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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo explorar a questão dos cargos 

comissionados em todas as esferas e funções de poder, de modo a se 

definir se este careceria ou não de mudanças. Visou investigar também 

se esta forma de provimento ao cargo público há de ser aperfeiçoado, 

mantido ou extinto, qual o grau de liberdade que os nomeantes possuem 

na escolha de seus comissionados, analisar possíveis restrições de 

acesso a estes cargos, avaliar a possibilidade de questionamentos 

frente às escolhas dos nomeantes, investigar a existência ou não de 

órgãos que possam coibir nomeações irregulares e analisar eventuais 

punições aos gestores que promovam nomeações em discordância com 

o ordenamento jurídico. Nesse contexto, foi possível perceber que há 

vários posicionamentos quanto à contratação e o acesso ao cargo 

público por meio do comissionamento, carecendo o assunto sim de uma 

maior atenção. Das muitas reflexões possíveis, certamente algumas 

delas geraram subsídios para a melhor compreensão do tema. O 

método utilizado para a elaboração deste trabalho constituiu-se a partir 

de pesquisa bibliográfica, o que permitiu uma gama satisfatória de 

fenômenos passíveis de análise. Através dos resultados alcançados, foi 

possível perceber-se que não há consenso ou modelo de admissão que 

se apresente mais próximo do que seria o ideal.  

 

Palavras chaves – Cargo em Comissão; Agente Público; Administração 

Pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A gestão pública brasileira há muito tempo vem passando por um processo de 

reconfiguração. O debate sobre a crise do Estado e a necessidade de sua 

reconstrução iniciou-se na década de 80 nos países industrializados e chegou ao 

Brasil na década de 90. Buscam-se resultados realmente efetivos, a superação de 

questões patrimonialistas, a reparação do mau funcionamento do aparato estatal, o 

enfrentamento da questão burocrática e o alcance real da eficácia, efetividade e 

eficiência preconizadas na administração gerencial. (SANTANA, 2002, p. 1). 

 Motta (2007, p. 88) quantifica esse período como sendo os últimos 40 anos, 

ressaltando que foram desenvolvidas novas práticas com expectativa de 

modernização, porém foram mantidas todas as características administrativas 

tradicionais. 

 A estrutura dos cargos públicos em nosso país divide-se em cargos públicos 

de provimento efetivo e em comissão. Os de provimento efetivo definem-se por sua 

natureza de aprovação prévia em concurso público e se caracterizam pela 

estabilidade após estágio probatório com organização em carreira. Já os de 

provimento em comissão definem-se pela contratação temporária, caracterizando-se 

pela livre nomeação e exoneração, com a finalidade de, pelo menos em tese, 

enfrentarem situações transitórias e extraordinárias, o que impediria a organização 

em carreira. 

 Divide-se esse comissionamento em: a) funções de confiança, que são 

aquelas funções exercidas exclusivamente por detentores de cargo efetivos e, b) 

cargos em comissão, que são exercidas por qualquer pessoa desde que 

devidamente nomeada. 

 A grande questão que se coloca é que o uso destes cargos tem sido 

associado ora à patronagem, ora à necessidade de se conferir governabilidade ao 

eleito, porém, o que se nota também é que muitas das vezes se constata o excesso 

desse tipo de cargo e a desproporção existente nas estruturas burocráticas que 

possam atender as necessidades dos governos. (SANTOS, 2009, p. 5). 

 Outra característica de relevância e de não menos importância é a questão do 

caráter provisório destes cargos, de sua temporalidade e do fato de recair 

exatamente sobre atribuições de chefia, direção ou assessoramento, podendo ser 
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concedidas a pessoas totalmente estranhas ao poder público, com destaque 

especial à necessidade de “indicação”, o que por si já pode representar a não 

melhor escolha dentre as possíveis. 

 Sobre os prejuízos dessa rotatividade em cargos comissionados, Ferreira 

(2014, p. 5) esclarece que: 

 

[...] ela é extremamente prejudicial à execução de políticas públicas de 
longo prazo, já que a tendência é paralisar aquilo que esta sendo realizado 
pelo antigo dirigente (para não lhe dar créditos na implantação de benefícios 
para a sociedade) e implementar algo iniciado do zero pelo novo dirigente. 

 

 Há notícias dessa forma de ingresso no serviço público em toda a História da 

Humanidade. As primeiras remontam a Roma, com o papado e, no Brasil, desde as 

Capitanias Hereditárias, percorrendo longos anos e chegando até os dias atuais. 

(MARTINE et al, 2007, p. 2). 

 Embora plausível de muita reflexão, o tema não desperta muito interesse na 

sociedade, que parece hoje absolutamente conformada com o caos público. 

Sabiamente Lustosa (2009, p. 85) explica essa situação afirmando que: 

 

Atualmente a sociedade vive em um período em que as referências de se 
avaliar e julgar condutas humanas parece ter se enfraquecidas diante de 
tantos problemas sociais. O aumento do poderio econômico e a excessiva 
ânsia pelo consumismo têm causado mudanças significativas nos modos de 
se conceber condutas dentro da sociedade. 

 

 Chegando aos dias atuais, Santos (2009, p. 12) lembra que mesmo após a 

virada do milênio, esse modelo de contratação não só resiste como também tem seu 

número de vagas aumentado gradativamente pelos governos, o que poderia ser 

creditado aos partidos políticos que anseiam por mais cargos e a chance de 

conduzirem cada vez mais negócios espúrios na administração pública. 

 Aguiar (2009) ressalta isso muito bem ao lembrar que o cargo em comissão é 

a válvula de escape para conseguir satisfazer a grupos políticos e econômicos. O 

autor ainda lembra que não há uma liberdade absoluta do gestor público, não sendo 

os cargos de propriedade dos nomeantes, o que nos faz lembrar na permanência do 

patrimonialismo e a sua velha confusão entre o que seria o patrimônio público e o 

privado. 

 Por outro lado, há quem defenda tal modalidade, como Abrucio (2007, p. 80) 

que acredita que tal possibilidade possa atrair profissionais do mercado e da 
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academia que acabem por oxigenar a administração pública, incorporando-se novas 

técnicas mais modernas e competitivas. 

 Nestes termos, o presente trabalho pretende explorar a temática “Cargos 

Comissionados” de modo a subsidiar um melhor entendimento da questão. Também 

há de ser analisado como um tema com tanta relevância, com bastante 

oposicionistas e discordantes parciais ao modelo, encontra tão pouquíssima 

resistência por parte da opinião popular. 

 

1.1 Formulação do problema  

 

 A realidade política demonstra que o poder público nunca foi fiscalizado por 

parte do seu próprio povo. Embora no passado já houvesse ciência de que a 

máquina pública era usada indevidamente, é no presente que adquirimos 

“conhecimento” e forças para exigir as melhorias necessárias e a correção de rumo 

que o país precisa tomar. 

