato fixo, provimento dis-
cricionário e compartilhado ou condicionado à manifestação de mais de um órgão 
(v.g. escolha do Procurador Geral da República; escolha de diretores de agências 
reguladoras, entre outros);

d) cargos comissionados, de investidura provisória e precária, de provimen-
to unilateral, exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento 
(previsão da parte final do Art. 37, II, da CRFB). 

Nas hipóteses “a” e “b” os agentes adquirem estabilidade ou vitaliciedade. 
Na hipótese “c”, adquirem estabilidade provisória ou cumprem mandato fixo, não 
sendo livremente demissíveis, salvo expressa previsão legal. Na hipótese “d” estão 
sujeitos à livre nomeação e livre exoneração. Na hipótese “c” nem há livre nomeação, 
pois esta é compartilha entre dois órgãos ou condicionada à aprovação de órgão 
de controle, nem exoneração livre. Na hipótese “b” a nomeação não é vinculada, 
não há concurso público, mas também não há livre nomeação, mas nomeação 
condicionada à manifestação de mais de um órgão (v.g., listas tríplices, aprovação 
do Senado, nos termos do Art. 52, III). Há repercussão dessa classificação no 
tema do nepotismo nos cargos públicos e também no debate sobre clientelismo 
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no serviço público. Na matéria em análise não é possível distinguir apenas entre 
cargos efetivos/cargos em comissão, como ainda é usual na doutrina brasileira, 
pois o vício na discrição administrativa pode ocorrer também no provimento de 
cargos efetivos de provimento discricionário ou compartilhado.

Os cargos efetivos de provimento discricionário, por não terem investidura 
precedida de processo vinculado e objetivo, podem ensejar situações de desvio de 
poder tanto em sua criação quanto em seu provimento. O controle de legitimidade 
constitucional pode ser exercido sob o ângulo da razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, publicidade, entre outros parâmetros, embora não se trate propriamente 
de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Recorde-
se, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal que sustou os efeitos 
da nomeação, após escolha realizada por votação da Assembleia Legislativa do 
Paraná, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Maurí-
cio Requião de Mello e Silva, irmão do então Governador do Estado do Paraná, 
Roberto Requião de Mello e Silva52. Por igual, a polêmica e a liminar sustação da 
posse do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Ministro da Casa Civil da 
Presidência da República (STF, MS 34.070 e 34.071/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
Por óbvio, o risco de desvio de poder é maior e o controle público deve ser ainda 
mais intenso quando se tratar de cargos de provimento discricionário unilateral, 
independentemente da qualificação do cargo como de natureza administrativa ou 
política.

Na verdade, a categoria “cargos políticos” não é uniforme quanto ao pro-
vimento e aos riscos de desvio de poder. Como desenvolvi em trabalho anterior: 

Há cargos político-administrativos e cargos político-represen-
tativos. Nos primeiros – os cargos político-administrativos – os 
agentes são investidos por designação unilateral da autoridade 
superior, o provimento é precário e sem condicionamento pro-
cedimental, enquanto nos segundos – os cargos político-repre-
sentativos – os agentes são investidos por sufrágio, popular ou 
corporativo (isto é, realizado pelos próprios pares do investido) 
ou por concurso público, isto é, possuem provimento vinculado 
ou condicionado, definitivo ou a termo (exercem mandato). São 
situações completamente distintas, que exigem tratamento 
jurídico diferenciado. Nos primeiros cabe sempre avaliar a legiti-
midade da designação por eventual nepotismo ou favorecimento 
indevido, isto é, cabem sempre as restrições antinepotismo 
ou repressoras do desvio de poder (ex. cargos de Ministros 
de Estado, secretários estaduais e municipais); nos demais, 
por definição, nunca cabe cogitar de nepotismo ou desvio de 
poder, quando se tratar de provimento vinculado (nomeados por 
concurso público ou eleitos por sufrágio direto) ou pode caber 
apenas de forma residual quando se entregar à autoridade o 
exercício de discricionariedade reduzida em decisão final de 
processo de provimento condicionado (escolha discricionária de 

52  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 6702. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 04.03.2009. Diário 
da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 30 abr. 2009.
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agente a partir de lista de candidatos formada originalmente por 
outros órgãos ou quando se tratar de designação de agentes 
sujeita à aprovação por órgão diverso).53

Pode-se arguir que o ato de nomear alguém para cargo político-administrativo 
é, em si, também ato político, e supor que este fato deve inibir o controle jurisdicio-
nal. Trata-se de equívoco preso a tempos superados: é firme o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal na admissão da “possibilidade de controle jurisdicional 
dos atos de caráter político, sempre que suscitada questão de índole constitucio-
nal”54. Outro argumento ilusório é recusar a aplicação do desvio de poder para 
situações que envolvam a intervenção de diversos órgãos, quando se sabe que 
uma das modalidades clássicas de desvio de poder é o conluio entre autoridades e 
órgãos distintos para o fim de implementar ato com aparências de legalidade, mas 
viciado em sua finalidade oculta. Defendo, portanto, que se aplique integralmente 
a Súmula Vinculante 13 do STF para o provimento de cargos em comissão (em 
sentido estrito) e para o provimento de cargos político-administrativos, excluídos 
apenas da incidência da súmula os cargos efetivos de provimento vinculado, de 
acesso após concurso público, e os cargos político-representativos, de acesso 
por sufrágio direto, formas de provimento vinculado em que não há – ao menos 
em princípio – risco de desvio de poder ou perversão da finalidade administrativa. 

