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Luís Roberto Barroso

I. A CONSULTA

1. Trata-se de consulta fonnulada pela Associação dos

Titulares de Cartórios (ATC) de São Paulo, através de seu advogado, Eduardo

Pecoraro, na qual se questiona a validade do art. 16 da Lei nO 8.935/94, com a

redação que lhe deu a Lei nO 10.506/2002. O dispositivo afirma que o provimento

das serventias notariais e de registro por remoção será feito mediante "concurso

de títulos". A Lei em questão pretende regulamentar o art. 236 da Constituição

Federal de 19881
, dispondo sobre os serviços notariais e de registro ("Lei dos

Cartórios"). ConfIra-se O teor do preceito objeto da indagação, in verbis:

"Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas
terças partes por concurso público de provas e títulos e uma
terça parte por meio de remoção, mediante concurso de
títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial
ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento inicial ou de remoção, por mais de seis meses. "

2. A consulente infonna que legislações estaduais têm

reproduzido a previsão da lei federal e regulamentado essa modalidade de

seleção exclusivamente por meio de títulos (em particular para defInir os títulos e

sua pontuação), o que tem desencadeado controvérsia doutrinária e

jurisprudencial. Infonna ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou

inconstitucional dispositivo de lei estadual paulista que dispunha precisamente no

sentido referido, por entender que o dispositivo feria o § 3° do art. 236,

combinado com o art. 37, ambos da Constituição Federal de 1988.

3. Do exame do tema à luz da Constituição de 1988 - em

particular à luz dos subsistemas da Carta que cuidam do concurso público e da

1 O dispositivo constitucional, na parte relevante para o tema deste estudo, tem a seguinte
dicção: •Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (...) § 3° - 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."
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atividade notarial e de registro -, já se pode adiantar que a conclusão apurada foi

a de que o art. 16 da Lei nO 8.935/94 é inválido no ponto referido. As razões que

conduzem a essa conclusão serão expostas na forma do roteiro apresentado

inicialmente.

11. BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO NO BRASIL

4. No Brasil, diferentemente do que aconteceu nos demais

países da América Latina2
, a atividade notarial e de registro revestiu-se, desde

suas origens, do caráter de serviço subordinado ao Poder Judiciário, na condição

de serventia judiciae.

5. No período colonial, os primeiros serviços notariais e de

registro surgiram no Brasil vinculados à aquisição de terras, como forma de

disciplinar as relações surgidas nesse ambiente4
• A disciplina do tema constava

basicamente das Ordenações portuguesas5 e o provimento dos cargos de tabelião

ocorria por nomeação do rei. Não era incomum que esses cargos fossem

comprados, oferecidos como presentes a aliados políticos ou utilizados como

objeto de barganha6
•

2 Nos demais paises latino-americanos a atividade avançou de forma independente.

J Ovldio A. Baptista da Silva, O notariado brasileiro perante a Constituição Federal, Revista de
Direíto Imobiliário 48: 81, 2000, p. 81: "O Notariado brasileiro, disciplinado até então pelas
Ordenações Filipinas, com o Decreto de 02.10.1851, que dispôs sobre o regulamento geral das
correições, passou a ser fiscalizado pelo Poder Judiciário, e a partir dai inseriu-se. como uma
mera dependência, na hierarquia do Poder Judiciário, assumindo o caráter de um serviço
auxiliar, embora suas funções nada tenham em comum com as atribuições peculiares a esse
Poder".

4 Até porque, naquele momento, o conceito de propriedade não era bem definido e dependia
essencialmente da posse. Para mais informações, ver: http://www.notariado.org.br/his.asp

5 Ovidio A. Baptista da Silva, O notariado brasileiro perante a Constituição Federal, Revista de
Direito Imobiliário 48: 81, 2000, p. 81: "O regime dos tabelionatos, como se vê das disposições
constantes de todas as ordenações, especialmente das últimas, as Filipinas, que vigoraram no
Brasil por mais de trezentos anos, era o de uma instituição de natureza privada, obtida por
concessão do monarca a quem era devido o pagamento periódico de um tributo."

6 João Figueiredo Ferreira, Para onde vão os cartórios?, Revista de Direito Imobiliário 48: 125,
2000, p.126 e 129: "Como era natural, Portugal nos transferiu, com a colonização, toda
legislação e as práticas notariais aotadas naquele pais à época do Reinado. A função notarial
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Esse regime foi parcialmente modificado em 1827, quando

lei especifica regulou o provimento dos oficios da Justiça e Fazenda, vedando sua

transmissão a título de propriedade. Estabeleceu a lei, porém, o caráter vitalício

das serventias, cujos títulos seriam conferidos a pessoas com a "necessária

idoneidade" e que tivessem condições de servi-las pessoalmente (art. 2°7). Pouco

mudou, em verdade, na prática do regime notarial brasileiro naquele momento8
.

Em 1864, a Lei n° 1.237 criou o Registro Geral, considerado o embrião do atual

Registro de Imóveis9
. Já no início do século XX, o Código Civil de 1916 viria a

substituir o Registro Geral pelo Registro de Imóveis.

7. Antes do Código Civil de 1916, ainda que em extensão e

natureza variadas, a Constituição de 1891 determinava que o provimento dos

era exercida por pessoas indicadas em razão de sua proximidade com o Poder e está
intimamente vinculada á função judiciária. (...) A história do notariado brasileiro registra até fins
do Século XIX a possibilidade legal da venda do então denominado cartório, que era um bem
econômico, como uma casa, um escravo ou um animal. Na primeira metade de nosso século,
passou a constituir presente oferecido pelo detentor do poder para contemplar os amigos, ou
cooptar os inimigos." No mesmo sentido, Tatiana Sander, A atividade Notarial e sua
Regulamentação, Boletim Juridico n° 132. Disponivel em
www.boletimjuridico.com.br/doutrin/txto.asp?id683 (acesso em 28 fev 2007).

7 Lei de 11 de outubro de 1827, art. 2°: "Todos os oficios de Justiça ou Fazenda serão
conferidos, por tltulos de serventias vitalfcias, ás pessoas que para êles tenham a necessária
idoneidade e que os sirvam pessoalmente, salvo o acesso regular que lhes competir por escala
nas Repartições em que o houver". No art. 4°, a lei estabelecia: 'As pessoas que atualmente se
acharem na posse da propriedade ou serventia vitalícia de alguns ofícios que pessoalmente
não possam servir são obrigadas a fazer a nomeação de pessoa idônea para serventia, dentro
de seis meses, se já antes a não tiverem feito, contados da data da publicação desta Lei em
cada um dos lugares em que forem os ofícios, e perante as autoridades respectivas."

8 Tatiana Sander, A atividade Notarial e sua Regulamentação, Boletim Jurídico n0132,
Disponível em www.boletimjuridico.com.brldoutrinltxto.asp?id683> Acesso em 28 fev 2007:
"Em 11 de outubro de 1827, foi editada, em nosso pais, uma lei regulando o provimento dos
oficios da Justiça e da Fazenda. Dita lei passou a proibir que tais ofícios fossem transmitidos a
titulo de propriedade, mas que fossem conferidos a titulo de serventia vitalícia a pessoas
dotadas de idoneidade para tanto e que servissem pessoalmente aos oficios. Porém, a dita lei
pecou por não exigir formação jurldica dos aspirantes aos oficios ou, sequer determinado
tempo de prática na função, bem como por não instituir uma organização profissional
corporativa. A introdução dessa lei teve pouca influência no tratamento juridico do notariado,
pois, até anos recentes, persistiu, embora de modo dissimulado, o regime de sucessão, a
transmissão do cargo de pai para filho."

9 Marcelo Augusto Santana de Melo, Breves anotações sobre o Registro de Imóveis, Jus
Navigandi ano 8, n. 429, 9 seI. 2004. Disponlvel em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrinaltexto.asp?id=5669>. Acesso em: 28 fev. 2007: "Em 1864 surgiu
a Lei n° 1.237 que criou o Registro Geral, denominada por muitos juristas como o embrião do
Registro de Imóveis."
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oficios de justiça nas circunscrições judiciárias competia aos presidentes dos

tribunais federais (art. 58'°), valendo observar que a subordinação da atividade de

notários e registradores ao Poder Judiciário permanece até hoje. A Constituição

de 1934 seguiu a mesma linha, conferindo aos tribunais a tarefa de organizar "os

seus cartórios e mais serviços auxiliares", incluindo a nomeação, substituição e

demissão de seus funcionários (art. 6711
). A Constituição de 1937 não discrepou,

mantendo a competência dos tribunais para organizar os cartórios e serviços

auxiliares (art. 93 12
).

8. A Carta de 1946 constitucionalizou a regra da vitaliciedade

quanto aos titulares de oficios dejustiça13
• O artigo situava-se sob o Título VIII

"Dos funcionários públicos", de modo que o constituinte de 1946 optou por

qualificar os titulares de oficios de justiça como funcionários públicos strictu

sensu, diferenciando-os, quanto ao regime, dos titulares de serventias

extrajudiciais, que não tinham disciplina em sede constitucional.

9. A Emenda Constitucional nO 7/77, conhecida por "Pacote de

Abril", determinou a oficialização não apenas das serventias do foro judicial,

como também das serventias extrajudiciais - dentre as quais figuram as que

prestam serviços notariais e de registro -, prevendo a remuneração de seus

10 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891: "Art 58 - Os Tribunais federais elegerão
de seu seio os seus Presidentes e organizarão as respectivas Secretarias. § 10

- A nomeação e
a demissão dos empregados da Secretaria bem como o provimento dos Ofícios de Justiça nas
circunscrições judiciárias, competem respectivamente aos Presidentes dos Tribunais."

li Constituição de 1934: "Art 67. Compete aos Tribunais: a) elaborar os seus Regimentos
Internos, organizar as suas secretarias, os seus cartórios e mais setviços auxiliares, e propor
ao Poder Legislativo a criação ou supressão de empregos e a fixação dos vencimentos
respectivos; b) conceder licença, nos termos da lei, aos seus membros, aos Juízes e
setventuários que lhes são imediatamente subordinados; c) nomear, substituir e demitir os
funcionários das suas Secretarias, dos seus cartórios e setviços auxiliares, observados os
preceitos legais."