 Recentes notícias são explícitas em demonstrar o que os políticos são 

capazes de fazer para chegarem e se manterem no poder, sendo o loteamento de 

cargos uma mera ponta do iceberg. (BAQUERO, 2001). 

 Enquanto boa parte da imprensa escrita e falada nos induz a crer que o 

número de comissionados cresce ininterruptamente, sem qualquer base oficial ou 

estudo que comprove esta tese, Moraes et al (2008) esclarece que tudo isso não 

passa de um mito. Segundo este, tenta-se comparações com outros países e 

realidades distintas, mas esquece-se que o país vem crescendo e que isso também 

vem ocorrendo com toda a máquina administrativa. 

 Diante de tanta complexidade é que o presente trabalho tem por objetivo 

refletir como este modelo, passível de constantes dúvidas lançadas pela imprensa, e 

que por vezes realmente serve mais de sustentáculo à política e aos detentores do 

poder temporal do que ao próprio interesse público, possa permanecer tão ameno, 

sobretudo neste momento em que começamos a acreditar num futuro político 

melhor. 

 

1.2 Objetivo Geral 
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 Analisar o acesso ao cargo público via cargo comissionado e se este carece 

ou não de mudanças no contexto social e político atual. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 

 Investigar a forma de provimento por meio de cargo comissionado de modo a 

avaliar a necessidade de esta ser aperfeiçoada, mantida ou extinta; 

 Demonstrar o grau de liberdade que os nomeantes possuem na escolha de 

comissionados; 

 Analisar possíveis restrições de acesso a referido cargo; 

 Avaliar a possibilidade de questionamento frente às nomeações de cargo em 

comissão; 

 Investigar a existência de órgãos públicos cuja missão seja coibir nomeações 

irregulares de cargos comissionados; 

 Analisar eventuais punições aos gestores que promovam nomeações em 

discordância com o ordenamento jurídico. 

 

1.4 Justificativa 

 

 Há vários posicionamentos quanto à contratação e ao acesso a cargo público 

por meio de comissionamento. Alguns se posicionam como defensores dos 

servidores concursados, como Carneiro (2002), reconhecendo neles a experiência e 

mérito que o cargo exigiria, acreditando que desprestigiá-los é insensato e, porque 

não dizer, temerário.  

 Há também aqueles que ratificam a necessidade desse cargo, como 

Gasparini (2003), Ferreira (2014) e Abrucio (2007), entendendo como lógico só 

contratar pessoas de sua extrema confiança, ante uma possibilidade, mesmo que 

remota, dos efetivos estarem comprometidos mais com seus interesses pessoais ou 

políticos partidários do que com o bem comum. 

 Já outros, como Santos (2009) e Pinto (2009), acreditam apenas tratar-se de 

meros atos de favorecimento pessoal a todos aqueles que serviram de base e 
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sustentação para que o eleito conseguisse o cargo pleiteado. Por fim, o povo, que, 

na maioria das vezes não se apercebe da relevância do tema. 

 A questão que merece destaque é como um assunto que comporta tantas 

indagações filosóficas e contestações pode passar tão despercebido num país em 

que se diz que a arrecadação não é suficiente para sanar todos os problemas. 

 Como bem destacado por Santos (2009, p. 13), não é nenhum segredo que 

os nomeantes, para manterem-se as bases de sustentação nos legislativos, acabam 

por atender às demandas pelo loteamento de cargos e ainda às costumeiras 

liberações de recursos orçamentários oriundas de emendas parlamentares. 

 O assunto merece maior atenção e muitas reflexões poderiam se iniciar. São 

incontáveis os argumentos contrários a esse sistema tendo base na Constituição 

Federal, na legislação infraconstitucional e em toda a doutrina administrativa. 

 Num momento onde que se requerem mudanças políticas capazes de corrigir 

os maus hábitos de todos os políticos, este é um assunto que comporta inúmeras 

ponderações que contribuiriam para, num futuro, após as devidas mudanças 

legislativas, gerar subsídios para o melhor funcionamento da máquina estatal. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evolução histórica do acesso a cargos públicos no Brasil 

 

 A administração como ciência conta com séculos de história e evolução 

bastante lenta. Como no resto do mundo, só no começo do século XX, com a 

Revolução Industrial, é que esta adquiriu as características que conhecemos hoje. 

 Embora possamos pensar que administração pública nacional e cargos 

públicos estejam ligados historicamente, têm-se como certo que os cargos públicos 

existem antes mesmo do estudo da administração pública como área do 

conhecimento. 

 A origem deste tipo de cargo no país remonta ao período do Brasil-Colônia, 

quando, através do sistema de Capitanias Hereditárias, permitiu que os 

portugueses, proprietários de terras (donatários), nomeassem pessoas de seus 

interesses a fim de exercerem funções públicas em seus territórios. Ampliaram-se 

tais nomeações com a chegada da Família Real em 1808, pela qual, por meio da 

instalação da Corte Portuguesa, iniciou-se a implantação do que seria o início da 

Administração Pública no país. Declarada a Independência, em 1822, esta, mais 

uma vez, ampliou-se, eis que surgia então a necessidade de o Brasil se 

autogovernar. (FERREIRA, 2014). 

 Logo após a Proclamação da República, em 1889, a primeira Constituição 

Republicana de 1891 manteve a permanência da livre nomeação, porém com duas 

novas situações: a) os cargos deveriam estar previstos em lei e; b) cada poder 

nomearia os seus próprios funcionários.     

 A partir do governo de Getúlio Vargas é que o concurso público foi 

implantado, porém, apenas para alguns cargos. Somente com a Constituição de 

1988 que este se tornou obrigatório, mantendo-se a exceção das funções de 

confiança e dos cargos comissionados, agora para as funções de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

2.2 Posição frente ao ordenamento jurídico 
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 Mazza (2012, p. 438) define agentes públicos como: “todos aqueles que têm 

uma vinculação profissional com o Estado, mesmo que em caráter temporário ou 

sem remuneração”. 

 Preceitua o artigo 2º da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre 

as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito na 

Administração Pública que: 

 

“Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior.” 

 

 Estão abrangidos neste conceito os agentes públicos de todas as esferas, 

bem como de todos os Poderes constituídos, abrangendo desde as mais altas 

autoridades da República, dos Estados ou municípios até os servidores que 

executam as mais singelas tarefas, cada qual vinculado à organização pública a que 

faça parte. (CARVALHO FILHO, 2005). 