O provimento unilateral discricionário de cargo público administrativo so-
mente se legitima quando a autoridade avalia concretamente as reais habilidades 
e competências exigidas do candidato a ascender às funções de direção, chefia e 
assessoramento nos órgãos públicos. Incide em omissão lesiva ao interesse público 
e erro de apreciação a autoridade que descuida dessa avaliação concreta e favo-
rece candidatos sem a devida qualificação técnica e a idoneidade moral exigida, 
considerado apenas o critério da origem familiar ou da procedência partidária. A 
importância da adequada composição dos quadros de elite do serviço público em 
uma sociedade hipercomplexa não pode tolerar esse grave desvio cognitivo e essa 
arrematada improvisação administrativa. O nepotismo e o clientelismo desestimulam 
os servidores de carreira, favorecem a ineficiência e fragilizam os instrumentos de 
controle. O despreparo da elite administrativa dirigente afeta a qualidade do servi-
ço público, a eficiência na gestão e, consequentemente, o resultado da atividade 
administrativa, acarretando graves danos aos cidadãos. 

Não se diga com inteligência pedestre que ao administrador foi autorizado 
a proceder com ampla liberdade no provimento de cargos em comissão. Celso 
Antonio Bandeira de Mello, em clássica lição, diferenciava a discrição na norma e 

53 Cf. MODESTO, Paulo. Nepotismo em cargos político-administrativos. In: MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo et 
al. (Org.). Direito e administração pública: estudos em homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013. p. 
260-298.

54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 2641. Relator: Min. Celso de Mello. Diário da Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, 18 dez. 2009.
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a discrição no caso concreto. Para o mestre paulista, a existência de discriciona-
riedade ao nível da norma não significa que no plano concreto a discrição admita 
alternativas decisórias com a idêntica amplitude. Em fórmula de síntese, escreveu 
que “a discrição suposta na regra de Direito é condição necessária, mas não sufi-
ciente, para que exista discrição no caso concreto; vale dizer, na lei se instaura a 
possibilidade da discrição, mas não uma certeza de que existirá em todo e qualquer 
caso abrangido pela dicção da regra”55. Diante de alguém inapto ou impedido para 
o exercício das funções não resta decisão legítima senão recusar a nomeação. Não 
remanesce discricionariedade. Em concreto semelhante investidura caracterizaria 
vício. Ora, vícios de discricionariedade administrativa são vícios de ponderação ou 
de ausência de ponderação. A competência discricionária impõe o dever de avalia-
ção séria, racional e equitativa entre interesses, valores e resultados previsíveis da 
decisão jurídico-administrativa e não pode ser manejada sem a consideração de 
premissas empíricas e de premissas jurídicas que delimitam a esfera legítima de 
seu exercício. Entre as premissas jurídicas necessárias ao exercício de qualquer 
competência administrativa discricionária estão os princípios republicanos da ad-
ministração pública. Eles não autorizam a decisão arbitrária, que adote finalidade 
diversa da prevista no ordenamento jurídico ou com ele desconforme. Por certo, a 
decisão administrativa arbitrária ocorre em concreto e apenas em concreto. Deci-
sões arbitrárias ou ilegítimas, por ausência de ponderação, deficiência de ponde-
ração ou incorporação de elementos estranhos à ponderação prevista na norma 
de competência – nas modalidades desvio positivo ou negativo de ponderação, 
no dizer preciso de David Duarte56. Por isso afirmei, em trabalho anterior, que o 
desvio de poder administrativo é “violação contextual da lei”57.

Mas há também o desvio de poder legislativo, infração parcialmente seme-
lhante ao desvio de poder administrativo. O desvio de poder legislativo ocorre quan-
do o legislador viola objetivamente a finalidade inerente à habilitação competencial 
que recebeu da Constituição, ainda quando aparente cumpri-la. Essa violação é 
perceptível quando se traduz em lei irracional, desarrazoada ou desproporcional. 
Embora esses sejam conceitos com acentuada ambiguidade doutrinária, podem e 
devem ser empregados com clareza analítica como exigências distintas e cumu-
lativas. A racionalidade exige o respeito a elementos estruturais de consistência 
lógica, coerência semântica e axiológica, generalidade adequada e um mínimo de 
suporte normativo e empírico das disposições enunciadas na lei. A razoabilidade 
é a idoneidade e o equilíbrio exigido da finalidade normativa assumida pela lei ou 
implicitamente atendida por seus comandos. A proporcionalidade, por sua vez, a 
exigência de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito 

55  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 995.
56 DUARTE, David. Procedimentalização, participação e fundamentação: para uma concretização do princípio da imparciali-

dade administrativa como parâmetro decisório. Coimbra: Almedina, 1996. p. 454-466.
57 MODESTO, Paulo. Desvio de Poder no Provimento Discricionário de Cargos Públicos. Revista Brasileira de Direito Público, 

Belo Horizonte, v. 14, n. 54, p. 35-49, jul./set. 2016a. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/paulo-mo-
desto/desvio-de-poder-no-provimento-discricionario-de-cargos-publicos>. Acesso em: 12 jun. 2018.
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dos meios, da forma e das consequências jurídicas derivadas do diploma legal. O 
escrutínio judicial da legitimidade da lei serve-se de todos esses filtros ou testes 
normativos em doses variadas e conforme a matéria na busca de interditar a arbi-
trariedade e realizar positivamente o desiderato constitucional58. 