12 Constituição de 1937: "Art 93 - Compete aos Tribunais: a) elaborar os Regimentos Internos,
organizar as Secretarias, os Cartórios e mais serviços auxiliares, e propor ao Poder Legislativo
a criação ou supressão de empregos e a fixação dos vencimentos respectivos;"

13 Constituição de 1946: "Art 187 - São vitallcios somente os magistrados, os Ministros do
Tribunal de Contas, titulares de Oficio de Justiça e os professores catedráticos."
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servidores exclusivamente pelos cofres públicos (CF/67-9, art. 206)14. A

disciplina foi mantida pela Emenda Constitucional nO 22/82 que, ademais,

determinou que as serventias fossem providas após concurso público de provas e

títulos (CF/67-9, art. 207); nada obstante, assegurou aos substitutos, na vacância,

a efetivação no cargo de titular (CF/67-9, art. 208)15.

lO. A efetiva implementação do novo regime estabelecido pela

Carta de 1967-69, porém, dependia de regulamentação mediante lei

complementar, nos termos do seu art. 20616, que não foi editada. A omissão

resultou, na prática, na inaplicabilidade dos novos dispositivos, mantendo-se o

sistema tradicional dos titulares de serventias extrajudiciais: prestação dos

serviços por particulares, sem vinculo permanente com o Estado, remunerados

através das custas e emolumentos pagos pelos usuários dos serviços. No que

tocava aos oficios de justiça, a Constituição de 1967-69 assegurou a vitaliciedade

dos titulares nomeados até a sua vigência17
•

11. Com o advento da Constituição Federal de 1988, alterou-se

radicalmente o regime de prestação dos serviços notariais e de registro, em relação

14 A referida Emenda alterou o art. 206 da Carta de 1967/69 para lhe conferir a seguinte
redação: "Art. 206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante
remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação
dos atuais titulares, vitallcios ou nomeados em caráter efetivo. § 1° Lei complementar, de
iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos
Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. § 2° Fica vedada, até a
entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em
caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. § 3° Enquanto não
fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das
mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos
nos respectivos regimentos."

15 Constituição de 1967/69: "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 Utulos. Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das
serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacãncia, a efetivação no cargo de titular, desde
que, investidos na forma da Lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa
condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983."

16 Vide nota de rodapé n° 14.

17 Constituição de 1967/69: "Art 177 - Fica assegurada a vitaliciedade aos Professores
catedráticos e titulares de Oficio de Justiça nomeados até a vigência desta Constituição, assim
como a estabilidade de funcionários já amparados pela legislação anterior"
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ao que pretenderam as emendas constitucionais ns. 7177 e 22/8218
• A Carta de

1988 trouxe, ainda, mudanças no tratamento da Administração Pública como um

todo, face ao regime constitucional anterior, notadamente, no que toca aos

princípios que devem pautar a prestação dos serviços públicos e a consecução do

interesse público de maneira geral. O tema será objeto do próximo tópico.

IH. Os SERVIÇOS NOTAlUAIS E DE REGISTRO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988:

SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS AOS PARTICULARES, PRESTADOS EM REGIME

EXCLUSIVAMENTE PRIVADO.

12. A conciliação de valores e interesses diversos, que envolvem

a preservação do interesse público e do bem-estar social, a eficiência e a

otimização de recursos, levou a Constituição de 1988 a instituir diferentes

regimes de prestação dos serviços públicos. Estes regimes combinam, em

intensidade variável, a participação do Poder Público e dos particulares, e podem

ser sistematizados nas 4 (quatro) categorias abaixo:

(i) O primeiro regime é aquele em que apenas o Poder Público, com

exclusividade, pode prestar determinados serviços, caso típico dos

serviços públicos inerentes (como, e.g., defesa nacional,

diplomacia, segurança pública e atividade legislativa). Não se

cogita, ao menos no estágio ideológico atual19
, de particulares

assumindo essa espécie de serviço.

18 Sobre o ponto, confira-se José Afonso da Silva, Comentário contextuaf à Constituição, 2005,
p. 874: "A ordem constitucional vigente muda, assim, radicalmente, a orientaçao do regime de
prestaçao desses serviços, se nos lembrarmos que a Constituiçao de 1969, revogada,
apontava precisamente para a oficializaçao geral das serventias, mediante remuneração de
seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos (art. 206); mas a efetivaçao da medida
ficou dependendo de lei complementar e de outras providências (previstas nos parágrafos
daquele dispositivo). Essas providências não foram tomadas - omissão de que resultou a
inaplicabilidade efetiva do dispositivo."

19 Na verdade, a noçao de serviço público não é estável nem precisa, de modo que nem
sempre é fácil distingui-lo, do ponto de vista material, de uma atividade econômica pura. A
moderna doutrina reconhece que seus contornos variam em funçao do tempo e do espaço,
flutuando "ao sabor das necessidades e contingências políticas, econômicas, sociais e culturais
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(ii) A segunda possibilidade constitui a regra geral em matéria de

serviços públicos, prevista no art. 17520 da Constituição. Por este

regime, o Estado pode explorar diretamente o serviço ou delegar

sua execução aos particulares por meio de concessão ou permissão,

sempre através de licitação. Essa regra geral é reproduzida quando

da previsão de vários serviços específicos, que prevêem ainda a

possibilidade de delegação via autorizaçã021
• Seja como for, a

decisão a esse respeito estará na esfera infraconstitucional.

(iii) A terceira possibilidade prevista pela Constituição é a da prestação

conjunta do serviço pelo Estado e pelos particulares22
• Nessa

hipótese, porém, diversamente do que se passa com a regra geral do

art. 175, a execução dos serviços pela iniciativa privada dependerá,

no máximo, de uma licença - ato administrativo vinculad023
- uma

vez atendidas as exigências legais. É o caso dos serviços de

de cada comunidade, em cada momento histórico" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
brasileiro, 1993, p. 294 e Fernando Herren Aguillar, Controle social de serviços públicos, 1999,
p. 112-7). Sobre o tema, V., ainda, Luis Roberto Barroso, Regime constitucional do serviço
postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada. In: Temas de direito constitucional, t. 11,
2003, p.145 e ss.

20 CF/88: "Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos."

21 CF/88: "Art. 21. Compete à União: (... ) XI - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações (...) XII - explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão (... ). Art. 25. (...) § 2°. Cabe aos Estados
explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado (... ). Art.
30. Compete aos Municlpios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inciuldo o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial".

22 É interessante observar que, sob a perspectiva do Estado, a atividade a ser prestada tem
natureza de serviço público. Para o particular, porém, cuida-se de atividade econõmica, ainda
que alvo de regulação estatal.

23 Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1993, p. 170: "Licença é o ato
administrativo vinculado e definitivo pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado
atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o desempenho de atividades (... )" . A Lei de
Diretrizes e Bases (Lei nO 9.394, de 20.12.96), estabelece as nonmas a que estão submetidas
as instituições de ensino privadas. A Lei n° 6.435, de 20.07.77, dispõe sobre a necessidade de
"prévia autorização" do Governo Federal para o funcionamento de entidades de previdência
privada (embora o termo técnico devesse ser licença). A Lei nO 8.080, de 19.09.90, da mesma
forma, cuida das normas aplicáveis aos serviços privados de assistência à saúde.
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educação (CF, art. 209)24, saúde (CF, art. 199i5 e previdência (CF,

art. 201 e seguintesi6
• A própria Constituição delega aos

particulares a prestação desses serviços e o legislador

infiaconstitucional não poderá obstruir essa faculdade.

(iv) O último regime constitucional acerca da prestação de serviços

públicos é aquele em que a Constituição atribui ao particular, de

forma direta, mediante concurso público, e com exclusão do Poder

Público, o desempenho da atividade. É o que se passa com os

serviços notariais e de registro, nos termos do art. 236 da CF/88.

13. Com efeito, o constituinte de 1988 optou por abandonar a

política de oficialização pretendida no regime constitucional anterior e instituiu

um regime exclusivamente privado para tais serventias, mediante delegação do

Poder públic027. Confrra·se, na íntegra, o art. 236 da Constituição:

24 "Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: (... ) 11 
autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público."

2S "Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada."

26 "Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o beneficio contratado, e regulado por lei
complementar."

27 Como é corrente, delegar é transferir a outrem atribuições que, originalmente, competiam ao
delegante. Sobre o tema, v. Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1993, p.106
7; Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Curso de direito administrativo, 2002, p. 31; e José dos
Santos Carvalho Filho, Manual de direito administrativo, 2001, p. 266-7. Confira-se, por todos,
o registro de Odete Medauar, Delegação administrativa, Revista Forense 278:21, 1982: "O
instituto da delegação, in genere, é comum ao direito público e ao direito privado, consistindo,
em essência, na transferência de atribuições de uma entidade a outra que tenha competência,
igualmente, para prática dos atos transferidos. (... ) No campo do direito público e, em especial,
no campo do direito constitucional e no âmbito do direito administrativo, o instituto da
delegação surge sob vários aspectos, falando-se, no primeiro caso, em delegação legislativa e,
no segundo caso, em delegação administrativa. Por sua vez, no âmbito do direito
administrativo, a delegação, que é sempre transferência de atribuições, pode configurar: a)
quer a outorga para a exploração de serviços públicos do Estado por particulares, mediante
concessão, permissão ou autorização, b) quer a outorga de competência de superior a inferior
hierárquico para desempenho de determinado serviço público por funcionário do Estado,
ocorrendo, só nesta segunda hipótese, a denominada delegação administrativa, c) quer ainda,
nas federações outorga de competência de autoridades administrativas do aparelhamento da
União para autoridades estaduais e municipais ou para autoridades estaduais e municipais, ou
de autoridades administrativas do Estado para autoridades do Municlpio, configurando, pois, a
denominada descentralização política."

9
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"Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos
em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ ]O - Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais
de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 20

- Lei ftderal estabelecerá normas gerais para fixação
de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro.
§ 30 - 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."

14. Estabelecida a regra do regime privado para os serviços

notariais e de registro no art. 236, a própria Constituição cuidou de estabelecer as

exceções cabíveis nos arts. 31 e 32 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias. No art. 31, criou disciplina específica para as serventias do foro

judicial, que devem ser estatizadas, no mesmo sentido do movimento geral

existente antes da Carta de 1988. No art. 32, o constituinte decidiu respeitar as

situações já consolidadas, isto é, os serviços notariais e de registros que já

houvessem sido oficializados pelo Poder Público. Nesses casos, manter-se-á a

oficialização, não incidindo o art. 23628
. Fora dessas hipóteses, não é dado ao

legislador infraconstitucional alterar o regime constitucionalmente estabelecido.

15. A opção constitucional de impor um regime privado à

prestação dos serviços notariais e de registro é sublinhada pela doutrína29 e pela

28 Vale transcrever os dois dispositivos: "Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro
judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. Art. 32. O disposto
no art. 236 não se aplica aos serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados
pelo Poder Público, respeitando-se o direito de seus servidores."

