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Resumo

A Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da igualdade
como cláusula pétrea, não se admitindo tratamentos privilegiados
contrários à razoabilidade, Dessa forma, a mesma Carta Magna passou
a exigir a aprovação em concurso público como condição prévia para
qualquer investidura em cargo público efetivo, assim como para a
delegação em caráter definitivo da titularidade das serventias notariais e
de registro,

Ao contrário das constituições anteriores, com a nova ordem
constitucional passou-se a considerar como inconstitucionais quaisquer
formas de provimento que afastem a exigência de concurso público, por
ofenderem a igualdade que deve imperar entre os aspirantes a cargos
públicos,

Tal fato toma as propostas de emenda à Constituição apresentadas
nesse sentido para exame do Congresso NacionaI como portadoras de
vício material insanável, por afrontar direito individual. Essa
inconstitucionalidade foi reconhecida, inclusive, pelo Supremo Tribunal
Federal.

Palavras-Chave

Princípio da igualdade, Concurso público, Cargo público, Serviços
notariais e de registro, Proposta de emenda à Constituição,
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I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Constituição Federal promulgada em 1988 trouxe significativas
mudanças na ordem jurídica do Brasil, indo ao encontro dos anseios de
grande parte da população, após o fim do regime de exceção vivenciado
pelo país nos anos anteriores a tal promulgação.

Entre as conquistas trazidas pela referida Carta, constata-se a
exigência de concurso público para a investidura em todos os cargos e
empregos públicos, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão
declarados em lei como de livre provimento e exoneração. A exigência
se faz não apenas para a primeira investidura, mas para qualquer outra
que represente cargo distinto daquele para o qual foi o servidor aprovado
originalmente. Idêntica exigência atinge o provimento das serventias
notariais e de registro.

Tal exigência encontra amparo no princípio da igualdade, de modo
que qualquer pessoa que atenda aos requisitos exigidos em lei para o
exercício de determinado cargo está apto a concorrer com os demais
candidatos, em condições iguais, em concurso público destinado ao
provimento do cargo.

11 - O PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 50, caput, o
princípio da igualdade como direito individual que deve pautar todas as
relações que permeiam a sociedade. É uma decorrência do princípio
democrático, que não admite privilégios ou distinções desarrazoadas.

Trata-se de um princípio que está contido em diversas normas
constitucionais, tais como as que dispõem sobre a lei penal e sobre a lei
tributária, em que se assegura igualdade de tratamento àqueles que se
encontrem em condições iguais.

No Direito moderno, o conceito de igualdade sofreu modificações
em relação ao seu conceito original, tendo em vista as diferenças
existentes entre as pessoas. Assim, verificou-se a impossibilidade de
conceder uma igualdade absoluta. Ao mesmo tempo, tratar de forma
igual pessoas em situações desiguais pode aprofundar o sentido de
injustiça, que não é visado pelo ordenamento.
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Passou-se a admitir certas discriminações, desde que amparadas
pela razoabilidade. Celso Ribeiro Bastos afirma que a igualdade deve
ser substancial, correspondendo à "equiparação de todos os homens no
que diz respeito ao gozo e fruição de direitos, assim corno à sujeição a
deveres. "2

A interpretação de tal princípio, portanto, admite tratamentos
desiguais, desde que tal tratamento vise justamente equilibrar as
desigualdades existentes, corno ocorre, por exemplo, quando a própria
Carta Magna estabelece a reserva de vagas em concurso público para
pessoas portadoras de deficiência física. O tratamento diferenciado,
portanto, deve ser sempre avaliado em função da razoabilidade, jà que
os privilégios desarrazoados são contrários ao ordenamento.

Alexandre Moraes salienta que "os tratamentos normativos
diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando
verificada a existência de urna finalidade razoavelmente proporcional
ao fim visado."3

O princípio da igualdade enquadra-se corno direito individual, que
não pode ser violado sequer por proposta de emenda à Constituição,
consoante dispõe o art. 60, §4°, IV, da Lei Maior.

III - ACESSO A CARGOS PÚBLICOS ANTES DA CONS
TITUIÇÃO DE 1988

Em relação às Cartas anteriores à atual, a Constituição imperial
de 1824 e a primeira Carta republicana, de 1891, eram omissas acerca
da admissão de firncionários públicos, terna este que passou a ser tratado
na Constituição de 1934, que declarou', em seu art. 168, a plena
acessibilidade aos cargos públicos por todos os brasileiros. Além disso,
estabeleceu-se, pela primeira vez em ruvel constitucional, no art. 170,2°,
que "a primeira investidura nos postos de carreira das repartições
administrativas, e nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois
de exame de sanidade e concurso de provas ou títulos".