 Podemos ainda afirmar que servidores públicos são os ocupantes de cargo de 

provimento efetivo ou cargo em comissão, regidos pela lei própria de sua 

organização, sendo passíveis de responsabilização administrativa, apurada 

mediante processo administrativo disciplinar ou sindicância de rito punitivo.  

 No âmbito da União, o funcionalismo público está regulamentado na Lei 

Federal 8.112/1990, que abrange os servidores civis, das autarquias e das 

fundações públicas federais, não estando incluídos, neste regime jurídico, os 

empregados públicos federais que, por sua vez, são regulamentados pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943) e pela Lei Federal nº 

9.962/2000. 

 Quanto aos cargos comissionados em si, estes estão disciplinados no texto 

constitucional, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998, como 

segue: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

[...] 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
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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; 

[...] 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 

[...] 

 

 Quanto às porcentagens de cargos a serem distribuídos entre as funções de 

confiança e os cargos em comissão, nem todas as organizações públicas a 

definiram legalmente, conforme previsto no inciso V, do artigo 32 da Constituição 

Federal de 1988. (PERES; SILVA, 2012). 

  

2.3 Restrições de acesso ao cargo comissionado 

 

 Visando cercear o uso desse tipo de cargo não efetivo que prescinde de 

concurso ou processo seletivo, eis decorrer de uma mera relação de confiança entre 

nomeante e nomeado, a Emenda Constitucional número 19, de 1998, alterou o 

inciso V, do artigo 37, dispondo que: 

 

“As funções de confiança, exercida exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.” 

 

 Nestes termos, reduziram-se as hipóteses de comissionamento a estas três 

atribuições e delegou-se ao legislador a missão de elaborar a lei que definiria os 

percentuais de vagas a comissionados e servidores de carreira e as novas 

condições que reduzissem as hipóteses de livre provimento, o que não ocorreu até 

hoje. (SANTOS, 2009).  

 Ainda em análise ao inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, tem-se que 

embora os cargos de confiança possam ser ocupados por cidadãos alheios à 

organização pública nomeante, haverá, aos titulares de cargos efetivos, uma reserva 

mínima de vagas para ocupação dentre os cargos de confiança. 

 Também relevante é a não possibilidade de se contratarem pessoas de seu 

círculo familiar (nepotismo), eis a presumível parcialidade em casos de 



18 

 

 

descumprimento dos deveres do cargo ou a transformação do serviço público em 

um negócio familiar. (PINTO, 2009, p. 4).   

 Tal situação foi tratada através da edição da Súmula Vinculante nº 131 pelo 

Supremo Tribunal Federal, que proibiu a nomeação de cônjuge e parentes de até 

terceiro grau (pais, avós, filhos, netos, irmãos, tios e sobrinhos).  

 Em que pese esse recente posicionamento, doutrinadores como Diniz (2011) 

e Amorim (2013) atacam tal decisão, sugerindo que há situações em que haveriam 

de serem analisados outros critérios que não apenas o vínculo familiar.  

 Antonio (2009) sugere ser mais perniciosa ao serviço público a nomeação de 

um estranho, sem qualificação alguma, apenas por critérios políticos, do que um 

parente por vezes com notável currículo e capacidade técnica indiscutível. 

 Defende Bicalho (2010, p. 30) que toda e qualquer nomeação deve ser 

objetiva, ou seja, respaldada nos princípios da moralidade, impessoalidade e 

eficiência e levando-se em conta o interesse público e a eficiência que a pessoa 

traga para a administração pública. 

 Já Pinto (2009, p. 13) defende que para o exercício destes cargos há de se 

ter pleno conhecimento da natureza das atividades realizadas pelo setor ou órgão a 

que se está sendo lotado, devendo as nomeações com caráter político ser 

declaradas nulas pela violação plena ao dispositivo constitucional. 

 Em posicionamento isolado, há quem defenda com ênfase a questão da 

qualificação técnica e escolaridade dos ocupantes de cargos em comissão; 

entendendo que todos tenham pelo menos o nível superior e citando como exemplo 

a situação hipotética de uma chefia que não possa ser nomeada para tornar-se 

superior hierárquico de um grupo de servidores de cargos de nível superior. 

(NEVES; BARBARELA, 2014, p. 5). 

 Em que pese todos estes argumentos, nem a sociedade nem os outros 

poderes constituídos costumam querer duvidar ou querer discutir sobre eventuais 

nomeações, restando estas regras doutrinárias apenas como entendimentos 

                                            

1 “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido 
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 
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isolados, mas que subsidiam sobremaneira como seria a forma ideal de se usar 

referido modelo de admissão.  

 

2.4 Função estratégica do cargo comissionado 

 

 Maquiavel (2007, p. 134), discorrendo sobre os secretários que se deve ter ao 

lado de um príncipe, enfatiza sobre a importância da capacidade destes: 

 

E, porque são de três espécies as inteligências, uma que entende as coisas 
por si, a outra que discerne o que os outros entendem e a terceira que não 
entende nem por si nem por intermédio dos outros, a primeira excelente, a 
segunda muito boa e a terceira inútil [...]. 

 
 É nesta possibilidade, de não se escolherem os melhores, que reside a 

grande dúvida deste modelo de admissão no serviço público: a subjetividade, que se 

encontra livre e ao arbítrio do nomeante. Maquiavel obviamente recomenda o 

detentor do primeiro tipo de inteligência. 

 Nessa linha de raciocínio, caberia aos nomeantes a escolha apenas dos 

melhores, daqueles capazes de atender aos anseios públicos em sua integralidade, 

ignorando-se os demais. 

 Neta (2012, p. 2) muito bem expõe sobre a possibilidade jurídica da escolha 

por parte dos detentores de cargo eletivo quando expõe que: 

 

O entendimento doutrinário é uníssono quanto à legitimidade da 
competência dos Chefes do Poder Público concernente à criação, 
estruturação e composição dos cargos comissionados, com a finalidade de 
melhor gerenciar o serviço público. É inconcusso que deverão ser 
respeitadas as normas constitucionais, a dotação orçamentária e as 
particularidades locais. 
 

 Ferreira (2014, p. 1) explica os argumentos que justificam o uso deste modelo 

de admissão ao esclarecer que: 

 

Tais cargos existem sob o argumento de que existe uma premente 
necessidade de haver pessoas conhecidas e de confiança para exercerem 
exclusivamente os cargos de direção, chefia e assessoramento, mantendo a 
Administração Pública longe do corporativismo dos funcionários públicos, os 
quais poderão utilizar tais cargos para satisfazer exclusivamente interesses 
pessoais. 