29 Sobre o ponto, vejam-se, dentre outros: Celso Antônio Bandeira de Mello, A competência
para criação e extinção de serviços notariais e de registro e para delegação para provimento
desses serviços, Revista de Direito Imobiliário 47:197-8; e Ovldio A. Baptista da Silva, O
notariado brasileiro perante a Constituição Federal, Revista de Direito Imobiliário 48: 81.
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jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal de há muito já reconheceu o regime

exclusivamente privado de prestação de tais serviços, mediante delegaçã03o
•

16. A propósito, a Corte já manifestou entendimento no sentido

de que os titulares de serventias não são servidores públicos strictu sensu e não

ocupam cargo público efttivo, exercendo suas atividades em caráter privado por

delegação do Poder Público. ConfIram-se as seguintes decisões, proferidas pelo

Pleno do STF, nas ADIN's 2602-0/MG e 2891-000, respectivamente:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO
DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA
ANOS. (. ..) 1. O artigo 40, § 1~ inciso IL da Constituição do
Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está
restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados
membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas
as autarquias e fundações. 2. Os serviços de registros
públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público --- serviço público
não-privativo. 3. Os notários e os registradores exercem
atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo
público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a
compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da
CBI88 - aposentadoria compulsória aos setenta anos de
idade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente. " (negrito acrescentado)31

30 Confira-se, exemplificativamente: STF, DJU 8.mai.1998, ADln 417-ES, ReI. Min. Mauricio
Corrêa: "6. Como ressaltado pelo Ministêrio Público Federal, às fls. 99, já houve oportunidade
desta Corte desvendar o exato significado do disposto no caput do art. 236 da Constituição
Federal, quando proclamou que, em verdade, esse preceito teve o intento de TOLHER a
oficialização dos cartórios de notas e registros em contraste com a estatização estabelecida
para as serventias do foro judicial pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (RE nO 189.736-SP, Rei. Min. Moreira Alves, DJU de 27.09.96). 7. Assim, é
inconstitucional a norma do art. 34 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado do Espirito Santo, que promove a oficialização dos Cartórios de Notas e Registros"
(negrito no original). No mesmo sentido: STF, RE 178.236-RJ, ReI. Min. Octavio Gallotti, RTJ
162, p. 779.

31 STF, DJU 31.mar.2006, ADIN 2602-o/MG, Relator para acórdão Min. Eros Grau.
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"Serviços notariais e de registro: regime jurídico: exercício
em caráter privado, por delegação do poder público: lei
estadual que estende aos delegatários (tabeliães e
registradores) o regime do quadro único de servidores do
Poder Judiciário local: plausibilidade da argüição de sua
inconstitucionalidade, por contrariedade ao art. 236 e §§ e,
no que diz com a aposentadoria, ao art. 40 e §/i da
Constituição da República: medida cautelar deferida." 2

17. Note-se, porém, que o fato de serem prestados em um

regime nitidamente privado não retira dos serviços de que aqui se trata sua

natureza de função pública. Uma coisa é a natureza do serviço em si; outra,

diversa, é a natureza do regime de sua prestaçã033
• Com efeito, a natureza pública

dos serviços notariais e de registro é inconteste, como deflui da própria

circunstância de serem exercidos mediante delegação do Poder Públic034
, bem

como da previsão de provimento das serventias mediante concurso público de

provas e títulos - ponto a que se retornará adiante.

18. Nada obstante isso, os titulares de serventias de notas e

registros não integram a estrutura do Estado; antes, atuam em nome próprio, por

32 STF, DJU 27.jun.2003, ADI-MC 2891/RJ, ReI. Min. Sepúlveda Pertence.

33 José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 874: "Uma coisa,
porém, é a natureza do serviço em si; outra é a natureza do regime de sua prestação. O Poder
Público detém discricionariedade organizativa para eleger o modo de oferecimento desses
serviços. Pode prestá-los diretamente por meio de servidores públicos, como se dá com as
serventias oficializadas, que assim se caracterizam como típicas repartições públicas; aqui.
tanto o serviço como a fonma de sua prestação são públicos. Ou pode prestá-los pelo método
indireto, delegando sua execução a particulares. Este método é o que tem prevalecido em
relação à prestação dos notariais e de registro público. Não é comum prestá-los por serventia
oficializada; o comum e tradicional é outorgá-los a particulares, por via de delegação. A
Constituição, agora, consagra em definitivo essa fonma indireta de prestação desses serviços,
como se lê no artigo em comentário." (grifos no original)

34 A doutrina é pacífica nesse sentido: um ato de delegação pressupõe a titularidade das
atribuições por parte do delegante. Some-se aos autores antes referidos o registro de Celso
Antônio Bandeira de Mello, A competência para criação e extinção de serviços notariais e de
registros e para delegação para provimento desses serviços, Revista de Direito Imobiliário
47:198. "Delegação é a outorga, a transferência, a outrem, do exercício de atribuições que, não
fora por isto, caberiam ao delegante. Ou seja: os 'serviços' notariais e os de registro (que
melhor se diriam 'funções' ou 'oficios', como em seguida se aclarará) correspondem, em si
mesmos, a uma atividade estatal, pública. A circunstência de deverem, por imperativo
constitucional, ser desempenhados por terceiros, longe de destituir-lhes tal qualidade, pelo
contrário, confirma-lhes dita natureza, pois: 'Nemo transferre potest plus quam habet'. "
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sua própria conta e risco. Montam a estrutura para prestação do serviço que lhes

tenha sido delegado em propriedade particular e empregam seus próprios

funcionários, que não são servidores públicos, mas sim particulares contratados

de acordo com o regime da Consolidação das Lei do Trabalh035
• É o que decorre

não apenas do regime constitucionalmente estabelecido, como também do

disposto na Lei n° 8.935, de 18.11.l994, que veio regulamentar o art. 236 da

Carta de 1988 ("Lei dos Cartórios"). ConfIra-se o art. 21 da Lei:

"Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos
serviços notariais e de registro é da responsabilidade
exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito
às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe
estabelecer normas, condições e obrigações relativas à
atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos
de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos

. "serviços.

19. Vale dizer: o notário e o registrador exercem a função que

lhes foi delegada com autonomia, sem submissão hierárquica ao Poder delegante

- embora sujeitos à fIscalização por parte do Poder Judiciário, que tem o dever de

garantir que os serviços sejam prestados no melhor interesse público36
- e sem

qualquer relação direta com o Tesouro Nacional ou sujeição ao Tribunal de

35 O ponto, que já havia sido destacado no voto vencido do Min. Marco Aurélio quando do
julgamento do RE nO 178.236-RJ, foi reconhecido pelo STF no julgamento da ADIN 2602-0/MG,
já referido. Confira-se trecho do voto do Mln. Marco Aurélio: "Os notários enquadrados no art.
236, em virtude de atuarem em caráter privado, não integram sequer a estrutura do Estado.
Atuam em recinto particular, contando com os serviços de pessoas que também não têm a
qualidade de servidor e que auferem salário em face de relação juridica que os aproximam,
regida não pela lei disciplinadora do Regime Juridico único, mas pela Consolidação das Leis do
Trabalho."

36 Nesse sentido, confira-se Ovidio A. Baptista da Silva, O notariado brasileiro perante a
Constituição Federal, Revista de Direito Imobiliário 48: 81, 2000, p. 82: "Como acontece com o
regime das concessões de serviço público, o poder concedente - no caso a União Federal 
reservou-se o poder de fiscalizar a regular prestação do serviço público concedido á iniciativa
privada. Teve a Constituição Federal, no entanto, o cuidado de explicar que a fiscalização dos
tabelionatos e registros públicos, atribuldos ao Poder Judiciário, far-se-á, como é próprio ao
regime de todos os serviços públicos concedidos, não sobre o serviço, enquanto estrutura
organizacional, como empreendimento empresarial privado, e sim sobre seu produto destinado
ao público, quer dizer, a competência do Poder Judiciário haverá de limitar-se ao controle da
qualidade dos serviços prestados pelos concessionários."
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Contas, auferindo sua renda através dos emolumentos pagos pelos usuários dos

serviços3?.

20. A rigor, não há nada de novo aqui. A situação jurídica dos

delegatários de serviços notariais e de registro se aproxima, em diversos

aspectos, daquela dos concessionários e permissionários de obras e serviços

públicos, nos termos do art. 175 da Constituição. Estes, igualmente, não são

servidores públicos strictu sensu e não integram a estrutura do Estado, auferindo

sua renda através do preço ou tarifa pagos diretamente pelos usuários dos

serviços - e não através dos cofres públicos. Apenas que, no caso da delegação

constitucional dos serviços notariais e de registro, a função pública não é

transferida do Poder delegante a uma pessoa jurídica, como ocorre no caso da

concessão ou permissão, mas a uma pessoa fisica. Sobre o ponto, vale reproduzir

o registro de José Afonso da Silva:

"A conclusão é a de que as serventias de notas e de registro
público são organismos privados que prestam um serviço
público, desempenham uma função pública. E não há nada
de extraordinário nisso. Ao contrário, o direito positivo dos
países ocidentais acolhe atualmente, com significativa
generalidade, a possibilidade de que os particulares possam
colaborar com a Administração Pública. São particulares
ou organizações particulares que, atuando em nome próprio
e por sua conta e risco, desempenham uma função pública
em substituição da Administração Pública. A diferença de
outras formas de prestação de serviço público por
colaborador particular é que a serventia não é pessoa
jurídica - como o são, por exemplo, os concessionários de
serviço público. A serventia é uma estrutura orgânica a
serviço de seu titular particular, desde a Lei de 11.10.1827,
tanto como qualquer empreendimento individual que
mantém estrutura administrativa necessária ao exercício da
atividade do empreendedor." 38

37 Nesse sentido. v. José Afonso da Silva, ComentárIo contextual à Constituição, 2005, p. 877;
e Ovldio A. Baptista da Silva, O notariado brasileiro perante a Constituição federal, Revista de
Direito Imobiliário 48:81, 2000, p. 82; dentre outros.

38 José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 874-5.
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De tudo isso decorre que as diversas atividades notariais e de

registro são funções delegadas aos particulares de forma específica, isto é, cada

serventia vaga comporta uma delegação autônoma e isolada por parte do Poder

Público. Nesse sentido, vale conferir trecho do voto do Min. Carlos Ayres Britto,

quando do julgamento de medida cautelar na ADIN 3.519-3IRN, na qual o Pleno

do Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para suspender dispositivo de lei

complementar estadual que convertia em titulares de cartórios de registros e

notas, na vacância da serventia, serventuários substitutos integrantes do quadro

permanente de pessoal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que não

realizaram concurso público específico para a função:

"Sr. Presidente, o § 3° do art. 236 da Constituição deixa
claro que: 'o ingresso na atividade notarial e de registro
depende de concurso público de provas e títulos, ' mas um
concurso específico para o desempenho de atividades
típicas desse tipo de atividade estatal. O concurso é a
forma de investidura na delegação, mas um concurso,
volto a dizer, específico para cada vaga existente em cada
serventia. Acompanho, tranquilamente, o voto do eminente
relator. ,,39

22. Com efeito, assim como ocorre com os concessionários e

permissionários de obras e serviços públicos, cada delegatário de serviços

notariais e de registro recebe uma função pública específica. A delegação feita

pelo Poder Público transfere ao particular selecionado pela via do concurso

público tão somente as atribuições próprias de uma determinada serventia,

isoladamente considerada.