Em sede de controle abstrato da validade das leis que criam cargos em 
comissão, esses elementos de controle da discricionariedade do legislador têm 
aplicação direta. Normas legais que criam cargos em comissão para funções 
técnicas rotineiras, assessoria comum e sem necessário vínculo de fidúcia com o 
exercente da autoridade, funções de direção e chefia sem corpo funcional para ser 
dirigido ou chefiado, traduzem claramente leis que sequer atendem a exigências 
de racionalidade normativa mínima, uma vez que violam às escâncaras a norma 
constitucional habilitante, que exige funções fiduciais de direção, chefia e asses-
soramento para legitimar a exceção ao concurso público como direito fundamental 
de todos ao acesso equitativo e igualitário aos cargos públicos. Ultrapassado esse 
filtro, o controlador pode avaliar ainda se o legislador ordinário, embora no curso da 
criação de cargos atinentes a funções de fidúcia especial e campo material próprio, 
atende a exigências de adequação (idoneidade do meio escolhido para satisfazer a 
fim constitucional legítimo), necessidade (adota medida menos gravosa ao direito 
fundamental restringido) e proporcionalidade em sentido estrito (obtém resultado 
benéfico superior aos malefícios ou restrições provocados por sua intervenção). 
Nessa tríplice avaliação, normas legais que multiplicam cargos de confiança e 
promovem desequilíbrio entre o número de cargos efetivos e cargos de direção 
e assessoramento superior, promovendo instabilidade do corpo funcional, grave 
prejuízo à eficiência da atividade administrativa, perda de memória dos órgãos 
atingidos e custos agravados para a despesa pública, podem merecer censura 
judicial, por eventualmente transformarem a exceção em regra, o excepcional em 
ordinário, ao elevar a patamar excessivo a transitoriedade do corpo funcional de 
órgãos e entidades. São comportamentos que podem revelar finalidade clientelista 
e não finalidade de armar a administração de elite dirigente capaz de favorecer a 
eficiência e a eficácia da gestão pública. 

58  A economia do texto exige fórmulas de síntese básicas, tributárias de múltiplas abordagens sobre os conceitos de racionalidade 
normativa, razoabilidade e proporcionalidade. Difícil precisar as suas fontes diretas depois de sucessivas leituras do rico ins-
trumental analítico produzido nos últimos anos. Na temática aludida, recomenda-se consultar, pelo caráter didático ou de fácil 
acesso, conquanto divergentes em muitos aspectos, os trabalhos de ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 16 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2015; LAURENTIIS, Lucas Catib de. A proporcionalidade no direito constitucional: origem, modelos e reconstrução 
dogmática. São Paulo: Malheiros, 2017; SILVA, Suzana Tavares da. Direitos Fundamentais na Arena Global. 2. ed. Coimbra: Im-
prensa da Universidade de Coimbra, 2014; PULIDO, Carlos Bernal. O direito dos direitos: escritos sobre a aplicação dos direitos 
fundamentais. Tradução de Thomas Rosa Bustamante. São Paulo: Marcial Pons, 2013; PULIDO, Carlos Bernal. El Principio de 
Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2010; ALEXY, Ro-
bert. Teoría de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1981; JACKSON, Vicki C.; TUSHNET, 
Mark (Ed.). Proportionality: New Frontiers, New Challenges. New York: Cambridge University Press, 2017; CANAS, Vitalino. 
O Princípio da Proibição do Excesso na Conformação e no Controlo dos Atos Legislativos. Coimbra: Almedina, 2017; QUEIROZ, 
Cristina. Justiça Constitucional. Lisboa: Petrony Editora, 2017; SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade 
na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004; CASTRO, Carlos 
Roberto de Siqueira. O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova Constituição do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1989.
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Pouco importa se o administrador ou o legislador visaram bons propósitos 
quando praticaram a infração finalística da norma de competência. O vício do 
desvio de finalidade é objetivo59.

Do exposto, resumido aqui ao máximo, colhem-se novas perspectivas 
para o controle da criação legal de cargos em comissão e para o controle do 
provimento abusivo de cargos em comissão. Trata-se de abordagem que não 
analisa apenas a compatibilidade do cargo criado com a esfera material objetiva 
de funções reservada ao legislador pelo Art. 37, V, da Constituição da Repúbli-
ca, mas a racionalidade, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito da própria intervenção legislativa e, subsequentemente, do provi-
mento administrativo do cargo criado, recorrendo-se não apenas a uma análise 
de aspectos formais como também de aspectos materiais da decisão jurídica. 

Nos Tribunais essa nova perspectiva de controle já conta com preceden-
tes, que merecem registro e desenvolvimento ulterior. Identifico três linhas de 
resposta inovadora ao clientelismo administrativo realizado através do controle 
judicial sobre a criação e provimento de cargos em comissão: 

 a) admissão de ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra 
inércia do legislador na edição de lei reguladora dos percentuais mínimos de 
reserva dos cargos comissionados para provimento por servidores de carreira, 
às vezes com fixação de percentual judicial ante omissão reiterada do legislador; 

b)  invalidação, por inconstitucionalidade, de leis de criação de cargos em 
número desproporcional ao quadro de cargos efetivos da unidade política ou 
órgão; 

c) desconstituição de investidura de agente sem qualificação técnica mínima 
ou idoneidade moral para o exercício de função de direção ou assessoramento 
superior na administração pública. 

Cada uma das referidas medidas exigiria um artigo específico. Sob a di-
tadura do espaço, resumo apenas o essencial sobre cada uma delas e invoco 
breve exemplo concreto. 