 
 Em outro posicionamento, Neta (2012, p. 5) conclui que:  
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Por adotar o Brasil a democracia plena sendo as eleições a maior evidência, 
é natural em face à alternância de representantes do povo no poder, que 
para ocupar determinados cargos o Gestor Público tivesse que nomear um 
profissional que além de sua formação lhe dispensasse deferência. Singular 
ou no mínimo simplório acreditar que somente por ter sido aprovado em 
concurso público, qualquer cidadão poderia ter o comprometimento 
necessário para assessorar ou chefiar com total imparcialidade 
independente da sucessão de mandatários. 

 

 Sobre a imprescindibilidade deste tipo de cargo, Borges (2012, p. 47 apud 

Cammarosano, 2006, p. 30) ressalta que:  

 

[...] atribuições se ligam à condução de atividades com capacidade 
decisória, devendo ficar demonstrado, para que se comprove sua 
necessidade, que, sem as referidas funções de confiança, a autoridade 
superior não teria condições de atuar com a eficiência desejada. 

 

 Também neste sentido, Gasparini (2003) apresenta o mesmo posicionamento 

ao enfatizar que os nomeantes necessitam de agentes de sua confiança que se 

disponham a seguir sua orientação, ajudando-o a promover a direção superior da 

Administração. 

 De uma forma ampla, poder-se-ia dizer que a importância deste modelo 

estaria ligada a necessária formação e manutenção de equipes de confiança que 

estejam comprometidos com o plano de governo e pela importância de se manterem 

atuações rápidas em situações que requerem resposta eficiente e urgente do poder 

público. 

 Podemos levantar ainda a questão da garantia da governabilidade, a 

necessária comunicação entre estado e sociedade, entre o setor público e a 

iniciativa privada e ainda o fornecimento de subsídios que possam ajudar a 

compreender como as políticas públicas estão funcionando entre os diversos setores 

da administração pública e na sociedade num geral. 

 

2.5 Da discricionariedade na distribuição dos cargos comissionados 

 

 A discricionariedade, segundo Assis (2014, p. 3) pode ser entendida como: 

 

Por atos discricionários ou atos praticados no exercício de competência 
discricionária, entendem-se aqueles que não possuem definição quanto ao 
comportamento a ser adotado, deixando ao administrador público certa 
margem de liberdade para decidir. A subjetividade no caso é o que se 
chama de juízo sobre a oportunidade e a conveniência da administração 
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pública na prática do ato. Tais atributos são também denominados de mérito 
administrativo. 

 
 Discorrendo sobre a discricionariedade na escolha dos nomeados neste 

modelo de cargos, Neta (2012, p. 2) expõe que: 

 

A principal peculiaridade atinente tanto à nomeação de servidores para os 
cargos objetos deste quanto para exoneração, esta em se tratar de um ato 
discricionário da autoridade pública. Importante ressaltar que as duas ações 
dependem praticamente da conveniência e necessidade da Administração 
Pública em defesa do interesse público, reverenciadas as disposições 
legais. 

 
 A nomeação em comissão insere-se no conceito de ato discricionário, sendo 

este assim definido por lei como de livre nomeação e exoneração da autoridade 

administrativa competente. Por estar prevista em lei, abre-se o campo de liberdade 

para o administrador público, que acaba por ter, legitimamente, o juízo de 

conveniência e oportunidade para praticar precitado ato.  

 Entretanto, referida discricionariedade não pode estar baseada apenas no 

texto legal, sendo esta sempre relativa, eis que mencionada liberdade sempre 

encontra limites nas normas constitucionais. O que há de ser buscado sempre é o 

interesse coletivo, não sendo possível alcançá-lo se não forem observados 

princípios como o da supremacia do interesse público sobre o privado, a moralidade 

administrativa e outros. 

 

Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o 
comportamento da Administração ou do administrado que com ela se 
relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, 
os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça 
e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao 
princípio da moralidade administrativa. (DI PIETRO, 2014, p. 79). 

 
 Nesta linha de raciocínio, tais cargos só poderiam ser preenchidos por 

aqueles que, já possuindo requisitos pertinentes ao cargo, atendam também à 

moralidade inerente à administração pública. Logo, não é possível nomear qualquer 

pessoa, mas tão somente aquelas que atendam aos anseios e necessidades da 

administração pública. 

 Indispensável também que haja a existência das mesmas qualidades morais 

exigidas dos ocupantes de cargos efetivos, cobrando-se os mesmos requisitos 

específicos à natureza da função, além dos demais inerentes a todo e qualquer 

servidor público. 
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2.6 Da liberdade relativa na escolha de nomeados 

 

 A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, adota apenas o critério 

formal como requisito para a nomeação para cargos comissionados, bastando 

apenas que estes cargos sejam criados por lei.  

 Não existe qualquer preocupação com a formação técnica do seu titular, cuja 

previsão foi retirada com o advento da Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho 

de 1998.  

 Embora rotineira em toda a história administrativa brasileira, nunca houve o 

estabelecimento de regras gerais que estabelecessem quem pudesse ou não ocupar 

um cargo comissionado e em quais condições. 

 Na prática, o que vemos é o nomeante se preocupar apenas em não atribuir 

funções muito divergentes da formação profissional destes, o que nos possibilita 

sugerir ser mero receio destas não causarem polêmica, seja pela oposição, pela 

imprensa, pelos cidadãos ou até mesmo por seus eleitores, do que por preocupação 

com o interesse público.  

 Em que pese a discricionariedade concedida ao administrador público, 

razoável seria a edição de uma norma legal capaz de disciplinar e limitar as formas 

de acesso ao cargo público comissionado, criando-se mecanismos institucionais que 

privilegiem os critérios de mérito.  

 Contrário a esta liberdade, há quem enfatize que:  

 

O ocupante do cargo em comissão, de recrutamento amplo e restrito, deve 
ter um predicado objetivo, capacitação bem definida, qualificação pertinente 
à atribuição prevista para o cargo, requisitos estes que, ordinariamente, 
somente podem ser adquiridos com, no mínimo, ensino superior de 
escolaridade. (NEVES; BARBARELA, 2014, p. 4). 

 

 Embora o comissionamento esteja previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 

há possibilidade de afronta a diversos princípios constitucionais. Santana (2012) 

defende, explicitamente, que este modelo compromete até o regime democrático em 

que vivemos. 

 De todo o explanado até agora, conclui-se que os nomeados não podem ser 

escolhidos por critérios meramente políticos, que atendam meramente aos 

interesses do nomeante. Há de serem respeitados todos os critérios objetivos a que 

se refere à Constituição Federal. 
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2.7 Desvios no uso destes cargos na política brasileira 

 

 Graef (2008, p. 2) muito bem descreve o momento político e social em que 

vivemos ao asseverar que: 

 

Os tempos atuais são pródigos em conceitos indefinidos na esfera da 
administração pública. Este tipo de fenômeno é característico das situações 
de transição de paradigmas teóricos ou de gerações no comando das 
organizações. Os antigos conceitos são abandonados ou esquecidos e 
recebem interpretações absolutamente distintas daquelas construídas ao 
longo da nossa história administrativa. 