23. Em suma: os titulares de serventias extrajudiciais não ocupam

cargos públicos efetivos, como vem decidindo o STF desde 2003, tão menos

organizados em uma carreira pública4o• E o fato de a escolha dos delegatários se

39 STF, DJU 16.jun.2005, ADI-MC 3519-3/RN, ReI. Min Joaquim Barbosa.

40 A impossibilidade de estruturação desses serviços em carreira já foi reconhecida pelo STF.
Confira-se trecho da seguinte decisão: "Não obstante a ementa do RE 178.236 acima transcrita
mencione tais titulares como 'ocupantes de cargo público criado por lei', é fora de dúvida que
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dar obrigatoriamente por meio de concurso público, nos termos do art. 236, § 3° da

Constituição, não infrrma essa conclusão. O concurso se justifica porque, como já

registrado, está-se tratando aqui da prestação de serviços públicos - embora

exercida em caráter exclusivamente privado -, atribuída a particulares por

delegação constitucional. O mesmo ocorre no caso dos concessionários e

permissionários de obras e serviços públicos, que devem se submeter a certame

licitatório - uma vez que, nessas hipóteses, concorrem pessoas juridicas.

24. Ambas as técnicas de aferição objetiva de mérito - licitação e

concurso público - compartilham a mesma natureza e prestam-se à salvaguarda

dos mesmos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, que devem

pautar a atuação da Administração Pública em geral, e a prestação dos serviços

públicos em particular. O tema merece um exame específico, já que envolve o

cerne da questão suscitada pela consulente.

IV. O MANDAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

IV.l. Finalidade e princípios informativos

25. Como é corrente, a atuação da Administração Pública orienta

se por um conjunto de princípios de estatura constitucional, reunidos, em sua

maior parte, no caput do art. 37 da Constituição de 1988 - legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência41
- e na cláusula geral do art.

quis referir a condição de exercentes de serviço público, condição que foi considerada bastante
para tê-los por equiparados a ocupantes de cargo público, para efeito de aposentadoria
compulsória, visto ser manifesto que não ocupa cargo público quem exerce serviço
público em caráter privado, sendo fora de dúvida que, por isso mesmo, não podem ser
agrupados em categorias ou em carreiras." (STF, DJU 20.fev.2004, ADI 2.415-9/SP, Rei
Min. limar Galvão - trecho do voto na medida cautelar, negrito acrescentado).

4I CF/88: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (... l".
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5°, que traz o princípio genérico da isonomia (ou igualdadet2, capitulado também

como objetivo fundamental da República (CF, art. 3°, IY'\ Desses princípios

gerais decorre uma série de outros subprincípios e regras, consagrados ao longo

do texto constitucional, interessando particularmente à presente consulta a regra

do concurso público.

26. Na verdade, a regra do concurso público é, a um só tempo,

corolário e mecanismo garantidor dos princípios referidos e o maior rigor em sua

aplicação, pretendido pelo constituinte, guarda relação direta com a própria

realização dos princípios constitucionais referidos. Nessa linha, e como se sabe, o

inciso II do art. 37 da Carta de 1988 condicionou a investidura em cargo ou

emprego público à prévia habilitação em concurso público, defmido pelo próprio

dispositivo como aquele composto por provas ou provas e títulos. Confira-se a

redação do dispositivo:

"Art. 37. (..)
11 - 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; (. ..) "

27. Desse modo, à exceção dos cargos em comissão e de outros

cargos específicos previstos no próprio texto constitucionai44
, a investidura em

cargo ou emprego público depende de concurso público de provas ou de provas e

títulos. Note-se desde logo que, embora o dispositivo constitucional mencione

42 CF/88: 'Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:'

43 CF/88: "Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (... ) IV
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação."

44 Citem-se como exceções à regra do concurso público, e.g., os cargos do mais elevado
escalão do Poder Judiciàrio - tal como os de Ministros do STF e do STJ, que são nomeados
pelo Presidente da República (CF, arts. 101 e 104) - e dos Tribunais de Contas (CF, arts. 73,
§§ 1° e 2° e 235, 111).
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apenas "cargo ou emprego público", a regra é expressamente estendida ao acesso

a outras espécies de funções públicas pela própria Constituição - ainda que não

configurem cargo efetivo ou emprego público em sentido técnico -, tal como

ocorre no caso da atividade notarial e de registro, nos termos do § 3° do art. 236,

reproduzido acima.

28. A ordem constitucional anterior impunha a necessidade de

concurso público tão somente para a primeira investidura em cargo público,

abrindo, ademais, a possibilidade de que fossem criadas exceções através de /eI45•

O sistema admitia a utilização das chamadas formas de provimento derivado,

como a "transformação de cargos", a "ascensão" e a "transferência", que

resultavam no ingresso em função ou carreira diversa daquela para a qual o

servidor havia ingressado por concurso, permitindo uma sucessão ascendente

entre cargos isolados ou de naturezas distintas46
• E não era incomum que

determinado indivíduo ingressasse por concurso em órgão onde não havia grande

concorrência para, posteriormente, ser investido em outro, mais concorrido, sem

concurso específico.

29. o constituinte de 1988 pretendeu, justamente, bloquear as

brechas existentes no sistema anterior, suprimindo propositalmente a expressão

"primeira investidura" para impor o princípio do concurso público em qualquer

45 Confira-se o § 1° do art. 97, da Constituição de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda
Constitucional n° 01, de 1969: '§ 10. A primeira investidura em cargo público dependerá de
aprovação prévia, em concurso público de provas e ou de provas e titulos, salvo os casos
indicados em lei.'

46 V., sobre o ponto, as definições de Celso Antônio Bandeira de Mello, Regime constitucional
dos servidores da Administração Direta e Indireta, 1991, pp. 37 e 39: 'Provimento derivado. É a
forma de provimento em que o preenchimento do cargo se liga a uma anterior relação existente
entre o provido e o serviço público. Como o próprio nome declara é derivado, pois deriva,
procede, de um vinculo anterior, ao contrário do provimento inicial em que o preenchimento é
obrigatório e autônomo, sem derivação alguma. O provimento derivado apresenta-se sob as
seguintes modalidade: a) Derivação horizontal. Como o nome indica é a passagem horizontal 
quer dizer, sem elevação funcional - do titular de um cargo para outro cargo. Denomina-se
transferência. (...) Derivação vertical. É a passagem do titular de um para outro cargo, com
elevação funcional. (... ) Ascens§o (vide nota de rodapé n° 9) é a forma de provimento derivado
consistente na elevação do titular de cargo alocado na classe final de uma dada carreira (série
de classes) para cargo da classe inicial de outra carreira, predefinida legalmente como
complementar da anterior." (grifos no original).
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investidura, excepcionados apenas os casos previstos expressamente na

Constituiçã047
• Hoje, por força do art. 37, II da Carta de 1988, só é permitida a

investidura em função pública por meio de concurso de provas ou de provas e

títulos, vedadas as formas de provimento derivado que importem a transferência,

ascensão ou transformação de cargos, sem a prévia realização de concurso

público específico. Essa conclusão, bem como a intenção do constituinte de

imprimir maior rigor à acessibilidade às funções públicas, já foi reconhecida

inúmeras vezes pelo

exemplificativamenté8
;

Supremo Tribunal Federal. Confira-se,

"Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso,
transftrência e aproveitamento no tocante a cargos ou
empregos públicos.
- O critério do mérito aferível por concurso público de
provas ou de provas e títulos é, no atual sistema
constitucional, ressalvados os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou
em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o
em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe
inicial e pelo concurso público de provas ou de provas
títulos, não o sendo, porém, para os cargos subseqüentes
que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a
investidura se fará pela forma de provimento que é a
'promoção'. Estão, pois, banidas das formas de investidura
admitidas pela Constituição a ascensão e a transferência,
que são formas de ingresso em carreira diversa daquela
para a qual o servidor público ingressou por concurso, e
que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de
provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a

47 Vale reproduzir trecho significativo da justificativa apresentada durante os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte para a emenda supressiva da expressão "primeira
investidura" (Emenda Supressiva 2T00736-1): "JUSTIFICATIVA: O texto, da forma como está
redigido, permite o ingresso no serviço público através de um concurso público para carreiras
cujas exigências de qualificação profissional sejam minimas como mero trampolim para, por
mecanismos internos muitas vezes escusos, se atingir cargos mais especializados. Da mesma
forma, por este dispositivo, nada impede que alguém ingresse por concurso em um órgão "X",
onde não há grande concorrência, e isso sirva como justificativa para admissão em outro órgão
sem qualquer concurso."

48 No mesmo sentido: STF, DJU 21.nov.2003, ADIN 2.689-5/RGN, ReI. Min EUen Gracie; STF,
DJU 14.jun.2005, Ag. Reg. no AI 497143-8/BA, ReI. Min. EUen Gracie; dentre outros.
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promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira,
mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados.
- O inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal também
não permite o 'aproveitamento', uma vez que, nesse caso,
há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso
exigido pelo mencionado dispositivo. " (negrito
acrescentadot 9

"ADIN - (..) - PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS
PÚBLICOS (TRANSFERÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DE
CARGOS) - OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO
PÚBLICO(..)
- A transfOrmação de cargos e a transferência de
servidores para outros cargos ou para categorias
funcionais diversas traduzem, quando desacompanhadas
da prévia realização de concurso público de provas ou de
provas e títulos, formas inconstitucionais de provimento
no serviço público, pois implicam o ingresso do servidor
em cargos diversos daqueles nos quais foi ele
legitimamente admitido. Insuficiência, para esse efeito, da
mera prova de títulos e da realização de concurso interno.
Ofensa ao princípio da isonomia. " (sublinhado no original,
negrito acrescentado)50

30. Como se vê das decisões do STF, e tendo em conta a

interpretação sistemática do próprio texto constitucional de 198851
, o único

49 STF, DJU 13.nov.1992, ADln 231-7/RJ Rei. Min. Moreira Alves. Vale transcrever, ainda,
trecho elucidativo do voto do relator, verbis: "Portanto, o elemento histórico indica que a
intenção da retirada do adjetivo 'primeira' foi impedir práticas abusivas, feitas por via de
provimentos derivados como a ascensão e a transferência, com base no preceito maleável
contido no § l' do art. 97 da Emenda Constitucional n' 1/69. E, com essa supressão,
realmente alterou-se, de modo profundo, a exigência do concurso público para a investidura
nos cargos públicos."

50 STF DJU 8.abr.1994, ADln 248-1/RJ, ReI. Min. Celso de Mello. Confira-se o seguinte trecho
do voto do relator: "Essa exigência, muito embora correspondesse, sob a égide da Constituição
anterior, apenas à primeira investidura, passou a estender-se, genericamente, com a
promulgação da Constituição de 1988 - ressalvadas as exceções previstas na própria Carta
Politica -, à 'investidura em cargo ou emprego pOblico', quer mediante provimento originário,
quer mediante provimento derivado. (...) Com efeito, a Constituição de 1988, ao universalizar a
aplicabilidade do principio do concurso público, tornou ilegítimos os mecanismos de provimento
derivado consistentes no acesso, na transformação e, também, na transferência de que ora se
cogita. Desse modo, mesmo a previsão, inscrita no art. 74 do ADCT local, de transferência de
servidores para outros cargos e categorias funcionais mediante a realização de prova de títulos
e de concurso meramente interno revela-se incompatível com o disposto no art. 37, 11, da
Constituição (...)."