A primeira tem sido explorada em sucessivas decisões do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo60. Na ausência de fixação legal competente o 
Tribunal tem adotado o percentual mínimo de 50% das vagas como de reserva 

59  Celso Antônio Bandeira de Mello, de modo preciso, ensina: “No desvio de poder o agente, ao manipular um plexo de poderes, 
evade-se do escopo que lhe é próprio, ou seja, extravia-se da finalidade cabível em face da regra em que se calça. Em suma: o ato 
maculado deste vício direciona-se a um resultado. diverso daquele ao qual teria de aportar ante o objetivo da norma habilitante. 
Há, então, um desvirtuamento de poder, pois o Poder Público, como de outra feita averbamos, falseia, deliberadamente ou não, 
com intuitos subalternos ou não, aquele seu dever de operar o estrito cumprimento do que se configuraria, ante o sentindo da 
norma aplicada, como o objetivo prezável e atingível pelo ato. Trata-se, pois, de um vício objetivo, pois o que importa não é se 
o agente pretendeu ou não discrepar da finalidade legal, mas se efetivamente dela discrepou”. MELLO, Celso Antonio Bandeira 
de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p.1012. 

60  Entre dezenas de processos, cabe referir alguns mais recentes: ADl por Omissão nº 2053959-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. 
Péricles Piza. Julgado em 30.08.2017; ADI por Omissão nº 2053940-50.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, julgado em 
31.03.2017; ADI por Omissão nº 2053802-83.2017.8.26.0000, Relator Des. Xavier de Aquino, Julgado em 09.08.2017, ADI por 
Omissão nº 20538963120178260000, Rel. Des. Amorim Cantuária, julgamento 16 de Agosto de 2017.  
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necessária para servidores de carreira61. Essa orientação é uniforme em todas 
as últimas decisões da corte.

A segunda medida encontrou aplicação em diversos Tribunais estaduais e no 
próprio STF. A declaração de inconstitucionalidade de leis que criam quantidades 
excessivas e desproporcionais de cargos comissionados em relação ao número 
de cargos de provimento efetivo no órgão ou no ente federado ganhou atenção 
após a pioneira decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental do RE 
365368, julgada em 2007, Relator Min. Ricardo Lewandowski. A decisão recebeu 
a seguinte ementa: 

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CAR-
GOS EM COMISSÃO. I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a 
regularidade dos atos normativos e de administração do Poder 
Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que 
os ensejam. II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que 
ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e 
em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do 
Poder Legislativo local. III - Agravo improvido.62 

O acórdão referido tocou em ponto sensível, surpreendendo a incongru-
ência de quadros de pessoal constituídos amplamente por servidores transitórios 
e instáveis. A prevalência de um corpo funcional instável e temporário ofende a 
racionalidade do sistema administrativo, pois converte a exceção em regra por 
simples ausência de parâmetro numérico ou quantitativo preciso. O concurso 
público passa a ser ocorrência episódica; a nomeação discricionária, a regra. Há 
quadros de pessoal hoje, em diversos órgãos estaduais e municipais, compostos 
por 80 a 90% de servidores comissionados. A desproporção na matéria, se não 
for reprimida, converte as garantias constitucionais dos servidores de carreira em 
verdadeiro castelo de areia. 

Compreendo que o sistema constitucional exige situação oposta e que consti-
tui fraude ao regime constitucional dos agentes administrativos e burla ao concurso 

61  A orientação, seguida por todos os precedentes referidos, pode também ser confirmada em recente decisão: “Ementa: AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. AÇÃO PROCEDENTE. Artigo 115, inciso V, da Constituição 
Estadual, norma de eficácia limitada, já que a previsão constitucional é de que a lei preveja as condições e percentuais mínimos 
para que os cargos em comissão, destinados às atribuições de direção, assessoramento e chefia, sejam preenchidos por servi-
dores de carreira. Ausência de norma municipal que discipline o conteúdo determinado pela norma constitucional e que se 
aplique a todos os servidores municipais – do Poder Executivo e da Câmara Municipal – , havendo omissão a ser declarada. 
Não tendo, pois, o Poder Executivo e o Poder Legislativo de Itapira, após mais de 10 anos da edição da Emenda nº 21/2006, se 
desincumbido de sua obrigatoriedade de disciplinar o artigo 115, inciso V, da Constituição Estadual, prevendo o percentual mí-
nimo de cargos em comissão a serem providos exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, deve ser declarada a 
mora legislativa, devendo ser fixado prazo de 180 dias, da data do julgamento desta ação, para que seja superada tal lacuna, nos 
termos do artigo 12-H, caput, e § 1º, da Lei 12.063/09. Caso superado o prazo fixado e os Poderes competentes permaneçam 
inertes, fixa-se o percentual mínimo de 50% para preenchimento dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos, tudo 
com base em remansoso entendimento deste Órgão Especial. (TJSP, Proc. 2152267-30.2017.8.26.0000, ADI, Rel. Des. ALEX 
ZILENOVSKI, Órgão Especial, Data do julgamento: 13/12/2017, Data de publicação: 14/12/2017, Data de registro: 14/12/2017)

62  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 365368. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 22.05.2007. 
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 jun. 2007.
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público a predominância acentuada de cargos em comissão no quadro de pessoal 
dos órgãos públicos. Salvo em situações excepcionais de órgãos temporários, 
criados para atividades especiais de direção e coordenação de outros órgãos63, é 
intuitivo que o número de servidores efetivos deve ser superior aos comissionados 
transitórios para que a memória administrativa seja preservada, práticas sejam 
institucionalizadas e funções de direção, chefia e assessoramento superior possam 
ter sentido real sobre o corpo funcional tendente à permanência. É um non sense 
jurídico a aceitação como algo ordinário da preponderância de cargos de direção 
sem dirigidos, chefes sem chefiados, assessores que decidem sozinhos sobre os 
mais diversos assuntos de órgãos públicos permanentes. 