 
 É diante de toda essa subjetividade que os políticos acabam por usarem a 

máquina pública da forma que melhor lhes convém. Como bem expressa Santos 

(2009, p. 13) “o uso pouco criterioso dos cargos em comissão e seu uso para 

atender a pressões político-partidárias tem sido prática corriqueira na administração 

pública brasileira.” 

 Destaque ainda para as novas nomeações que acabam por ocorrer durante 

todo o mandato, tendo em vista a necessidade de se manter o poder politico e sua 

governabilidade. 

 Notícia recente veiculada pelo Jornal da Globo, em 17 de julho do corrente 

ano, dá conta que a própria Presidenta Dilma indicou um jovem advogado de 

apenas 28 anos como diretor da Agência Nacional da Aviação Civil, sendo destaque 

o fato de este ser genro do Senador Eunício Oliveira, do PMDB, e de ela ter 

comparecido a sua cerimônia de casamento, ainda este ano. 

 Mesmo o artigo 12 da Lei 11.182/2005, que criou a ANAC determinando que 

os diretores da ANAC precisem ter elevado conceito no campo da especialidade ao 

qual serão nomeados, aceitou-se deste, como experiência, dois estágios: um na 

procuradoria da própria agência e outro no juizado especial que atende passageiros 

com problemas no aeroporto de Brasília, o que totalizou apenas um ano e meio. 

 Referida nomeação depende da aprovação do Senado que se manifestará 

após uma sabatina do candidato, não sendo a data ainda marcada. Todo o 

segmento da aviação civil demonstrou sua contrariedade com uma escolha tão 

polêmica, sendo desconsiderada a relevância estratégica deste setor no nível 

nacional e mundial. Tal exemplo apenas demonstra o caráter subjetivo na escolha 

de nomeados, o que não necessariamente aponta que todas as escolhas possam 

ser erradas. 
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 Aguiar (2009) defende expressamente que a nomeação de pessoas em 

critérios meramente subjetivos, sem relação alguma com a competência requerida 

para o cargo, é ato de improbidade administrativa, tratando-se assim do crime de 

prevaricação. 

 O artigo 319 do Código Penal assim define esse crime:  

 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal - Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

 Esclarece que designar indevidamente ocupantes de cargo em comissão é 

prevaricar na modalidade “praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei”. 

Não bastaria meramente apegar-se ao artigo 37, inciso V da Constituição Federal, 

mas também considerar todos os princípios também enumerados no caput deste 

artigo, que é: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e 

outros que também vinculam a administração pública. (AGUIAR, 2009) 

  

Entendemos que incide em improbidade administrativa a conduta do agente 
público que nomeia pessoa com grau de escolaridade distinta da prevista 
em lei para ocupar cargo em comissão, bem como a nomeação de pessoal 
sem qualquer capacitação ou qualificação compatível com as funções de 
direção, chefia e assessoramento, por violação aos princípios 
administrativos. (NEVES; BARBARELA, 2014, p. 7). 

 

 Situação não menos irrelevante é a questão do Nepotismo, que se trata da 

prática de uma autoridade pública nomear um ou mais parentes próximos ou ainda 

lhes conferir alguns favores, de modo a lhes aumentarem suas rendas ou lhes 

auferir vantagens políticas ou pessoais. 

 É também expressão utilizada para designar o favorecimento de parentes 

para exercerem cargo ou função pública, sem a devida competência para tanto, 

notadamente, em detrimento de pessoas capacitadas. (GUIMARÃES, 2011). 

 Rodrigues (2013) reconhece quatro formas de nepotismo: a) o direto - que é a 

forma mais usual, com nomeação de parentes até o terceiro grau; b) o indireto - em 

que a autoridade nomeia parentes de seus subordinados; c) o cruzado – em que há 

uma espécie de troca de favores, com a nomeação de parentes de uma autoridade 

para outra e; d) - o trocado - quando a troca de favores abrange a nomeação entre 

pessoas jurídicas de direito público distintas. 
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 Há possibilidade ainda, de haver o nepotismo em entidades do terceiro setor, 

onde aquelas que recebem subvenção pública contratam serviços de parentes de 

membros do órgão responsável pelo repasse ou contratam serviços e bens de 

empresas cujos sócios também tenham vínculo familiar com estes. (TAMBELLINI, 

2011). 

 Rodrigues (2013) também reconhece que a prática de nepotismo é ato de 

improbidade administrativa, enquadrando-se esta prática no artigo 11 da Lei n.º 

8.429, de 02 de junho de 1992, por conta da violação aos princípios da moralidade e 

impessoalidade, sem aprofundar se a questão representa ou não dano ou lesão 

material ao erário público. 

 Ainda enquadrável como improbidade administrativa, seria a nomeação de 

parente sob a condição de retenção de parte do salário, o que representaria o 

recebimento de um comissionamento por parte do nomeante ou ainda simplesmente 

receber o salário deste sem que o parente tenha prestado serviços ao órgão, 

configurando-se assim seu enriquecimento ilícito; atos que por si imporiam as 

sanções dos artigos 9 e 10 da referida lei. (RODRIGUES, 2013). 

 Ainda remanescente de um passado patrimonialista, o clientelismo ainda é 

uma realidade. Ocorre quando há nomeação como forma de pagamento por um 

favor pessoal, ou quando o agente político cede o cargo visando a algum tipo de 

favorecimento pessoal futuro.  

 Embora não explícita, a questão do clientelismo abarca todos os rincões do 

país. Consiste na prática eminentemente política, por intermédio da qual alguém, em 

posição politicamente destacada, concede benefícios a outrem, em posição 

politicamente inferior. 

 Pinto (2009, p. 6) afirma que as consequências destas nomeações são: 

 

Vários prejuízos, frutos do despreparo dos comissionados para o exercício 
das funções, a falta de compromisso com resultados, a desídia, o uso do 
cargo para a realização de manobras políticas e outras irregularidades, com 
o cometimento ou participação de atos de improbidade. Assim, diante da 
malversação do erário, toda a sociedade tem seus direitos atingidos, verbas 
destinadas à saúde, à educação, à segurança pública, para as quais até o 
mais humilde dos cidadãos contribui, são desviados para financiar milhares 
de cargos comissionados dispensáveis. 

 
 Santana (2012) defende que o mero emprego de um agente público em 

atividade diversa daquela prevista em lei também configuraria improbidade 

administrativa. Explica que qualquer manobra feita em descumprimento aos 
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preceitos legais, que impeça a possibilidade de todo e qualquer indivíduo ter acesso 

ao cargo público, já seria passível de anulação e de punição do gestor público. 