2 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional 19. Ed. São
Paulo:Saraiva, 1998. p.179.
3 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 65.
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Inaugurou-se, assim, um sistema que culminou com o atual.
Todavia, aquela norma ainda admitia concurso apenas de títulos, espécie
hoje não mais admitida para cargos efetivos.

Outra norma que perdurou por longo tempo foi a exigência de
concurso apenas para a primeira investidura em cargo público, admitindo
se, àquela época, os jà tradicionais concursos ou seleções internas para
os cargos que exigiam maior escolaridade, o que, nos tempos atuais,
tem-se corno afronta ao princípio da igualdade, por privilegiar aqueles
que jà ingressaram no serviço público em momento anterior. Eramtípicos,
então, a aprovação em cargos subalternos, com ràpida ascensão a postos
de maiores exigências e salàrios.

Tal dispositivo foi repetido no art. 156, c, da Constituição de 19375
,

e no art. 186 da Constituição de 19466

Essas Constituições, todavia, ainda admitiam a estabilidade de
funcionàrios admitidos sem concurso, exigindo um prazo maior do que
para os concursados. Essa possibilidade representava clara possibilidade
de burla à exigência de concurso, ainda que para a primeira investidura
em cargo público.

A Constituição de 19677 foi a primeira a modificar parcialmente o
sistema acima, passando a exigir o concurso público de provas ou de

4 CF/34 - Art 168 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem
distinção de sexo ou estado civil, observadas as condições que a lei estatuir.

Art 170 - O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos,
obedecendo às seguintes normas, desde já em vigor:
2Q

) a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e
nos demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e
concurso de provas ou títulos;
5 CF/37 - Art 156 - O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários
Públicos, obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor:
b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso de
provas ou de títulos;
6 CF/46 - Art 186 - A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei
determinar efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde.
7 CF/67 - Art. 97. Os cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei.
§ 1Q A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia, em
concurso público de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei.

Art. 207 - As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no artigo
anterior, serão providas na forma da legislação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação
obtida em concurso público de provas e títulos.
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provas e títulos para a primeira investidura, tomando-se referida
aprovação em concurso necessária para a aquisição de estabilidade no
serviço público. Permaneceu, porém, a possibilidade de realização das
citadas seleções internas, extintas apenas na Carta de 1988.

Outra novidade da Carta de 1967, introduzida pela Emenda
Constitucional n° 22/82, foi a exigência de concurso público de provas e
títulos para provimento das serventias extrajudiciais, notariais e de
registro, trazida pelo art. 207, já que as Cartas anteriores eram omissas
acerca do terna.

IV - AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988 E O PRINCÍPIO DA IGUALDADE

O art. 37 da Constituição Federal de 1988 inovou em relação à
exigência de concurso para obtenção de cargo efetivo na Administração
Pública, ao estabelecer, no art. 37, 11, que "a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração."

Sobre tal matéria, José Afonso da Silva argumenta que "o princípio
da acessibilidade aos cargos e empregos públicos visa essencialmente
realizar o princípio do mérito que se apura mediante investidura por
concurso público de provas ou de provas e títulos ... "8

O prevalência do mérito só é alcançada se as condições de acesso
são iguais a todos os candidatos, de modo que o melhor seja aprovado
em urna seleção justa, com critérios transparentes.

Por isso, a exigência de concurso público para provimento de
cargos na Administração Pública encontra fundamento no princípio da
igualdade, uma vez que não seria razoável dar tratamento diferenciado
a algumas pessoas, permitindo-se que as mesmas pudessem obter um
cargo sem prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e

B SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. São Paulo:
Malheiros, 2001. p.663.

22



o concurso público como corolário do princíplo da igualdade

títulos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal acerca do concurso
público e o princípio da igualdade:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DE
AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES ESTADUAIS, INDEPEN
DENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO (LEI
COMPLEMENTAR N° 67/92, ART. 56) - OFENSA AO ART.
37, 11. DA CARTA FEDERAL - DESRESPEITO AO
POSTULADO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO
PÚBLICO, ESSENCIAL À CONCRE-TIZACÃO DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA
GARANTIA CONCRETI-ZADORA DO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE, QUE NÃO TOLERA TRATAMENTOS
DISCRIMINATÓRIOS NEM LEGITIMA A CONCESSÃO DE
PRIVILÉGIOS. - Ajurisprudência do Supremo Tribunal Federal
- tendo presente a essencialidade do postulado inscrito no art. 37,
11, da Carta Política - tem censurado a validade jurídico
constitucional de normas que autorizam, permitem ou viabilizam,
independentemente de prévia aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço
estatal ou o provimento em cargos administrativos diversos
daqueles para os quais o servidor público foi admitido. Precedentes.
- O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso
público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em
cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses
de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, 11). A razão
subj acente ao postulado do concurso público traduz-se na
necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio
constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática
inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de
dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.
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Precedentes. Doutrina. (ADI 13501 RO, ReI. Min. Celso de Mello,
julgado em 24/02/2005, Dl 01-12-2006 PP-00065)