SI Com efeito, a Constituição de 1988 faz diversas referências a carreira ou planos de carreira
(e.g., arts. 39; 129, § 3'; 131, § 2'; 134, § 1'; 135; 144, §§ 1°, 2° e 3°; dentre outros),
veiculando, assim, o instituto da promoção, como forma de desenvolvimento na carreira.
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provimento derivado compatível com o postulado do concurso público, tal como

constitucionalmente delineado hoje, é a promoção, isto é: a passagem do titular

de um cargo para outro mais elevado dentro de uma mesma carreira52
. Como é

intuitivo, uma carreira pressupõe um escalonamento de cargos organizados em

diferentes classes ascendentes. Se assim não for, trata-se de cargos ou funções

públicas isoladas. Sobre o ponto, vale reproduzir a defmição constante dos votos

dos Ministros Moreira Alves e Sepúlveda Pertence, respectivamente, proferidos

quando do julgamento da ADln 231-7/RJ, que se vem de referir:

"Para que não se pretenda que é incompatível com a
exigência de concurso público para a investidura em cargo
ou emprego público a promoção (provimento também
derivado), pois esta pressupõe uma carreira que é formada
por uma série de cargos iniciais iguais, escalonando-se em
séries de cargos intermediários ascendentes até alcançar-se
a série de cargos finais que é o último elo dessa cadeia
ascendente, e se poderia sustentar que a ascensão de um
cargo de carreira para o imediatamente superior nela seria
também uma investidura em cargo público a exigir novo
concurso, em diversos dispositivos a atual Constituição
alude à cargos de carreira 'e a promoção' inclusive 'por
merecimento', em contraposição a por antiguidade. ,,53

UÉ claro, data venia, que com isso nem cabe cogitar que se
tivesse pretendido exigir concurso público para as formas
derivadas de provimento, dentro de cada carreira. Aí sim, a
alusão à carreira no art. 39 traz consigo necessariamente a
admissão de provimentos derivados independentemente de
concurso público. A promoção, sim, é ínsita à carreira. E a
carreira é prevista na Constituição. Mas a ascensão ou a
transferência já não me parecem ínsitas à carreira. Por
quê? Porque carreira pressupõe, de início, a posse de
qualificativos adequados às atribuições comuns que lhe dão

52 Celso Antônio Bandeira de Mello, Regime constitucional dos seNidores da Administração
Direta e Indireta, 1991, p. 39. No mesmo sentido, confira-se o registro de Adilson Abreu Dallari,
Transformação de cargos públicos, Revista de Direito POblico 96:110, 1990, p. 112: "Em face
da Constituição Federal em vigor, somente é possfvel a existência de concurso interno quando
se tratar de cargos escalonados em carreira, que deverão ser disputados pelos titulares dos
cargos situados em situação inferior na mesma carreira. Qualquer outra investidura em cargo
público de provimento efetivo somente será possível mediante aprovação em concurso público,
conforme expressamente determina o art. 37, li, da CF de 1988."

"STF, DJU 13.nov.1992, ADln 231-7/RJ ReI. Min. Moreira Alves (trecho do voto do relator).
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homogeneidade desde a investidura originária, o que não é
o caso da ascensão e das transferências. ,,54

31. Na realidade, ao proceder à seleção dos indivíduos melhor

capacitados para desempenhar determinadas funções públicas e assegurar igual

oportunidade de acesso aos interessados55
, a técnica do concurso público dá

forma a exigências que decorrem dos princípios da isonomia (ou igualdade) e da

impessoalidade56
•

32. Na formulação clássica do princípio da isonomia, os iguais

deverão ser tratados igualmente e os desiguais, desigualmente, na medida de sua

desigualdade. A impessoalidade, nessa mesma linha, exige que a Administração

trate a todos sem discriminações de qualquer natureza, sejam benéficas ou

prejudiciais57
• O que esses princípios vedam, portanto, são as desequiparações

54 STF, DJU 13.nov.1992, AOln 231-7/RJ ReI. Min. Moreira Alves (trecho do voto do Min.
Sepúlveda Pertence).

55 Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1993, p. 375: "O concurso é o meio
técnico posto á disposição da Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e
aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos
os interessados que atendam aos requisitos da lei, consoante determina o art. 37, li, da CF.
Pelo concurso afasta-se, pois, os ineptos e os apaniguados, que costumam abarrotar as
repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de poUticos
que se alçam e se mantêm no poder leiloando empregos públicos". Sobre o tema, vejam-se
ainda, dentre muitos outros: Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, 2005, p. 585
e ss.; José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 337 e ss.; e Oiogo
de Figueiredo Moreira Neto, Curso de direito administrativo, 2002, p. 285: "O concurso,
formalmente considerado, vem a ser um procedimento declaratório de habilitação individual á
investidura, que obedece a um ato inicial de convocação de interessados, o edital, ao qual se
vinculam todos os atos posteriores do certame, e se perfaz através de provas ou de provas e
titulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, não sendo permitido ao regulamento, ao edital ou a qualquer ato administrativo criar
outras condições de acesso que não essas definidas em lei."

56 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 2003, p. 104: "Nele [no
principio da impessoalidade] se traduz a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. (... ) O principio em causa não
é senão o próprio princIpio da igualdade ou isonomia.". No mesmo sentido: José dos Santos
Carvalho Filho, Manual de direito Administrativo, 2001, p. 13: "O principio objetiva a igualdade
de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em
idêntica situação jurldica. Nesse ponto, representa uma faceta do principio da isonomia. Por
outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se
exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em conseqOência,
sejam favorecidos alguns indivlduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para o
favorecimento de outros."

57 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 2002, p.71: "Este principio, que
aparece, pela primeira vez, com essa denominação, no art. 37 da Constituição de 1988, está
dando margem a diferentes interpretações, pois, ao contrário dos demais, não tem sido objeto
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que não tenham um fundamento racional e razoável e que não se destinem a

promover um fim constitucionalmente legítimo. Nessa linha, o princípio da

isonomia forma uma imperativa parceria com o princípio da razoabilidade: este

último é o parâmetro pelo qual se vai aferir se o fundamento da diferenciação é

aceitável e se o fIm por ela visado é legítimo. Veda-se o arbítrio, o capricho, o

aleatório, o desvio. O tema tem amplo curso na doutrina nacional58 e

estrangeira,59 merecendo nota especial a monografIa de Celso Antônio Bandeira

de Mello sobre o tema60
•

33. Reproduzindo-se o conhecimento convencional, costuma-se

afIrmar que a isonomia traduz-se em igualdade na lei - ordem dirigida ao

legislador - e perante a lei - ordem dirigida ao aplicador da lei61
• Na esfera

administrativa, a igualdade e a impessoalidade ganham relevo quando se trata,

de cogitação pelos doutrinadores brasileiros. Exigir impessoalidade da Administração tanto
pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados como à
própria Administração. No primeiro sentido, o principio estaria relacionado com a finalidade
pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não
pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre
o interesse público que tem que nortear o seu comportamento."

"Vejam-se, em meio a outros, San Tiago Dantas, Igualdade perante a lei e due process of law,
in Problemas de Direito Positivo: Estudos e Pareceres, 1953, p. 37 e ss.; Carlos Roberto de
Siqueira Castro, O princípio da isonomia e a igualdade da mulher no direito constitucional,
1983; Luis Roberto Barroso, Razoabilidade e ísonomia no direito brasileiro, in Temas de direito
constitucional, 2001 e Interpretação e aplicação da Constituição, 2004, pp. 241 e ss..

" A construção do sentido da cláusula constitucional equality under the law é um dos mais
recorrentes temas do direito constitucional norte-americano. Vejam-se, por todos, Laurence
Tribe, American Constitutitional Law, 1988, e Nowak, Rotunda & Young, Constitutional Law,
1986. Entre os autores portugueses, v. J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 1997, p.
1160 e ss.

60 Celso Antônio Bandeira de Mello, Conteúdo jurídico do princfpio da iguafdade, 1993.

61 Ao julgar o Mandado de Injunção n° 58, do qual foi relator para acórdão, averbou o Min.
Celso de Mello (ROA 183/143): "Esse principio (o da isonomia) - cuja observância vincula,
incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua
preclpua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (ROA, 55/114), sob duplo
aspecto: a) o da igualdade na lei; b) o da igualdade perante a lei. A igualdade na lei - que
opera uma fase de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao
legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação,
responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo,
pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na
aplicação da norma legal, não poderão subordiná-Ia a critérios que ensejem tratamento seletivo
ou discriminatório".
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sem prejuízo de outras aplicações, de licítações e concursos públicos62
. Isso

porque esses procedimentos visam à escolha de um interessado em detrimento de

outros. A isonomia e a impessoalidade - na dimensão em que se unem à

razoabilidade/proporcionalidade - se impõem aqui para evitar a discriminação

arbitrária e injustificada, determinando que o concurso, que é o tema que

interessa a este estudo, se realize mediante critérios tão objetivos quanto possível,

estabelecidos em função do desempenho esperado e considerando o fim a que se

destina o concurso63
.

34. Em outras palavras: a condução do concurso público de

forma isonômica e impessoal materializa a idéia típica dos Estados democráticos

a respeito do igual valor de todos perante a lei e, conseqüentemente, também

perante a Administração. Assim, o acesso aos cargos e funções de natureza

pública deve ser disciplinado de modo a que todos possam disputar o acesso a

eles em plena igualdade, sem a interferência de interesses individuais ou de

grupos de qualquer espécie64
• Nessa linha, o concurso público traduz, na prática,

um instrumento à consecução do interesse público65
•

62 Nesse sentido, v. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Curso de direito administrativo, 2002,
p.81: "O principio da igualdade é ainda extremamente relevante no seu enunciado negativo,
que é a vedação de discriminação, com particular aplicação, como se estudará, nos serviços
públicos, nos concursos públicos, nas licitações e no processo administrativo."

63 V., por todos, Marçal Justen Filho, Curso de direito administrativo, 200S, p. S87-8: "Deve ter
se em vista que o concurso público é um procedimento orientado à discriminação entre
individuos. Ou seja, trata-se de uma atuação administrativa que busca identificar as diferenças
entre os diversos individuos, para o efeito de atribuir a eles tratamento diferenciado,
correspondente e proporcional. Quando o Estado escolhe, mediante concurso público, alguns
particulares para serem investidos em cargo público, isso configura um tratamento
discriminatório, que privilegia alguns individuos. O que é inadmisslvel é a discriminação
arbitrária e injustificada. É indispensável que os critérios de discriminação dos candidatos
sejam estabelecidos em vista do desempenho apresentado, considerando o fim a que se
destina o concurso. Ademais, o concurso público é norteado pelo principio da isonomia, o que
significa a aplicação do principio da proporcionalidade."