 Nos mesmos moldes, o autor destaca que há a possibilidade da existência de 

cargos em comissão destinados a uma das três atribuições constitucionais – chefia, 

direção e assessoramento, cuja nomeação tenha ocorrido de forma regular, porém o 

exercício da função esteja sendo realizado de maneira ilegal. Trata-se daqueles 

casos em que os comissionados exercem de fato tarefas de caráter subalterno, 

muitas vezes até escolhendo qual atividade tem mais o seu perfil. 

 Até aqui, não há qualquer ilegalidade quanto à nomeação, porém, a partir do 

momento em que este é designado para atividades não condizentes com suas 

atribuições surge a ilicitude, violando os princípios da legalidade e moralidade, além 

da regra constitucional do concurso e outras que ainda possam ser levantadas.    

 Defende o autor que tanto a autoridade que se vale deste subterfúgio para 

contratar subalterno sob o rótulo de comissionado, quanto o agente que adentra ao 

serviço público nesta situação, não se submetendo a concurso público, teriam suas 

condutas perfeitamente enquadráveis na Lei de Improbidade Administrativa. 

 Outra situação é a existência de cargos comissionados com atribuições 

inconstitucionais, nomeação regular e exercício legal. É aquela situação em que a lei 

criou os cargos em comissão ou as funções de confiança, porém lhes atribuiu 

tarefas que não possuam correspondência com direção, assessoramento ou chefia. 

Embora as funções estejam incorretas na lei, os comissionados estão a exercer uma 

das três funções nos moldes da titularidade do cargo. Santana (2012) entende que 

esta pode ser corrigida alterando-se a lei, denotando entender que, no caso em 

comento, não se configuraria ato de improbidade administrativa da autoridade 

nomeante. 

 Recente e talvez não analisada pela doutrina e pelo judiciário, é a questão 

dos terceirizados, que acabam por ter status de comissionados e que são 

distribuídos aleatoriamente pela máquina pública de uma forma não transparente. 

Cumprem horários; por vezes tem acesso ao controle de ponto oficial; misturam-se 

aos efetivos; trabalham adequadamente; não exercem funções de atribuições 

específicas, como de fiscalização, por exemplo, e possuem ligações diretas ou 

indiretas com o administrador público, recebendo suas remunerações de empresas 

contratadas como prestadoras de serviços. 
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 Tal situação não se enquadra juridicamente no conceito de cargo 

comissionado, porém, como na maioria das vezes, os demais servidores não têm 

ciência da real situação jurídica destes, pensam tratar-se de casos de 

comissionados, eis terem ciência apenas dos vínculos pessoais destes com a cúpula 

administrativa. 

 Controverso, moral e juridicamente, a questão que se coloca é que, por 

vezes, há servidores efetivos que acabam por acobertar essas situações, ora pelo 

temor de eventuais represálias, ora pela possibilidade da perda de alguma vantagem 

pecuniária, ora pela perda de uma função de confiança ou ainda pelo mero 

desinteresse. 

 Quanto à punição do administrador que tenha promovido nomeação por ato 

ilegal e inconstitucional, o STJ reconhece que: 

 

Em tese, é possível a condenação do administrador improbo a restituir as 
despesas com contratação de servidores que, embora tenham trabalhado, o 
fizeram por força de ato ilegal e inconstitucional. Com efeito, a contratação 
de pessoas que não apresentam qualificação compatível com o cargo que 
ocupam ou que deixam de prestar adequadamente o serviço (o que é 
comum em casos de nepotismo e clientelismo p. ex.) causa dano, direto ou 
indireto, ao Erário. 

 

2.8 Controle da administração pública 

 

 A Administração Pública também se sujeita ao controle de todos os seus atos 

e de toda a sua atuação administrativa. Marinela (2010, p. 922) define controle da 

administração como: 

 

O conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para fiscalização e 
revisão de toda atividade administrativa. Trata-se de um poder-dever 
concedido por lei à Administração para analisar, fiscalizar, revisar e validar 
ou não um ato administrativo pela própria pessoa que o praticou como 
também por uma autoridade superior ou mesmo por um departamento, 
setor, órgão ou Poder distinto. 

 

 Di Pietro (2014, p. 808), afirma que a finalidade deste controle é: 

 

Assegurar que a Administração atue em consonância com os princípios que 
lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, 
moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; em 
determinadas circunstâncias, abrange também o controle chamado de 
mérito e que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação 
administrativa. 
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 Referido controle não se encontra disciplinado em um único texto legal, 

cabendo salientar que a própria Constituição não a tratou em Título ou Capítulo 

específico. Há diversas modalidades, hipóteses, instrumentos e órgãos de controles 

que se encontram regrados em diversos diplomas legais distintos. 

 Em que pese a discricionariedade quanto a escolha de comissionados, certo 

é que as nomeações, como atos administrativos que são, estão sujeitas a equívocos 

e a eventuais anulações quando violados os devidos princípios constitucionais. 

Aquele que nomeia se sujeita sim a explicar porque considerou determinada pessoa 

a mais apta a exercer o cargo e quais são os requisitos de qualificação técnica que 

essa pessoa possui. 

 

2.8.1 Controle interno 

 

 Controle interno é o realizado por órgãos internos de uma mesma 

organização acerca das condutas administrativas por ele mesmo exercidas, sendo 

fruto da autotutela de cada Poder sobre suas próprias atividades. (COSTA, 2012). 

 Este controle interno é tratado na Constituição Federal de 1988 pelo artigo 74, 

que assim preceitua: 

 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 
 Como se extrai da norma maior, o legislador constitucional deixou explícito 

que deve ser implantada a autotutela como forma de garantir o cumprimento de toda 

e qualquer missão institucional, abrindo-se brecha ainda para a criação de carreiras 

próprias, com controladores concursados e autonomia necessária para fiscalização 

de todas as ações e omissões administrativas, em moldes como o cargo de auditor 

de controle interno dos governos do Distrito Federal e Rio de Janeiro. 

 Os órgãos de Controle Interno são aqueles responsáveis pela avaliação da 

gestão efetuada, bem como pela fiscalização dos programas constantes do 
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orçamento fiscal e de seguridade social. Nesse sentido, devem prestar contas todos 

aqueles que utilizam, arrecadam, gerenciam, guardam ou administram bens, valores 

e dinheiros públicos. 

 O universo de atuação desses órgãos abarca o controle da gestão financeira, 

orçamentária, operacional, patrimonial e de recursos humanos, sendo que a 

Constituição Federal fez incluir, além da fiscalização da legalidade, a da legitimidade 

e economicidade dos atos de gestão. 