A desproporção como burla também foi reconhecida expressamente pelo 
STF na decisão da ADI 4125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P, DJE 
de 15-2-2011, referida anteriormente, que criou milhares de cargos de provimento 
em comissão.64 

É certo que a temática merece maior aprofundamento. Do mesmo modo 
que não basta exigir certo percentual abstrato de cargos comissionados reserva-
dos a servidores de carreira, admitindo simples equilíbrio mínimo, sem considerar 
diferentes escalas hierárquicas, também a desproporção não deve considerar 
apenas os cargos criados, mas os efetivamente providos, evitando o expediente 
de contabilidade criativa de criar cargos efetivos por lei e não os prover mediante 
concurso público, cuidando de investir servidores apenas em cargos de confiança, 
mantendo o desequilíbrio real. É preciso diferenciar níveis e estabelecer proporção 
entre cargos efetivamente providos e não apenas percentuais abstratos de cargos. 

Deve ser denunciada e controlada a omissão do legislador ordinário na 
fixação: 

(a) de uma proporção de cargos de provimento em comissão e cargos efe-
tivos, inclusive diferenciação entre níveis na escala decisória (é aceitável maior 
número de outsiders nos níveis mais elevados e maior número de insiders nos 
níveis mais baixos da escala hierárquica);

(b) de um detalhamento adequado do nível de escolaridade e formação 
técnica necessária para cargos de chefia, direção e assessoramento, cujo perfil, 
diante das elevadas atribuições que devem exercer, exige qualificação incomum 
e preparação técnica suficiente para as funções a desempenhar. 

A segunda forma de omissão legal, atinente as exigências de escolaridade 
e preparo técnico exigíveis dos agentes em cargos de provimento em comissão, 
também tem desafiado o controle jurisdicional. Em sede de controle sobre a le-

63  É o caso dos cargos criados pela Medida Provisória 826/2018, que criou 67 cargos de apoio ao gabinete de intervenção federal 
no Rio de Janeiro. A MP criou o cargo de interventor federal, 2 cargos DAS-6, 15 cargos DAS-5, 6 cargos DAS-3 e 28 funções 
comissionadas do Poder Executivo (FCPEs). 

64  “[...] O número de cargos efetivos (providos e vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e o de cargos 
de provimento em comissão criados pela Lei n. 1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da proporcionalidade. 4. A 
obrigatoriedade de concurso público, com as exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, 
da impessoalidade e da moralidade administrativa, garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos. A não submissão 
ao concurso público fez-se regra no Estado do Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. […]”. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4125. Relator: Min. Cármen Lúcia, julgado em 10.06.2010. 
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 15 fev. 2011.
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gitimidade da nomeação de agentes para cargos político-administrativos, mesmo 
adotando concepção casuística e ainda limitada, o STF tem considerado o despre-
paro técnico do nomeado fator caracterizador de nepotismo vedado65. Em alguns 
casos, a ausência de “justificativa de natureza profissional, curricular ou técnica para 
a nomeação do parente ao cargo de secretário” tem sido considerada elemento 
indiciário suficiente do abuso no exercício da discrição administrativa, de modo a 
autorizar o afastamento cautelar de agente nomeado por parente em cargo político66.

A exigência de nível superior para os designados a funções de direção, chefia 
e assessoramento também tem recebido atenção legislativa recente, inclusive de 
alteração do texto constitucional67.

O novo estatuto das empresas estatais, Lei 13.303/2016, também nominado 
de “Lei de Responsabilidade das Estatais” ou apenas “Lei das Estatais”, é claro ao 
exigir da alta administração das empresas estatais: 

a) requisitos cumulativos de 
(1) reputação ilibada;
(2) notório conhecimento e tempo de experiência profissional68;

65 “[...] A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser 
tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão 
técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do 
contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do 
STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, 
Relator o Ministro CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a ade-
rência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. [...]”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 
27944. Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 07.11.2017. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 nov. 2017).

66 É neste sentido o pronunciamento do Min. Joaquim Barbosa, na Rcl 12.478-MC/DF, que considerou sem “justificativa de 
natureza profissional, curricular ou técnica” a nomeação de agente ao cargo de Secretário Municipal de Educação: “Assim, em 
linha com o afirmado pelo reclamante, tenho que os acórdãos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no RE 579.951 e 
na medida cautelar na Rcl 6.650 não podem ser considerados representativos da jurisprudência desta Corte e tampouco podem 
ser tomados como reconhecimento definitivo da exceção à súmula vinculante 13 pretendida pelo município reclamado. Bem 
vistas as coisas, o fato é que a redação do verbete não prevê a exceção mencionada e esta, se vier a ser reconhecida, dependerá 
da avaliação colegiada da situação concreta descrita nos autos, não cabendo ao relator antecipar-se em conclusão contrária ao 
previsto na redação da súmula, ainda mais quando baseada em  julgamento proferido em medida liminar. Registro, ainda, que 
a apreciação indiciária dos fatos relatados, própria do  juízo cautelar, leva a conclusão desfavorável ao reclamado. É que não 
há, em passagem alguma das informações prestadas pelo município, qualquer justificativa de natureza profissional, curricular 
ou técnica para a nomeação do parente ao cargo de secretário municipal de educação. Tudo indica, portanto, que a nomeação 
impugnada não recaiu sobre reconhecido profissional da área da educação que, por acaso, era parente do prefeito, mas, pelo 
contrário, incidiu sobre parente do prefeito que, por essa exclusiva razão, foi escolhido para integrar o secretariado municipal. 
[...] Ante o exposto, defiro a cautelar pleiteada pelo reclamante para determinar o afastamento de Lenine Rodrigues Lima do 
cargo de secretário estadual de educação do município de Queimados, até o julgamento final da presente reclamação. (BRA-
SIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 12478. Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgado em 03.11.2011. Diário da 
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 8 nov. 2011).