64 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 2003, p. 104: "Nele se traduz
a idéia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações,
benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou
animosidades pessoais, politicas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e
muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O principio em
causa está consagrado explicitamente no art. 37, caput, da Constituição. Além disso, assim como
'todos são iguais perante a lei' (art. SO caput), a forliori teriam de sê-Io perante a Administração.
No texto constitucional há, ainda, algumas referências a aplicações concretas deste principio,
como ocorre no art. 37, 11, ao exigir que o ingresso em cargo, função ou emprego público
depende de concurso público, exatamente para que todos possam disputar-lhes o acesso em
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35. O princípio da moralidade administrativa66 também está

intimamente conectado ao mandamento do concurso público. O princípio da

moralidade, como se sabe, impõe aos agentes públicos o dever geral de boa

administração, do qual decorrem, dentre outros, os imperativos de honestidade,

lealdade e boa-fé7
• Do núcleo do princípio da moralidade - assim como dos

plena igualdade. Idem, no art. 37, XXI, ao estabelecer que os contratos com a Administração
direta e indireta dependerão de licitação pública que assegure igualdade de todos os
concorrentes. O mesmo bem juridico também está especificamente resguardado na exigência de
licitação para permissões e concessões de serviço público (art.175)."

65 Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 1993, p. 85: "O
principio da impessoalidade referido na Constituição de 1988 (art. 37, caput), nada mais é que
o clássico principio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que s6 pratique o ato
para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa
ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal."

66 A doutrina brasileira é unissona em reconhecer a força normativa desse principio da
Administração. Partindo-se correntemente das idéias de Maurice Hauriou, diferencia-se a
moralidade da moralidade administrativa. A primeira emana do seio social, a segunda dos fins
institucionais a que a Administração se propõe. Sobre essa diferenciação, confira-se o registro
de Emerson Garcia, verbis: "Enquanto a moral comum direciona o homem em sua conduta
externa, permitindo-lhe distinguir o bem do mal, a moral administrativa o faz em sua conduta
interna, a partir das idéias de boa administração e de função administrativa, conforme os
principios que regem a atividade administrativa. (... ) De forma correlata à moral comum, o
principio da moralidade administrativa também exige que o administrador observe
determinados valores, os quais assumem certa especificidade em razão da pr6pria natureza de
sua atividade." (Emerson Garcia, A moralidade administrativa e sua densificação, Jus
Navigandi 86, 2003. Disponivel em: http://jus2.uol.com.br/doutrinaltexto.asp?id=4283. Acesso
em: 07.mar. 2007).

67 V., por todos, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Moralidade administrativa: Do conceito à
efetivação, Revista de Direito Administrativo 190:1, 1992, p. 8 e ss.; Caio Tácito, Moralidade
administrativa, Revista de Direito Administrativo 218:1, 1999, p. 9 e ss.; e Maria Sylvia Zanella
Di Pietro, Direito Administrativo, 2002, p. 78 e ss.

Em sede jurisprudencial, merece destaque a posição do STF, na ADln 2661/MA, com relatoria
do Min. Celso de Mello: "O PRINCipIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO
VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURIDICO - CONDICIONA
A LEGITIMIDADE E AVALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. Esse postulado fundamental, que
rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta dos valores
éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O principio constitucional da
moralidade administrativa, a impor limitações ao exerclcio do poder estatal, legitima o controle
jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem
pautar o comportamento dos agentes e 6rgãos governamentais. (... ) Na realidade, e
especialmente a partir da Constituição promulgada em 1988, a estrita observância do
postulado da moralidade administrativa passou a qualificar-se como pressuposto de validade
dos atos, que, fundados, ou não, em competência discricionária, tenham emanado de
autoridades ou órgãos do Poder Público. (... ) Impõe-se ressaltar, por necessário, que a
possibilidade juridica de fiscalização jurisdicional dos atos estatais, mesmo daqueles de caráter
discricionário, desde que praticados em inobservância do interesse público ou com desrespeito
aos principios que condicionam a atividade do Estado, tem sido reconhecida pela
jurisprudência dos Tribunais (RDA 89/134), notadamente a deste Supremo Tribunal Federal
(RTJ 153/1022-1032,1030, ReI. Min. Marco Aurélio)".

25



Luís Roberto Barroso

princípios da isonomia e impessoalidade, que vêm de ser referidos - extraem-se

determinadas regras de forma imediata, sendo que uma delas é, sem dúvida, a

que veda o favorecimento pessoal no acesso a cargos públicos e na celebração de

contratos. Esse comando é instrumentalizado pelas técnicas do concurso público

e da licitação. O ponto, aliás, já foi expressamente afIrmado pelo STF no

julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nO 12, ocasião em que a Corte

registrou que o nepotismo é prática vedada diretamente pelo conteúdo essencial

dos princípios referidos68
•

36. É bem de ver, por fIm, que a exigência do concurso público,

tal como delineado na Constituição de 1988, é meio de assegurar a eficiência na

atuação dos agentes administrativos, princípio acrescentado expressamente no

caput do art. 37 pela Emenda Constitucional nO 19/9869
• O princípio relaciona-se

com as idéias de custo/beneficio, economicidade administrativa e sucesso na

realização da fInalidade pública7o, de modo a que se produza o atendimento

satisfatório das necessidades da comunidade e de seus membros, particularmente

no que toca aos serviços públicos, sejam eles prestados por agentes estatais ou

privados.

37. Nesse contexto, o princípio da efIciência se associa ao

sistema de mérito, em particular no que diz respeito ao acesso às funções

públicas, bem como à idéia de promoção em plano de carreira. Naturalmente, a

premiação dos mais qualifIcados, além de assegurar melhor desempenho nos

cargos de mais responsabilidade, é também fator de motivação para todos os

68 STF, DJU 1.seI.2006, ADC-MC 121DF, Rei. Min. Carlos Ayres Britto.

69 Sobre o principio da eficiência, v. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, 2002,
p. 83: "O principio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado
em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho
possival de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de
organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo
de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público." (grifos do original)

70 V. José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 2005, p. 337.
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integrantes da carreira71
• A ligação do princípio da eficiência com a hipótese

tomar-se-á ainda mais clara quando se verificar a espécie de competição

escolhida pelo art. 16 da Lei nO 8.935/94 - cuja constitucionalidade é objeto da

presente consulta - nas hipóteses de remoção de titulares de serventias

extrajudiciais.

38. Em suma: a interpretação e aplicação do postulado do

concurso público - que se impõe com maior rigor sob o regime da Constituição

de 1988, já não se limitando à primeira investidura no serviço público - orienta

se pelo resguardo dos princípios constitucionais gerais aplicáveis à atuação dos

agentes públicos, em especial os princípios da isonomia, impessoalidade,

moralidade e eficiência.

IV.2. Indispensabilidade da realização de provas para a caracterização do

concurso público a que se refere a Carta de 1988

39. O que se vem de expor explica e justifica a opção do

constituinte de 1988 ao definir as únicas duas modalidades procedimentais que

compõem validamente a técnica do "concurso público", tal como delineado na

Constituição, a saber: provas, exclusivamente, ou provas e títulos,

cumulativamente. Com efeito, o já transcrito art. 37, II é imperativo ao

determinar que a investidura em cargo ou emprego público depende da

aprovação em concurso de provas OU de provas E títulos, "de acordo com a

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei".

71 Nesse sentido, Paulo Napoleão Nogueira da Silva, Breves comentários á Constituição
federal, 2002, p. 434: "Este inciso estabelece o moralizante sistema de 'meritocracia', com o
intuito de afastar o nepotismo, o tráfico de influência e outros males que de longa data têm
prejudicado o desempenho da administração pública: resume-se ele na aprovação prévia em
concurso público de provas, ou de provas e tltulos, dependendo da natureza do cargo a ser
provido, e das circunstâncias que cercarem a necessidade de provimento. Embora o sistema
de mérito diga respeito ao acesso, está de certo modo relacionado à permanência no cargo,
em virtude do princípio da eficiência."
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Vale dizer: o que o constituinte delegou à legislação

infraconstitucional foi tão somente optar dentre uma das duas modalidades de

concurso aceitas pela Constituição, dependendo da função em cada caso. Jamais

criar uma terceira modalidade ou excluir a etapa de provas, expressamente

inserida em ambas as opções previstas na Constituição72
• Veja-se que tal regra

básica é obrigatória para todos os entes da Federação, cujas leis poderão regular

o tema, nos limites de suas competências, mas não poderão desrespeitá-la.

41. Tal conclusão é reforçada quando se verifica que a expressão

"concurso de provas ou de provas e títulos" é repetida na Constituição Federal

praticamente todas as vezes em que o texto se refere a concurso público. Citem

se, e.g., o art. 93, I (concurso para a magistratura); art. 96, I, e (concurso para

cargos necessários à administração da Justiça); arts. 127, § 2°, e 129, § 3°

(concursos no âmbito do Ministério Público); art. 131, § 2° (concurso para

Advocacia Geral da União); art. 132 (concurso para a Procuradoria Geral dos

Estados); art. 134, § 1° (concurso para a Defensoria Pública); art. 206, V

(concurso para o magistério público); e art. 236, § 3° (concurso para serviços

notariais e de registro), além do art. 37, II, evidentemente. Ou seja: a

interpretação sistemática da Carta de 1988 impõe a mesma solução.

72 Uadi Lammêgo Bulos sustenta que eventuais tentativas de flexibilizar o postulado do
concurso público, tal qual estabeleceu o constituinte originário, agrediriam o principio
republicano e a isonomia. Confira-se, verbis: "É inegável que a frase 'de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego' não é das melhores, porque é vaga. Dai o relevante
papel do intérprete da Constituição, o qual não deverá sacar da mensagem prescrita no
dispositivo constitucional raciocínio compatível com a flexibilização do concurso público,
violando a manifestação constituinte originária de 1988, que condicionou a investidura em
cargo ou emprego público á aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos. Conspurcar tal realidade é agredir o próprio principio republicano, o qual não se
compactua com a exclusão de um procedimento administrativo aberto a todo e qualquer
interessado que preencha os critérios definidos em lei. Noutro sitio, a flexibilização do concurso
público acabaria ferindo o pórtico da igualdade, porque a Constituição deu a possibilidade de
que todos se inscrevam para igualdade, porque a Constituição deu a possibilidade de que
todos se inscrevam para participar de certames públicos, sem desequiparações, e sim através
de critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital de abertura, mediante os quais
medem a capacidade e o mérito dos concursandos." (Constituição Federal anotada:
jurisprudência e legislação infraconstitucional, 2000, p. 573).
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E nem parece razoável imaginar que, nos poucos

dispositivos em que a Constituição de 1988 se referiu apenas a "concurso

público" - sem o qualificativo "de provas ou de provas e títulos" -, estaria ela a

autorizar concurso apenas de títulos: tanto assim que essa posição jamais foi

sustentada de forma minimamente organizada pela doutrina ou jurisprudência.

De fato, além de o argumento ser inconsistente com os princípios pertinentes e

com o sistema constitucional, a própria natureza temática dos dispositivos

constitucionais que deixaram de mencionar a expressão "provas ou provas e

títulos", e o contexto no qual estão inseridos, impossibilitaria tal conclusão73 •

Feita a observação, volte-se ao ponto.