 Não representam um órgão público, mas sim uma atividade interna, 

independente, objetiva e de consultoria, destinada a agregar valor e a melhorar a 

qualidade das operações da organização. Esse órgão assiste a organização na 

consecução dos seus objetivos e metas por meio de uma abordagem sistemática e 

disciplinada, da avaliação de resultados e melhoria dos controles internos e do 

processo de governança. 

 

2.8.2 Controle externo  

 

 Controle externo é o que ocorre quando um Poder exerce controle sobre os 

atos administrativos praticados por outro. Meirelles (2011, p. 715) assim o define “é 

o que se realiza por um poder ou órgão constitucional independente funcionalmente 

sobre a atividade administrativa de outro Poder estranho à Administração 

responsável pelo ato controlado [...]”. 

 Tal controle é tratado no artigo 70 da Constituição Federal que assim 

preceitua: 

 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

 

 No Brasil, referido controle é exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos 

Tribunais de Contas e ainda pelo Poder Judiciário. 

 

2.8.3 Controle social 
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 Sua atuação está limitada há pouca matéria legislada e há dependência do 

que é percebido nos órgãos de controle externo e seus respectivos regimentos 

internos. (CRUZ, 2012, p.60). 

 É tratado pela Constituição Federal sem destaque, estando acobertado pelo 

dispositivo inerente ao controle interno, no artigo 74, § 2º: “Qualquer cidadão, partido 

político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”. 

 Não se trata de um órgão público, mas a possibilidade legal de requerer-se 

aos outros controles sua atuação no controle dos gastos públicos. A participação 

contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição 

Federal, permitindo que os cidadãos não só participem da formulação das políticas 

públicas, mas, também, fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos 

públicos. 

 

2.8.4 Controle judicial 

 

 Em nosso direito pátrio, não há nenhuma questão que possa ser excluída da 

apreciação do Poder Judiciário, conforme preceitua o inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.  

 Assim sendo, tem-se por lógico que todos os atos discricionários, praticados 

em desacordo com as normas constitucionais, estão também submissos a este 

controle. 

 

É pois, precisamente em casos que comportam discrição administrativa que 
o socorro do Judiciário ganha foros de remédio mais valioso, mais 
ambicionado e mais necessário para os jurisdicionados, já que a pronúncia 
representa a garantia última para contenção do administrador dentro dos 
limites de liberdade efetivamente conferidos pelo sistema normativo. 
(MELLO, 2003, p. 850).  

 

 Constatadas evidências de que o ato discricionário não atendeu a finalidade 

da norma, que no caso aqui foi a escolha de alguém que não atendeu a satisfação 

do interesse público e a moralidade administrativa preconizadas na Lei Maior, 

impõe-se imediatamente o uso deste meio para se promover o controle de tal ato 

administrativo. (ASSIS, 2014). 
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 A princípio, cabe ao Ministério Público provocar este Poder, valendo 

considerar que o Judiciário não tem a função de substituir o administrador público, 

mas apenas dar o exato atendimento da finalidade legal.  

 Embora se cogite, a princípio, que tal atribuição seja estatal, ao cidadão 

também se permite a participação, na medida em que este também pode provocar 

referido controle, seja na defesa de um interesse individual ou ainda na proteção do 

interesse coletivo. (ALEXANDRINO; PAULO, 2011). 

 Na mesma linha de raciocínio segue Santana (2012) que afirma: “[...] qualquer 

cidadão, individualmente, também pode provocar o Poder Judiciário quando ocorrer 

violação ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural”. 

 Sobre esse controle, Ramis (2013, p. 3) ainda afirma:  

 

Esse controle é exercido, por via de regra, posteriormente. Ele tem como 
intuito unicamente a verificação da legalidade do ato, verificando a 
conformidade deste com a norma legal que o rege. [...] O Poder Judiciário 
sempre poderá, portanto, anular atos administrativos, vinculados ou 
discricionários, desde que provocado, que apresentem vícios de ilegalidade 
ou ilegitimidade. Existem diversos meios de controle dos atos da 
Administração, sendo alguns acessíveis a todos os administrados, e outros 
restritos a legitimados específicos.  

 

 Referido controle é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário e de acordo 

com a competência envolvida. 

 

2.9 Medidas pioneiras já adotadas em organizações públicas 

 

 O artigo: “Meritocracia na Gestão Pública: a experiência do Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Norte no processo seletivo para cargos de provimento 

em comissão” nos traz uma excelente explanação quanto a uma experiência real 

sobre a adoção da meritocracia no processo seletivo para cargos em comissão. 

(PATIÑO; AZEVEDO, 2013).  

 Em dezembro de 2010, essa organização inseriu uma nova sistemática da 

meritocracia nos processos de escolha para seus cargos de direção, chefia e 

assessoramento. Esta sistemática foi fruto de um processo de restruturação de sua 

arquitetura organizacional, sendo esta definida pela Lei Complementar Estadual n.º 
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446, de 29 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de 

novembro de 2010. 

 A área de Gestão de Pessoas deu inicio a um processo de modernização, por 

intermédio da adoção de critérios meritrocráticos para preenchimento dos cargos em 

comissão, o que culminou como o projeto “Seleção para Cargos de Provimento em 

Comissão de Gestor Público”, este balizado ainda pelos princípios da 

impessoalidade e publicidade. 

 Desde então, os processos seletivos são coordenados e executados pela 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGEP), por meio da Gerência de Desenvolvimento 

Humano (GEDH), e têm como objetivo a captação e retenção de talentos com base 

na seleção meritocrática, visando ainda à elevação de performance institucional para 

o alcance dos objetivos estratégicos. 

 Em que pese ser uma iniciativa recente, é ferramenta de gestão já com boa 

aceitação, podendo essa ser medida pela aceitação interna, pela participação 

crescente dos servidores de carreira e pela formação de grande cadastro de 

currículos, além da já esperada credibilidade da sociedade frente à nova postura da 

organização. 

 Os processos seletivos são estruturados com a divulgação da vaga e a 

respectiva chamada coletiva; discussão moderada em grupos, realização de 

entrevistas comportamentais e técnicas, dinâmicas de grupo e outras que se 

entenderem necessárias. Destaque para o fato de que as lideranças dos cargos em 

aberto e a administração superior estão envolvidas nos processos decisórios, 

optando-se por uma escolha técnica e profissional. 

 Embora haja vagas para efetivos e ainda se mantenham vagas para 

candidatos externos da organização, tem-se já a possibilidade de ascensão na 

carreira para efetivos, porém em critérios mais justos que os tradicionais, o que 

acaba por incentivar a profissionalização da gestão. Quanto aos candidatos 

externos, abre-se a possibilidade para que novos elementos se acheguem ao 

serviço público, porém através de certame seletivo que garanta ao menos uma 

igualdade e publicidade até então desconhecida neste tipo de nomeação.  