67 Na Câmara dos Deputados, em 26/08/2015, o deputado Irajá Abreu (PSD/TO) apresentou a PEC 119/2015, destinada a inserir § 
13 ao art. 37 da Constituição Federal, a fim de estabelecer a exigência da conclusão de curso de graduação (nível superior) para 
o exercício das funções de confiança e os cargos em comissão que se destinam às atribuições de direção e chefia dos Poderes 
Executivo e Legislativo. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em 6.12.2017, mas até 
o momento não foi constituída a Comissão Especial para continuidade da tramitação da Proposta. No Senado, tramita a PEC 
110, proposta em 13/08/2015 pelo Senador Aécio Neves (PSDB/MG), destinada a alterar a Constituição Federal e estabelecer 
limite máximo de 1/10 para o quantitativo de cargos em comissão em face dos cargos efetivos de cada órgão e reserva do per-
centual mínimo de 50% dos cargos em comissão para ocupantes de cargo efetivo, porém ressalva de ambos os limites os cargos 
de assessoramento direto a detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários Municipais. 
Estabelece ainda que o provimento dos cargos em comissão e funções de confiança será precedido de processo seletivo público.

68  A experiência profissional é demonstrada quando satisfeito, alternativamente, o requisito de (a) 10 (dez) anos, no setor público 
ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual fo-
rem indicados em função de direção superior; (b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos cargo de direção ou de chefia superior 
em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se 
como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;  cargo em 
comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público ou cargo de docente ou de pesquisador em 
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(3) formação acadêmica compatível com o cargo; e 
(4) ausência de hipótese de inelegibilidade prevista em lei para a assunção 

de cargos no Conselho de Administração e de diretor, inclusive presidente, diretor-
geral e diretor presidente de empresas estatais (Art. 17). 

b) veda-se ainda a indicação para o Conselho de Administração e para a 
diretoria: 

1- de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a so-
ciedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de 
Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com 
o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior 
na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de 
mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licencia-
dos do cargo, incluídos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau dos 
agentes mencionados;

2- de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participan-
te de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, 
estruturação e realização de campanha eleitoral;

3- de pessoa que exerça cargo em organização sindical;
4- de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou 

comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, 
com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da so-
ciedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período 
inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação; e

5- de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse 
com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da socie-
dade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

Por fim, segundo a Lei 13.303/2016, os administradores eleitos devem 
participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação 
societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, 
código de conduta, a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), 
e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade 
de economia mista. (Art. 17, § 4o). 

Pergunta-se: há cabimento em continuar a sustentar que os dirigentes das 
empresas estatais sejam selecionados com as restrições e cautelas referidas e os 
seus supervisores, na administração direta, sejam escolhidos sem exigência de 
qualquer grau de escolaridade e capacitação técnica? A resposta deve ser 

áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista e, por fim, (c) 4 (quatro) anos de experiência como 
profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de eco-
nomia mista. (Art. 17, I, Lei 13.303/2016). 
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designadamente negativa69. Mesmo na administração direta, e em face dos ocu-
pantes de cargos públicos e não de empregos, se a lei exige que até o Presidente 
de Comissão processante tenha nível de escolaridade superior ou equivalente ao 
servidor investigado (como ocorre na União, Art. 149 da Lei 8112/90), como aceitar 
que o dirigente maior, que decidirá pela instauração da comissão processante possa 
ostentar escolaridade inferior ao do servidor investigado? O disparate da criação 
de cargos de direção, chefia e assessoramento de nível médio ou fundamental na 
administração direta ou a investidura de agentes de nível médio ou fundamental 
em cargos de comissão no silêncio da lei parece evidente em termos sistêmicos.

Na doutrina, embora predomine o silêncio sobre a matéria, estudiosos têm 
cobrado maior rigor no controle da qualificação dos nomeados para cargos em 
comissão. Rita Tourinho, por exemplo, destaca que “o comissionamento em cargo 
público deve ser pautado na qualificação profissional do comissionado, ou seja, no 
merecimento que apresenta para o desempenho da função pública e não em quali-
ficação patronímica, como continua a ocorrer nos dias atuais”70. Marçal Justen Filho 
convoca, na matéria, a própria evolução do conceito jurídico de discricionariedade: 

A aplicação das teses mais recentes acerca da discricionarieda-
de conduz à reprovação de atos de investidura em cargos em 
comissão fundados na pura e simples preferência subjetiva do 
governante. Seria possível reconhecer como válida a decisão 
de nomear um sujeito simplesmente por compartilhar o mes-
mo partido político? Pode-se reputar como compatível com o 
sistema constitucional vigente a concepção de que um cargo 
em confiança possa vir a ser ocupado por um sujeito destituído 
de qualquer predicado objetivo? É possível nomear para cargo 
em comissão um parente, se destituído de qualquer habilitação, 
capacitação ou virtude necessárias ao desempenho da função 
pública? A resposta apenas pode ser negativa.71

Cargo em comissão é aquele que pressupõe do titular a confiança ou a fidú-
cia da autoridade. Mas é também aquele que exige qualificação especial de seus 
titulares para que se legitime, em termos constitucionais, como exceção justificada 
à regra do concurso público e forma adequada de melhor desempenho de funções 
estatais. A investidura nos cargos em comissão é precária, mas a designação deve 
ser materialmente fundada e não simplesmente arbitrária.