Dessa forma, a exigência de concurso público passou a existir
para qualquer investidura em cargo público, e não apenas para a primeira,
como estabelecia a Constituição anterior. O poder constituinte entendeu,
com inteligência, que as exigências para os diversos cargos são distintas,
o que exige a verificação do conhecimento para o acesso a cada cargo,
mediante disputa pela ampla concorrência, visando a escolha do melhor
candidato para os interesses da Administração.

Medidas como as seleções internas ou a ascensão funcional, antes
aceitos, não podem mais ser tolerados, pois representariam um privilégio
dado aos que já pertencem aos quadros da Administração, sem qualquer
justificativa para tanto. A aptidão e a capacidade para o exercício do
cargo deverão ser aferidas em concurso por todos os candidatos que
atendam aos requisitos exigidos.

Nesse sentido, decidiu a Corte Suprema quanto à
inconstitucionalidade da ascensão funcional naADI 30301AP, enfatizando
que "ajurispmdência do Supremo Tribunal Federal não admite a ascensão
funcional, espécie de provimento derivado velticaI."

É, por conseguinte, inconstitucional qualquer proposta que vise
afastar a realização de concurso público para o provimento de cargos
ou empregos públicos, por representar indevida afronta ao princípio da
igualdade.

Se os cargos são públicos, nada mais natural que qualquer cidadão
que atenda aos requisitos necessários para seu exercício possa disputá
los. Tal forma de acesso é plenamente democrática, ao contrário de
métodos usados em outros tempos, baseados nos bons relacionamentos
com políticos ou demais mandatários.

Nesse sentido, é razoável entender o concurso público como direito
individual de toda a população, não podendo ser suprimido sequer por
emenda constitucional.

A exceção à obrigatoriedade de concurso existe apenas
em relação aos cargos em comissão declarados em lei de livre provimento
e exoneração, pois tais cargos estão ligados à atividade de chefia, direção
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e assessoramento, sendo, portanto, aceitável que pessoas da confiança
do administrador sejam designadas para exercê-los.

Constituirá desvirtuamento da autorização constitucional, todavia,
criar cargos de livre provimento para o exercício de atribuições não
ligadas às mencionadas atividades de chefia, direção e assessoramento.

Outra novidade introduzida pela Lei Maior em 1988 diz respeito à
exigência de concurso para provimento de empregos públicos, em
empresas públicas e sociedades de economia mista, o que não era exigido
pelo ordenamento anterior. Assim, tanto a Administração direta quanto
a indireta estão obrigados a prover seus cargos e empregos mediante a
realização de concurso público de provas ou de provas e títulos.

A exigência de concurso atingiu, ainda, os serviços notariais e de
registro, eis que o art. 236, §3°, da Cmta Magna determinou que "o
ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga,
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seIs meses."

Portanto, iniciativas baseadas no apadrinhamento e no grau de
parentesco com o antigo titular não são amparadas pela nova ordem
constitucional, representando afronta ao princípio da igualdade.

v - PROPOSTAS TENDENTES A LIMITAR O CONCURSO
PÚBLICO

Apesar dos dispositivos constitucionais que garantem o concurso
público na Constituição Federal, tramitam na Câmara dos Deputados
algumas propostas de emenda à Constituição que visam mitigar a
exigência de concurso tanto para cargos públicos quanto para as
serventias notariais e de registro.

A primeira delas, a PEC 54, de 1999, acrescenta o art. 76 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, permitindo que pessoas
admitidas sem concurso público integrem quadro em extinção na
Administração Pública.

Na prática, a proposta confere salvaguarda àqueles admitidos sem
concurso público, embora o poder constituinte originário tenha dado
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estabilidade apenas àqueles admitidos cinco anos antes da promulgação
da Constituição (art. 19 da ADCT). Tal impossibilidade de conceder a
estabilidade aos admitidos sem concurso decorreu do fato de que já o
ordenamento constitucional anterior exigia a aprovação em concurso
público para a primeira investidura em cargo público, ou seja, as admissões
sem concurso já eram consideradas ilegais naquele momento.