43. A exigência constitucional da realização de ao menos uma

etapa de provas durante o certame não é caprichosa ou aleatória. Em verdade, a

submissão de todos os candidatos a uma mesma prova é o critério mais objetivo

e isento que se conhece de avaliação da qualificação dos indivíduos, para fins de

discriminação eficiente e isonômica entre eles74
• Cabe dizer: é o mais próximo

que se conseguiu chegar da isonomia e impessoalidade indispensáveis ao

procedimento, sob pena de violação aos princípios constitucionais que informam

e, a um só tempo, concretizam-se através do mandamento do concurso público.

Por outro lado, a competição baseada em títulos é meio por demais falho de

73 Citem-se como exemplos os arts. 28, § 1°, 37, 111 e 41 da Carta de 1988. Todos guardam
clara relação com a regra do concurso público, tal como prevista no art. 37, 11, ou seja:
concurso de provas ou de provas e titulos. Confira-se a dicção dos dispositivos:

"Art. 28. (... ) § 1°. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e
observado o disposto no art. 38, I, IV e V."

"Art. 37. (...) 111 - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual período;"

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público."

74 Não se ignora que o método seja passivel de falhas nessa incumbência discriminatória, como
por exemplo fatores como sorte e deficiências na educação de base em função de condições
econômico-sociais menos privilegiadas. Todavia, parece que a avaliação mediante prova
objetiva ainda se afigura o meio que mais nivela a todos que preencham dadas condições
objetivas.
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aferição de capacidade. É forma indireta de aferição, estática, voltada para o

passado.

44. A doutrina especializada aponta para essa mesma conclusão,

isto é, no sentido de que a Constituição de 1988 comporta tão somente o

concurso de provas ou de provas e títulos, de modo que a etapa de provas é, em

qualquer caso, indispensável. Vale reproduzir, exemplificativamente75
, a posição

sustentada por Marçal Justen Filho:

"O critério de julgamento do concurso pode ser a avaliação
em prova ou prova e títulos. A prova é uma comprovação
direta e imediata das virtudes do interessado, consistindo na
sua submissão a um teste de capacidade intelectual e, por
vezes, de capacidade física, cuja avaliação será feita de
acordo com os critérios previamente determinados. Os
títulos consistem numa comprovação indireta das virtudes
do sujeito, por meio da avaliação de sua experiência
anterior em atividades relevantes e pertinentes ao objeto do
concurso. Em qualquer caso, as provas e os títulos deverão
ser adequados a refletir o princípio da objetividade e a
seleção do mais qualificado. Não tem cabimento atribuir, a
propósito de prova de títulos, pontuação desvinculada da
natureza das atividades próprias do cargo. Mais
precisamente, a prova de títulos é um meio de avaliar
indiretamente a mesma capacitação que se pretende
investigar por meio da prova. A Constituição exige que a
prova sempre exista, quando for o caso de concurso. A
utilização dos títulos como critério de seleção será
facultativa. " (negrito acrescentado) 76

45. Note-se, a propósito, que mesmo nas hipóteses em que a

regra constitucional é respeitada e o concurso em questão é composto de provas e

títulos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ressalta a necessidade de

que os critérios de determinação e avaliação dos títulos observem os princípios

75 No mesmo sentido, v., dentre outros, Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo, 1993, p.
375; Wolgran Junqueira Ferreira, Comentários à Constituição de 1988, 1989, p. 456-7; Pinto
Ferreira, Comentários à Constituição brasileira, vaI. 2,1990, p. 371.

76 Marçal Justen Filho, Curso de Direito administrativo, 2005, p. 590.
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informadores do concurso público, em especial o prinCIpIO da isonomia77• A

Corte já decidiu, inclusive, que normas que valorizem como título o desempenho

profissional anterior na função pública envolvida no concurso - notadamente: o

exercicio de atividades relacionadas a serviços públicos notariais e de registro -,

em detrimento do exercicio de outras atividades pertinentes ao certame, são

inconstitucionais78.

46. Em suma: concurso público, nos termos da Constituição

Federal de 1988, pressupõe a realização de ao menos uma etapa de provas, não se

enquadrando na expressão uma competição exclusivamente de titulos.

v. APLICAÇÃO DOS CONCEITOS ESTUDADOS À HIPÓTESE:

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI N° 8.935/94

47. Já é possível responder à questão formulada na presente

consulta, tendo em conta os elementos apresentados até aqui. Indaga a consulente

acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nO 8.935/94, com a redação que

lhe conferiu a Lei n° 10.506/2002. Como já registrado, o dispositivo determina

que o preenchimento por remoção de serventias extrajudiciais vagas seja feito

77 Nesse sentido: STF, DJU 8.set.2005, ADI 3443-0/MA, ReI. Min. Carlos VeJloso; STF, j. em
16.maio.2002, ADI1855-0/RJ, ReI. Min. Nelson Jobim; dentre outros

78 V. STF, DJU 8.fev.2006, ADI 3580-1-MC/MG, ReI. Min. Gilmar Mendes: ''(. ..) 2. Concurso
público de ingresso e remoção nos serviços Notariais e de Registro. 3. Apresentação dos
seguintes titulos: a) 'tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente
em serviço notarial e de registro' (art. 17, I); b) 'apresentação de temas em congressos
relacionados com os serviços notariais e registrais' (art. 17, 11). 4. Violação ao principio
constitucional da isonomia. (...) A questão não é nova na jurisprudência desta Corte. No
recente julgamento da ADI nO 3.522/RS, ReI. Min. Marco Aurélio Oulgado em 24.11.2005), o
Tribunal entendeu que existia ofensa aos principios do concurso público (CF, art. 37, 11) e da
isonomia (CF, art. 5°, caput), e julgou procedente pedido formulado em ação direta para
declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, 11, 111 e X do art. 16 e do inciso I do art. 22, ambos
da Lei 11.183/98, do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleciam, como titulos de
concursos público, atividades relacionadas a serviços notariais e de registro, e, como critério de
desempate entre candidatos, a preferência para o mais antigo na titularidade desses serviços.
O Tribunal considerou que os dispositivos impugnados estabeleciam tratamento diferenciado
que se afastava dos objetivos da exigência do concurso público, visto que fixavam critérios
arbitrários de sobrevalorização dos titulos da atividade cartorária, conferindo privilégio a um
determinado grupo de candidatos em detrimento dos demais (Vide: Informativo STF ns. 407 e
410)". No mesmo sentido: STF, DJU 12.mai.2006, ADI 3522-3/RS, ReI. Min. Marco Aurélio.
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mediante concurso exclusivamente de títulos. Confira-se, novamente, o teor do

dispositivo:

"Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas
terças partes por concurso público de provas e títulos e uma
terça parte por meio de remoção, mediante concurso de
títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial
ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento inicial ou de remoção, por mais de seis meses. "

48. o artigo pretende regulamentar o art. 236 da Constituição

Federal, que, na esteira da orientação geral do constituinte acerca do postulado

do concurso público - a saber: a de que a investidura em qualquer função

pública, seja provimento inicial ou derivado, deve ser precedida de concurso

público, salvo as exceções previstas no próprio texto constitucional -, impõe a

realização de concurso público para o "ingresso" na atividade notarial e de

registro, seja na hipótese de "provimento", seja na de "remoção,,79.

49. É bem de ver que os termos empregados pelo constituinte no

art. 236 foram utilizados um tanto atecnicamente. Com efeito, a interpretação

sistemática do dispositivo, em conjunto com os demais princípios e regras

constitucionais afetos ao tema, impõe sua compreensão de forma mais flexível, e

não necessariamente no sentido técnico cunhado pelo direito administrativo. A

questão não é complexa.

50. Em primeiro lugar, a expressão "ingresso na atividade

notarial e de registro" utilizada no § 3° do art. 236, na verdade, refere-se à

delegação feita pelo Poder Público ao particular, forma de investidura no serviço

79 Por facilidade, vale reproduzir, ainda uma vez, o dispositivo na íntegra: "Art. 236. Os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1°
Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil é criminal dos notários, dos
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário. § 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3° - O ingresso na atividade notarial
e de registro depende de concurso público de provas e titulos, não se permitindo que qualquer
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses."
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em questão escolhida no caput do próprio artigo em tela - que, como é intuitivo,

detennina a compreensão de seus parágrafos. Como já se mencionou, cada

serventia extrajudicial é ocupada mediante delegação específica do Poder Público

a um particular após a realização de concurso público, dê-se a ocupação por

"provimento" ou "remoção". Não por outra razão, o art. 14 da Lei n° 8.935/94

assevera que a "delegação depende de habilitação em concurso de provas e

títulos", dentre outros requisitos8o•

51. Em segundo lugar, não seria correto atribuir à expressão

"remoção", para fms do § 3° do art. 236 da Carta de 1988, o sentido técnico do

direito administrativo, pois evidentemente o tenno não foi empregado nesse

contexto. Do ponto de vista técnico, como se sabe, remoção é simples

deslocamento do servidor de uma repartição para outra, ou de um órgão para

outro dentro de um mesmo quadro, sem que haja mudança de carg08
! . Ocorre que

o titular de serventia extrajudicial não ocupa cargo efetivo, e sirA recebe,

mediante delegação, uma função pública específica. Isto é: não há que se falar

em estruturação em carreira da atividade notarial e de registro, mas em um

conjunto de funções isoladas. O ponto é evidente e o STF por diversas vezes já

declarou inconstitucionais dispositivos de leis estaduais que pretendiam conferir

a substitutos o direito de se tomarem titulares das serventias notariais e de

registro, sem se submeterem a concurso público de provas e títulos específico

para a serventia em questã082
•

80 Lei nO 8.935/94: "Art. 14. A delegação para o exercicio da atividade notarial e de registro
depende dos seguintes requisitos: I - habilitação em concurso público de provas e titulos; (... )."

81 Nesse sentido, v. Celso Antônio Bandeira de Mello, Regime constitucional dos seNidores da
Administração Direta e Indireta, 1991, p. 38: "Não se deve confundir a transferência com
remoção. Na primeira, o titular de um cargo muda para outro. Remoção é simples deslocação
do servidor de uma repartição para outra, ou de um órgão para outro - dentro do mesmo
Ministério (na órbita federal) ou Secretaria (na órbita estadual) - sem que haja mudança de
cargo. Altera-se, apenas, o local em que ele servirá."