Por isso, sugere-se, ao legislador ordinário, entre outras medidas:
1- a fixação objetiva de percentuais máximos para o quantitativo de cargos 

de provimento em comissão em face do total de cargos efetivos em cada órgão 
ou entidade administrativa permanente; 

69  Em sentido contrário, considerando caber unicamente à lei estabelecer ou não requisito de escolaridade, cf. CAMMAROSA-
NO, Márcio. Cargos em comissão: algumas reflexões em face de limites constitucionais e da orientação do STF. In: PEREIRA, 
F. H. et al. (Org.). O direito administrativo na jurisprudência do STF e do STJ: homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira 
de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 361. 

70  TOURINHO, Rita. Concurso público no ordenamento jurídico brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 28. 
71  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 956. 
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2- a definição de limites mínimos precisos de investidura obrigatória de 
servidores de carreira em cargos de provimento em comissão, admitindo-se 
ampliação progressiva dos cargos de acesso externo na medida da elevação da 
escala hierárquica; 

3- transformação dos cargos comissionados de nível mais elementar em 
funções de confiança, pois escassa ou ausente a especial fidúcia que todo cargo 
de provimento em comissão deve ostentar; 

4- a generalização das cautelas quanto a conflitos de interesses e de exi-
gências de qualificação técnica e profissional para os cargos em comissão, em 
cada unidade da Federação, utilizando-se como base de inspiração as normas 
constantes da Nova Lei das Estatais (Lei 13.303/2016); 

5- vedação completa do chamado ́ dízimo partidário’, contribuição percentual 
realizada por nomeados para cargos em comissão sobre o valor de seus vencimen-
tos em favor da agremiação política a que se vinculam, laço econômico de evidente 
cariz patrimonial, que apenas incentiva o loteamento dos cargos comissionados e 
o contínuo aumento de seu número ou de sua remuneração; 

6- tipificação como crime de peculato a utilização de servidor comissionado 
para atividade privada, hoje conduta penal atípica, salvo para Prefeitos Municipais, 
pois, em relação a estes, existe previsão em lei, que torna punível a conduta do Che-
fe do Executivo local que se utiliza, “indevidamente, em proveito próprio ou alheio, 
de bens, rendas ou serviços públicos” (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, II, “in fine”); 

7- criação de banco de talentos e de ações permanentes de identificação, 
formação e capacitação de agentes públicos vocacionados ao exercício de liderança 
ou ao assessoramento superior, à luz de critérios de gestão por competência e 
validação de competências declaradas;

8- nos projetos de lei de criação dos cargos de provimento em comissão, 
requerer o detalhamento das habilidades, conhecimentos e atitudes exigidas de 
seus futuros titulares e não apenas a enunciação abstrata de funções de direção, 
chefia e assessoramento;

9- adoção de processos de seleção simplificados nos níveis intermediários, 
que assegurem o respeito ao princípio da impessoalidade e valorizem o banco de 
talentos disponível em cada órgão, sem embargo de seu possível afastamento 
para ingresso de candidatos externos de especial qualificação, à luz de perfis de 
competência previamente conhecidos;

10- a vedação ao nepotismo, independentemente do caráter político ou 
administrativo do cargo de provimento em comissão, sempre que a designação 
resultar do exercício de competência discricionária e não de processo de escolha 
vinculado (concurso público ou eleição direta).

Essas medidas podem ser estabelecidas por lei de iniciativa parlamentar, sem 
violar a iniciativa reservada do Poder Executivo para leis sobre regime jurídico dos 
servidores públicos (Art. 61, § 1º, II, c, da CRF88). Fixar percentuais máximos de 
cargos comissionados em face do total de cargos efetivos e percentuais mínimos 
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de cargos de confiança de acesso restrito ou privativos de servidores de carreira, 
além de exigências de escolaridade, qualificação técnica ou certificação ocupacional 
prévia, é dispor sobre o direito fundamental de igualitário acesso a cargos públicos 
e sobre exigências derivadas dos princípios da administração pública. Não por aca-
so, os Tribunais têm chancelado como constitucionais normas legais de iniciativa 
parlamentar que disciplinam a vedação ao nepotismo em cargos de provimento 
em comissão ou que regulam as condições de acesso aos cargos públicos. Nessa 
linha, dispor sobre as condições de acesso aos cargos é dispor sobre “momento 
anterior” à disciplina do regime dos servidores públicos, pois significa dispor sobre 
“condição para se chegar à investidura em cargo público” e não sobre a relação 
jurídica funcional dos agentes investidos em cargo face à Administração Pública. Foi 
essa a fundamentação adotada, de forma sutil e pioneira, pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADI 2672-ES72.  

Curiosamente, algumas das medidas sugeridas, aparentemente de difícil 
implementação, nada mais são do que a concretização do quanto estabelecido no 
art. 94 do Decreto-Lei nº 200, de 1967:

Art. 94. O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e 
das normas regulamentares relativas ao pessoal do Serviço Pú-
blico Civil, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios:
[...]
V - Constituição de quadros dirigentes, mediante formação e 
aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir 
a qualidade, produtividade e continuidade da ação governa-
mental, em consonância com critérios éticos especialmente 
estabelecidos.
VI - Retribuição baseada na classificação das funções a de-
sempenhar, levando-se em conta o nível educacional exigido 
pelos deveres e responsabilidade do cargo, a experiência que 
o exercício deste requer, a satisfação de outros requisitos que 
se reputarem essenciais ao seu desempenho e às condições 
do mercado de trabalho.
[...]
XI - Instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento do 
mérito aos servidores que contribuam com sugestões, planos 
e projetos não elaborados em decorrência do exercício de suas 
funções e dos quais possam resultar aumento de produtividade 
e redução dos custos operacionais da administração.73

72  “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.663, DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso 
público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para 
se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor públi-
co. Inconstitucionalidade formal não configurada. [...] Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2672. Relator: Min. Ellen Gracie, julgado em 22.06.2006. 
Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 10 nov. 2006). Confira também BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2225. Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 21.08.2014. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 
out. 2014.