O substitutivo aprovado pela Comissão Especial que apreciou a
referida proposta foi além, e explicitamente conferiu a estabilidade àqueles
admitidos para cargos públicos antes de 05 de outubro de 1988 e
considerou regulares as admissões em empresas públicas ou sociedades
de economia mista, sem concurso público, até 6 de junho de 1990.

Essa proposta representa uma violação ao estabelecido pelo poder
constituinte originário, na medida em que concede estabilidade a
servidores admitidos sem concurso público, apesar de tal exigência já
constar da Constituição anterior.

A PEC 2, de 2003, "acrescenta artigos 90 e 91 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando que os servidores
públicos requisitados optem pela alteração de sua lotação funcional do
órgão cedente para o órgão cessionário". A única condição para optar
pelo órgão cessionário é o exercício no mesmo por três anos consecutivos.

Tal medida afronta o princípio da igualdade mencionado, pois não
se pode comparar cargos públicos em órgãos e esferas distintos,
possuindo, cada um, natureza, aptidões necessárias para seu exercício,
vantagens e remuneração distintos. Certamente, não será objeto de opção
o cargo que ofereça uma situação desvantajosa ao servidor, o que
demonstra a intenção de burla ao princípio do concurso público e, em
conseqüência, da igualdade de opOltunidades que somente se verifica
em relação ao acesso a cargos públicos por meio do concurso.

Dessa forma, com a aprovação da referida proposta premiar-se
á aqueles apadrinhados e que lograram obter uma requisição para órgão
que ofereça maiores vantagens, em detrimento do critério meritório que
resulta do concurso público. Assim, deixa-se de fazer concurso para
prover cargos nos órgãos que despeltariam maior interesse dos
candidatos, já que os cargos dos mesmos seriam ocupados por servidores
requisitados de outros órgãos ou esferas.

26



o concurso público como corolário do princípio da igualdade

Por último, a PEC 471, de 2005, "dá nova redação ao parágrafo
3° do artigo 236 da Constituição Federal", de modo que ficaria assegurado
aos atuais responsáveis e substitutos, investidos na forma da Lei, a outorga
da delegação do serviço notarial ou de registro no qual exerciam a
condição de responsável ou substituto.

Comentando a aludida proposta, João Pedro Lamana Paiva9 afirma
que "o concurso público foi instituído para por fim a situações que
permitiam o provimento de vagas para Registrador ou Notários sem
concurso, mas por livre escolha da Adrninistração Pública, inclusive em
virtude de apoio político. Na contramão do processo democrático, a
ressalva que agora se pretende incluir no texto constitucional inviabilizará
os concursos de ingresso nos Serviços Notariais e Registrais daqueles
que estão vagos ou que irão vagar." Para o ilustre articulista, "a
designação tem natureza precária e temporária e é concedida de acordo
com a organização judiciária de cada Estado, a fim de que se possa dar
continuidade a prestação do serviço notarial e/ou registral na Comarca
que ficou sem um Notário ou Registrador titular, até a realização do
concurso." Ou seja, em nenhum momento há, por parte daqueles que
recebem delegação em caráter precário, expectativa de direito de vir a
receber a delegação em caráter definitivo.

Portanto, não há que se afirmar prejuízo àqueles que recebem a
designação temporária, pois, em nenhum momento, tinham garantido
qualquer direito a receber a designação em caráter definitivo. Além disso,
ao contrário do que alega o autor da proposição, se essas pessoas
realmente possuem experiência e conhecimento para ocupar a vaga,
certamente lograrão aprovação no concurso público aberto para
provimento em definitivo da serventia.

VI - CONCLUSÃO

A exigência de concurso público para acesso a cargos públicos
decorre diretamente do princípio da ignaldade, considerado corno cláusula
pétrea pela Constituição de 1988.

9 Boletim Eletrônico do IRIB, n.2623, em 4/9/2006, acesso em 6/12/2007.
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Dessa fonna, eliminar a exigência de concurso público para a
investidura em cargo público significa afrontar direito fundamental,
estabelecido pela Constituição, em benefício daqueles que não
demonstraram capacidade para desempenhar a função pública. Tal
tratamento privilegiado não condiz com a razoabilidade exigida para que
o princípio da igualdade seja flexibilizado. Essa impossibilidade de afastar
a exigência do concurso público já foi considerada, inclusive, como
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Apesar de tal condição, tramitam na Câmara dos Deputados
diversas propostas tendentes a mitigar ou abolir a exigência de concurso
público, o que significa mais uma tentativa de burla ao que foi estabelecido
pelo poder constituinte originário, sem que haja justificativa plausível.
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