82 Confira-se, exemplificativamente: STF, DJU 25.ago.1995, ADI 690/GO, ReI. Min.Sydney
Sanches: "EMENTA: Direito Constitucional. Serventias judiciais, notariais e de registro.
Concurso público de provas e títulos. 1. Viola o principio do inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal o disposto no art. 22 do A.D.CT. da Constituição do Estado de Goiás, no ponto em
que, sem concurso prévio de provas e titulos, assegura aos substitutos das serventias judiciais,
na vacância, o direito de acesso a titular, desde que legalmente investidos na função até 5 de
outubro de 1988, obrigados, apenas, a se submeterem a prova especifica de conhecimento das
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Nessas condições, remoção, para os efeitos da atividade

notarial e de registro, não significa nem propriamente remoção e nem promoção

- que, como já registrado, é fenômeno que ocorre dentro de uma mesma carreira

e é a única forma de provimento derivado que dispensa o concurso público

validamente, na forma da Constituição. O termo remoção, no caso, foi

empregado em contraste com a idéia de provimento inicial83
, a fim de identificar

que, naquele caso, existiria uma relação anterior do indivíduo com o serviço

público. Dito de outra forma: o § 3° do art. 236 da Constituição, ao diferenciar a

forma de ocupação das serventias vagas em "provimento" ou "remoção", quer,

na verdade, delimitar o universo de competidores admitidos no concurso público

a ser realizado em cada caso. Se for hipótese de provimento, o acesso é permitido

a todos aqueles que preencham os requisitos do art. 14 da Lei nO 8.935/94,

independentemente de vínculo anterior com o serviço público notarial e de

registro; na hipótese de remoção, o universo de competidores se limita aos

titulares de serventias extrajudiciais que já exerçam a atividade há mais de dois

anos84
•

53. Note-se que poder-se-ia até mesmo discutir, em tese, se essa

verdadeira "reserva de mercado" criada pelo § 3° do art. 236, na hipótese de

remoção, está em harmonia com os princípios informadores do concurso público

no regime constitucional vigente, bem como com o princípio do amplo acesso,

inscrito no art. 37, I (e, a rigor, decorrente da isonomia e da impessoalidade).

funções, na forma da lei. 2. Ofende, por outro lado, o principio do par. 3. do art. 236 da
Constituição Federal o disposto no referido art. 22 do A.D.C.T. da C.E. de Goiás, na parte em
que, nas mesmas condições, independentemente de concurso de provas e títulos, assegura o
mesmo direito a substitutos, nas serventias notariais e de registro. Precedente. 3. Ação Direta
julgada procedente, pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade do art.
22 do A.D.C.T. da Constituição do Estado de Goiás."

83 Veja-se a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello: "Provimento inicial ou aut6nomo. É
a modalidade de provimento em que o preenchimento do cargo se faz de modo autônomo, isto
é, independentemente de anteriores relações entre o provido no cargo e o serviço público."
(Celso Antônio Bandeira de Mello, Regime constitucional dos servidores da AdministraçtJo
Direta e Indireta, 1991, p. 35).

B4 Lei n° 8.935/94: "Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que
exerçam a atividade por mais de dois anos."
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Como se trata de limitação imposta pelo próprio constituinte originário, porém,

não há proveito nessa espécie de debate do ponto de vista jurídico, já que entre

nós se adotou o axioma de que não há norma constitucional originária

inconstitucional. Seja como for, não é dado ao legislador infraconstitucional ou

ao aplicador do direito restringir o universo de competidores no concurso público

de remoção mais do que fez o constituinte de 1988, sob pena de violação aos

princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e amplo acesso referidos.

54. Feita a nota, retome-se o raciocínio. Como já referido, o

preenchimento de serventias extrajudiciais vagas por remoção não constitui

forma de promoção e, portanto, também está sujeito a concurso público, nos

termos dos arts. 37, II e 236, § 3°, ambos da Constituição. E a expressão

concurso público, como se vem de demonstrar, inclui necessariamente ao menos

uma etapa de provas, podendo ser organizado apenas em provas ou em provas e

títulos.

55. Ora, o dispositivo legal sob análise determina a realização de

concurso apenas de títulos, na hipótese de preenchimento de serventias vagas por

remoção. Ocorre que "concurso de títulos" não se enquadra no conceito de

concurso público, tal como delineado na CF/88 - e obrigatório em qualquer

investidura, inclusive em provimentos derivados, repita-se. O ponto já foi

demonstrado, valendo apenas somar às referências doutrinárias e jurisprudenciais

já referidas a anotação doutrinária de José CreteIla Júnior, direcionado

especificamente ao ingresso na atividade notarial e de registro:

"Dependerá de concurso público de provas e títulos o
ingresso na atividade notarial e de registro. A seleção,
mediante concurso será (a) de provas, (b) de provas e
títulos. Não há, em 1988, concurso somente de títulos." 85

85 V. José Cretella Júnior, Comentários à Constituição de 1988, 1999, p. 4624.
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56. É interessante observar que o dispositivo legal examinado

sequer impede que as respectivas legislações estaduais - a quem cabe

regulamentar o concurso por remoção, na fonna da Lei nO 8.935/94, art. 1986
_

pennitam a remoção de titulares de serventias de natureza diversa da que restou

vaga (e.g.: um titular de cartório de protesto de títulos concorrer a vaga em

registro geral de imóveis). Como é intuitivo, nessas hipóteses, a qualificação

necessária e o trabalho efetivamente desempenhado são muito distintos, o que

toma ainda mais evidente que tal "remoção" identifica-se, em verdade, com

figuras como a transferência, a transfonnação ou o aproveitamento,

incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

57. Exatamente em situações como essas, aliás, o Superior

Tribunal de Justiça já registrou a necessidade de concurso público de provas e

títulos, entendendo não ser suficiente para a efetivação da remoção a prévia

aprovação do requerente em concurso para serventia diversa da pretendida.

Confira-se, exemplificativamenté7
, o seguinte julgado:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO, SERVIÇO NOTARIAL. INGRESSO NA
TITULARIDADE DE COMARCA DO RIO GRANDE DO
SUL. CONCURSO PÚBLICO PRESTADO PARA OUTRA
COMARCA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 236, § 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Nos termos do art. 236, § 30 da Constituição Federal, o
ingresso na carreira notarial e de registros somente se dará

86 Lei n° 8.935/94: "Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o
concurso de remoção."

87 V., ainda: STJ, DJU 10.abr.2006, RMS 17.202/RS, ReI. Min. Arnaldo Esteves Lima:
"ADMINISTRATIVO. SERViÇO NOTARIAL E REGISTRAL. REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. ART. 236, § 3° DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL (... ) 1. O ingresso na atividade notarial e de registro, tanto na
hipótese de provimento inicial quanto na de remoção, depende de prévia aprovação em
concurso público de provas e titulos, conforme previsto no art. 236, § 3°, da Constituição
Federal. Precedentes." No mesmo sentido: STJ, DJU 14.dez.2006, AgRg em RMS 18.427, ReI.
Min. Francisco Falcão; STJ, DJU 20.nov.200e, RMS 21471/PR, ReI. Min. José Delgado; STJ,
DJU 1.ju1.1999, RMS 9.253/PR, ReI. Min. Felix Fischer; STJ, DJU 16.ago.1999, RMS
10.397/RS, ReI. Min. José Arnaldo da Fonseca; dentre outros.
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por concurso público, sendo inviável a pretensão de
'aproveitamento' ora deduzida. ,,88

58. Ou seja: a remoção precedida de competição apenas de

títulos viola o mandamento do concurso público - uma vez que este pressupõe a

existência de ao menos uma etapa de provas -, bem como os princípios que ele

visa a garantir e concretizar, em especial os da isonomia, impessoalidade,

moralidade e da eficiência. Ademais, afora as limitações inerentes de um sistema

de avaliação por títulos, no caso específico da atividade notarial e de registro, em

que o universo de competidores que têm acesso à remoção é restrito aos titulares

de serventias extrajudiciais, a utilização exclusivamente do critério de pontuação

por títulos permitiria conhecer o vencedor antes mesma da realização do

"concurso", contrariando a própria lógica do instituto.

59. Precisamente por essas razões, jurisprudência89 e doutrina

ensinam que os títulos devem ter função apenas classificatória. Veja-se o registro

doutrinário do Ministro Carlos Ayres Britto:

"É falar: os títulos que o candidato exibe como constitutivos
do seu 'curriculum vitae' exprimem um tipo de habilitação
ou conhecimento apenas presumido, porque não testado. O
candidato não é posto a prova quanto ao seu efttivo preparo
pessoal. Não há concurso de títulos, mas de provas...e
títulos. Não constituindo provas, os títulos não aprovam,
nem reprovam. Servem tão somente como critério de
classificação dos candidatos, até porque, se ostentassem
natureza eliminatória, fariam com que os candidatos
carecedores de denso currículo (os mais jovens e os mais
pobres, principalmente) já entrassem para prova de
conhecimentos com a obrigação de saber mais do que os

BB STJ, DJU25.fev.2002, ROMS 11349/RS, ReI. Min. José Arnaldo da Fonseca.

B9 Nesse sentido, STF, DJU 15.mai.1998, AI AgR 194188/RS, ReI. Min. Marco Aurélio:
"CONCURSO PÚBLICO - TITULOS - REPROVAÇÃO. Coaduna-se com o principio da
razoabilidade constitucional conclusão sobre a circunstância de a pontuação dos UluIos apenas
servir à classificação do candidato, jamais definindo aprovação ou reprovação. Alcance
emprestado por tribunal de justiça à legislação estadual, em tudo harmônico com o principio da
razoabilidade, não se podendo cogitar de menosprezo aos critérios da moralidade e da
impessoalidade."
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outros. E é intuitivo que tal 'obrigação antecipada' de saber
mais lesionaria o princípio da igualdade. ,,90

60. Em suma: o artigo 16 da Lei n° 8.935/94 é inconstitucional

na parte em que admite a remoção de notários e registradores mediante concurso

apenas de títulos, por violação ao preceito do concurso público - tal como

previstos nos arts. 37, II e 236, § 3° da Constituição de 1988 - e aos princípios

constitucionais que o informam e justificam, em especial, os da isonomia,

impessoalidade, moralidade, e eficiência.

CONCLUSÃO

61. Diante do exposto, é possível compendiar as principais

idéias aqui desenvolvidas nas seguintes proposições objetivas:

A. A Constituição de 1988 optou por abandonar a política de

oficialização pretendida no regime constitucional anterior e instituiu de forma

bastante clara um regime exclusivamente privado para a prestação dos serviços

públicos notariais e de registro, mediante delegação do Poder Público, na forma

do art. 236. Em decorrência, os titulares das serventias extrajudiciais não são

servidores públicos strictu sensu e não ocupam cargo público efetivo.

B. As atividades notariais e de registro são funções isoladas,

delegadas aos particulares de forma específica - isto é: cada serventia vaga

comporta uma delegação autônoma e isolada por parte do Poder Público -, em

semelhança do que ocorre com a concessão ou permissão de serviços públicos.

Não se trata de uma carreira.

90 Carlos Ayres Britto, Concurso Público - requisitos de inscrição, Revista Trimestral de Direito
Público 94:64, 1994, p. 70.

38



Luis Roberto Barroso

C. A investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, seja

hipótese de provimento inícial ou derivado. Na forma como delineado pela

Constituição Federal de 1988, o concurso público pressupõe a realização de ao

menos uma etapa de provas, não se enquadrando na expressão uma competição

exclusivamente de títulos.

D. O artigo 16 da Lei nO 8.935/94 é inconstitucional na parte

em que admite a remoção de notários e registradores mediante concurso apenas

de títulos, por violação ao postulado do concurso público ~ tal como previstos

nos arts. 37, II e 236, § 3° da Constituição de 1988 - e aos princípios

constitucionais que o infonnam e justificam, em especial, os da isonomia,

impessoalidade, moralidade, e eficiência.

É como me parece.

Janeiro, ~de abril de 2007.

: //., LI d---~
Luís Roberto Barroso
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