73 BRASIL. Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece dire-
trizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
27 fev. 1967.
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Como bem assinala Adilson Abreu Dallari, “a garantia da acessibilidade ao 
serviço público é um direito fundamental do cidadão”, direito ancorado “a partir do 
próprio art. 1º da Constituição Federal, que consagra o princípio republicano, o 
qual não admitem castas ou classes de cidadãos”74.

Não por coincidência, trata-se de direito fundamental consagrado solene-
mente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 10.12.1948: “Todo ser humano tem igual direito de 
acesso ao serviço público de seu país” (Artigo 21, 2)75.  

4 CONCLUSÃO 

Superar, do latim superare, tanto pode significar vencer, subjugar, quanto 
assumir qualidade superior em juízo de comparação ou ainda ultrapassar obstáculo 
ou dificuldade. 

Ao olhar para o retrovisor da história, analisando práticas concretas e reações 
judiciais a práticas arraigadas na administração pública, contata-se que o controle 
judicial do clientelismo foi ampliado nesses trinta anos de vigência da Constituição 
da República de 1988 nos tribunais e começa a ser objeto de atenção direta do 
legislador. 

Foram os Tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de 
Justiça dos Estados, quase sempre em sede de controle concentrado de constitucio-
nalidade e, em menor dimensão, nas ações de improbidade e ações populares, que 
assumiram a tarefa de reagir inicialmente à proliferação de cargos de provimento em 
comissão e a nomeações espúrias envolvendo parentes e pessoas desqualificadas 
tecnicamente para assumir postos de liderança administrativa e assessoramento 
superior da Administração Pública. Papel de relevo também foi desempenhado 
pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Mas o clientelismo não foi vencido ou subjugado. No nosso tempo histórico, 
caraterizado pelo incremento da complexidade material e estrutural da Adminis-
tração Pública, ainda são frequentes os pactos de mediocridade e os pactos de 
interesse, que utilizam os cargos administrativos como moeda de troca em acordos 
políticos. Apenas em alguns segmentos, como as estatais, depois de monumen-
tais episódios de corrupção, passou-se a exigir para os indicados a empregos de 
confiança (a) tempo mínimo de função ou efetiva atividade profissional que exija 
os conhecimentos demandados pelo cargo; (b) análise de conflito de interesses 
e avaliação de riscos da nomeação pela administração pública; (c) análise dos 
indicados por comitê de seleção e outras cautelas referidas neste trabalho. 

O importante para superar em alguma medida o problema é compreender 
o fenômeno do clientelismo persistente em suas mais variadas manifestações, 
sem simplificações excessivas, e indicar caminhos de resposta e de contestação 

74 DALLARI, Adilson Abreu. Princípio da Isonomia e Concursos Públicos. In: MOTTA, Fabrício (Org.). Concurso Público e 
Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 91-92. 

75  NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Declaração Universal dos Direitos Humanos. [Paris], 1948.
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judicial cabíveis. Outro vetor é aumentar os custos políticos e administrativos da 
aposta no clientelismo e reduzir os incentivos à sua reprodução. Fenômenos como 
o dízimo partidário dos ocupantes de cargos comissionados, cujos titulares sejam 
indicados por vínculos de filiação partidária, não devem ser admitidos nem facilitados 
administrativamente, pois apenas estimulam o loteamento do Estado e a contínua 
criação de cargos de provimento em comissão, base para ampliação direta da 
receita dos Partidos Políticos. O peculato-desvio também deve ser melhor discipli-
nado e reprimido. Processos seletivos para cargos de provimento em comissão, ou 
de prévia formação de quadros certificados de servidores ou indivíduos elegíveis 
para determinados cargos, podem contribuir também para reduzir situações de 
descompasso técnico grave entre agentes de direção e agentes dirigidos. 

Podemos ser otimistas com alguns avanços institucionais dos últimos anos, 
mas não podemos ser passivos ou ingênuos. Não devemos tolerar a criação de 
cargos públicos sem finalidade pública ou o provimento de cargos realizada de 
forma indiferente aos princípios gerais da Administração Pública. Quem sofre 
de modo imediato com o loteamento patrimonial e clientelista do Estado não é a 
classe média, ou os mais privilegiados, mas os que precisam de serviços públi-
cos essenciais e que suportam em cada produto comprado o peso do custo do 
Estado. Não se trata de uma questão moral, porém de uma imposição jurídica. É 
manifesta a violação ao princípio da eficiência e à moralidade administrativa da 
investidura de agente sem preparo ou habilitação técnica para exercer funções de 
direção, chefia e assessoramento ou a aceitação de requisitos de qualificação ou 
escolaridade incompatíveis com a natureza e complexidade das funções do cargo 
público. Infringe o princípio da razoabilidade das leis a criação arbitrária de cargos 
em comissão em número superior ao de cargos efetivos ou em percentual que possa 
comprometer a estabilidade institucional da Administração Pública ou sua atuação 
profissional e permanente. Velar pela redução das múltiplas formas de apropriação 
do Estado por exercentes transitórios do Poder é obrigação republicana, de ontem, 
de hoje e provavelmente continuará a ser tarefa urgente e mobilizadora no futuro. 
(Salvador, 03.07.2018). 
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