
 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ADMISSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO TEMPORARIAMENTE E POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO: ARTIGO 37, INCISO IX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO SELETIVO PLASMADO EM 
EDITAL COMO CONDUTOR DO PROCESSO DE ESCOLHA. REGRAS 
EDITALÍCIAS VINCULANTES: ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRADOS. 
CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFERIÇÃO DA 

LEGALIDADE DE ATOS ADMINSITRATIVOS. PONDERAÇÃO A 
APRTIR DOS FILTROS LANÇADOS PELA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS 

NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB 
 
 
I - RELATÓRIO 
 
Trata-se de examinar o pedido apresentado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, afeto à classificação de candidata 
aprovada no processo seletivo, lançado via edital nº 17/2022, 
onde entre outras funções, buscou-se o preenchimento da vaga 
de artesão. 
 
Consoante relato que deflagra a manifestação em curso, a 
aferição da capacidade técnica da candidata aprovada foi 
posta à prova pela Coordenadora do Centro de Apoio 
Psicossocial – CAPS, culminando na alegação de ausência de 
habilidades para desenvolvimento de atividades manuais 
devotadas aos pacientes da unidade assistida. 
 
É o breve relatório, passa-se à fundamentação. 
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
Diz o texto constitucional que a admissão de interessados às 
vagas do serviço público, serão providas pela submissão dos 



 

 

 

mesmos ao concurso público de provas ou de provas e títulos. É 
o chamado provimento originário. 
 
A regra encimada comporta modulação, admitindo-se 
servidores temporários e por excepcional interesse público, 
conforme previsão no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal 
de 1988. Em substituição ao concurso de provas ou de provas e 
títulos, com previsão inserta na Constituição Federal de 1988, 
faz-se uso do processo seletivo, sem previsão na Constituição 
Federal de 1988, porém amplamente admitida e tida por mais 
próxima à consecução do modus operandi de um concurso 
público. 
 
Ambos, concurso público ou processo seletivo, têm no edital 
publicado o regramento de suas consecuções, trazendo consigo 
os cargos e funções ofertados, suas atribuições e vencimentos, 
as exigências para preenchimento das vagas, a documentação 
exigida, as disciplinas cobradas para aferição da competência 
dos candidatos, os tipos de provas, titulações exigidas, 
supletivamente bem como outras regras admitidas em direito. 
Enfim, o edital é o deflagrador do procedimento e seu fio 
condutor, inadmitindo-se cobrança daquilo que nele não está 
plasmado. 
 
Ora, após leitura do edital nº 17/2022, vê-se que as exigências 
de maior envergadura estão inseridas nas subcláusulas 1.1, 1.2. 
2.4, 2.5, 2.6 e 3.4. Em nenhuma destas subcláusulas, bem como 
nas demais, não se ventila a aferição posterior, por qualquer um, 
acerca das habilidades técnicas daquele (a) aprovado (a) para 
assunção do cargo e funções de artesão ou qualquer outra 
função buscada. Prima facie, a submissão da candidata ao crivo 
avaliativo da coordenação do CAPS, incidente sobre a aptidão 
técnica da aprovada para a consecução de atividades de 
artesão, conforme previsão inserta no anexo I do edital nº 
17/2022. 



 

 

 

Assim posto, à luz do disposto no edital nº 17/2022, 
confeccionado, revisado e publicado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, inexiste teste de aferição da aptidão ou capacidade 
técnica aplicável aos candidatos (as) aprovados (as) ao cargo 
de artesão. A sua aplicação, dentro do processo seletivo, 
desborda das exigências editalícias, configurando, a princípio, 
exigência descabida. 
 
Pela aceitação do processo seletivo como arremedo de um 
concurso público, aplicando-se àquele os mesmos princípios 
assecuratórios da lisura deste último, certo é que a admissão da 
candidata, sem aplicação do teste de capacidade, porque 
inexistente no regamento, privilegia o princípio da legalidade. 
 
Mormente o respeito ao princípio da legalidade, é permitida a 
adução, moderadamente, da apreciação do princípio de 
eficiência, usado para aferir se a candidata aprovada é 
detentora de capacidade técnica, para além daquilo impresso 
em diploma de formação presencial ou a distância. 
 
Ademais, assegurar a aprovação da candidata em louvor ao 
princípio da legalidade estrita, para, ao depois, efetivada a 
contratação da mesma, aperceber-se durante a execução das 
suas atividades que lhe falta a habilidade necessária, 
culminando em rescisão contratual e renovação do 
procedimento de contratação, contribuindo, ao revés, com o 
processo de recuperação dos assistidos pelo CAPS. Neste ponto, 
sacrifica-se a eficiência pela legalidade, neste ponto, 
insuscetíveis de conjugação. 
 
Assim posto, esforçando-se para dar plena consecução ao 
disposto nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 4.567, de 04 de 
setembro de 1942, que estabeleceu a Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro, com nova redação dada pela Lei nº 
13.655, de 2018, entende-se admissível o cancelamento desta 



 

 

 

admissão/contratação, justificando-a e após dando-lhe 
publicidade. Em seguida, reputando-se necessária a aferição da 
aptidão e/ou capacidade técnica para consecução plena das 
atividades de artesão voltados ao processo terapêutico dos 
assistidos pelo CAPS, indeclinável a inserção da aplicação de 
teste junto ao edital, indicando quem o aplicará, como será 
aplicado e qual o peso e pontuação para os fins classificatórios. 
 
Em colação os artigos citados da Lei de Introdução às normas 
do Direito Brasileiro: 
 

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e 
judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as 
consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei 
nº 13.655, de 2018) 
 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a 
necessidade e a adequação da medida imposta ou 
da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 
norma administrativa, inclusive em face das possíveis 
alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 
 
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, decretar a invalidação de 
ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa deverá indicar de modo expresso suas 
consequências jurídicas e administrativas. (Incluído 
pela Lei nº 13.655, de 2018) 
 
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput 
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as 
condições para que a regularização ocorra de modo 
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses 
gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos 



 

 

 

ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do 
caso, sejam anormais ou excessivos.” 

 
 
III – CONCLUSÃO 
 
Entendo vicejar conflito entre o princípio da legalidade e o 
princípio da eficiência, ambos acolhidos no caput do artigo 37 
da Constituição Federal de 1988, temperado pelo o quê disposto 
nos artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às normas de Direito 
Brasileiro, entende-se admissível o cancelamento do processo 
seletivo no ponto afeto à contratação do artesão, impondo-se à 
Administração, via Secretaria Municipal de Saúde, a renovação 
editalícia, com inserção de procedimentos seletivos incidentes 
sobre a aferição da aptidão ou capacidade técnica exigida 
para o cargo ou função posta ao preenchimento. 

 
 

É o parecer, sub censura. 
 
 

Buritis – MG, 20 de julho de 2022. 
 
 
 

Rinaldo O. A. de Faria 
OAB/MG nº 103.025 
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