 O artigo: “Cargos de Livre Nomeação: Reflexões com Base no Empreendedor 

Público em um Estado-Membro do Brasil”, de Valadares e Emmendoerfer (2012) nos 

incentiva a refletir sobre uma nova experiência vivenciada no governo de Minas 

Gerais.  Neste, inovou-se ao estabelecer novas formas de recrutamento e seleção de 
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pessoal em cargos comissionados, possibilitando a nomeação de pessoas já do 

quadro efetivo ou estranhas a este serviço público, desde que tenham formação 

acadêmica e profissional que as habilitem a gerenciar projetos ou coordenar áreas 

estratégicas do Estado. 

 Referida seleção ocorre similarmente à iniciativa privada, num processo de 

pré-qualificação, que é descrito no Decreto 44.490, de 21 de março de 2007. O que 

diferencia neste modelo, é que as chamadas são feitas via indicação, sem 

divulgação de edital público ou aviso que dê chance a todos concorrerem. Após 

inúmeras fases e processos, escolhe(m)-se o(s) nome(s) e os encaminha para o 

governador para que este promova a devida nomeação do candidato. 

 A conclusão que podemos chegar é que, apesar de haver certo grau de 

inovação, nota-se uma distância do que poderia ser um ideal. Nem todos têm a 

oportunidade de concorrerem ao cargo e o processo seletivo não conta com nenhum 

tipo de garantia de imparcialidade ao(s) concorrente(s) ou a própria Administração 

Pública. 

 Também interessante é o artigo: “Sorteio de cargos públicos: desvio de 

finalidade com aval da justiça”, de Almeida (2011) que tratou de um posicionamento 

até então desconhecido na escolha de novos comissionados. 

 Descreveu-se situação ocorrida em Patos de Minas, Minas Gerais, onde o 

Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública contra a decisão da Câmara 

Municipal daquela cidade visando impedir o sorteio de cargos de assessores 

legislativos para aquela Casa de Leis. 

 Indeferido o pedido de liminar, o sorteio foi realizado, os contemplados 

assumiram e a única restrição imposta pela justiça foi quanto à nomeação de 

analfabetos. No instrumento convocatório, autorizava-se a candidatura de todos os 

interessados, sem distinção de sexo, raça, etnia e cor, idade mínima de 18 anos e 

apresentação de documento de identificação.  

 Dentre os vários argumentos expostos pelo Ministério Público, enfatizou-se: 

1) a possibilidade destes concorrentes não possuírem as aptidões necessárias ao 

cargo; 2) a lei não definir expressamente essa possibilidade de admissão; 3) o não 

uso da discricionariedade absoluta; 4) a não aferição dos requisitos exigidos para os 

respectivos cargos (critérios objetivos) e; 5) uma suposta autopromoção junto à 

comunidade local. 
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 Conclui o autor que se erra ao ver na remuneração pública uma forma de 

retribuir os votos dados pela população. Além disso, não se selecionam os mais 

capacitados e desconsidera-se o interesse maior, que é o coletivo.  

 Já o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução CNJ 88/2009, em 

seu artigo 2º, parágrafo 2º, definiu o percentual de 50% de suas vagas 

comissionadas para servidores efetivos do Poder Judiciário e 50% para os demais. 

Bicalho (2010) opina que isto seria ainda um número alto, sugerindo um patamar 

que variaria entre 25 e 30% de reserva para cargos de recrutamento amplo. 

 Outro exemplo e modelo a ser seguido é o do Tribunal de Contas da União, 

que destina apenas 1% dos cargos de comissão, a pessoas que estão fora do 

serviço público, sendo os demais destinados exclusivamente aos servidores de 

carreira aprovados em concurso público. É destaque neste nobre órgão, uma 

tradição histórica de práticas administrativas orientadas para a impessoalidade na 

Administração Pública, o que lhes garante decisões centradas de total coerência 

interna, conferindo-lhes ainda grande força e vitalidade frente às demais 

organizações públicas que serão fiscalizadas, eis o exemplo já estar vindo de casa. 

(ALMEIDA, 2006). 

 Medida inovadora na gestão pública brasileira ocorrerá caso a PEC 110/2015, 

de autoria do senador Aécio Neves seja aprovada, mudando-se o texto 

constitucional nos seguintes termos: 

 

Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 37. .................................................................................................... 
................................................................................................................. 
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento, observadas as seguintes regras: 
a) ressalvados os casos de assessoramento direto aos detentores de 
mandato eletivo, aos Ministros de Estado, Secretários de Estado e 
Secretários Municipais, a quantidade dos cargos em comissão não poderá 
superar um décimo dos cargos efetivos de cada órgão ou entidade; 
b) observada a ressalva contida na alínea a, no mínimo a metade dos 
cargos em comissão deverá ser preenchida por servidores ocupantes de 
cargo efetivo do respectivo órgão ou entidade; 
c) o provimento dos cargos em comissão e funções de confiança será 
precedido de processo seletivo público, na forma da lei, que preverá 
critérios de seleção baseados nos conhecimentos técnicos, nas 
capacidades e nas habilidades específicas dos candidatos. 
.........................................................................................................” (NR)  
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação, observado o seguinte: 
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I – no primeiro ano após a vigência desta Emenda, o percentual de cargos 
em comissão atingirá, no máximo, 30% do total de cargos efetivos do órgão 
ou entidade; 

II – no segundo ano após a vigência desta Emenda, o percentual de cargos 
em comissão atingirá, no máximo, 20% do total de cargos efetivos do órgão 
ou entidade; 

III – no terceiro ano após a vigência desta Emenda, deverá ser atendido 
totalmente o percentual previsto na alínea a do inciso V do art. 37 da 
Constituição Federal. 

 

 Tal pauta se encontra no Senado e restringe a quantidade de cargos em 

comissão na administração pública, além de estabelecer que o preenchimento deva 

ser por processo seletivo público. Além disso, estabelece que este não possa 

superar um décimo dos efetivos de cada órgão e determina ainda que pelo menos a 

metade destes cargos em comissão caberá a efetivos.  

 O percentual previsto deverá ser atingido gradualmente e no espaço de três 

anos. No primeiro ano após a vigência, limita-se no máximo a 30%, no segundo cai 

para 20%, até que finalmente chegue aos 10%.  

 Prevê ainda, que os cargos comissionados sejam preenchidos por critérios 

baseados em conhecimentos técnicos, capacidades e habilidades específicas, 

afastando-se assim a subjetividade já tão conhecida.  

 Na justificação do envio às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, Neves (2015) assim se manifestou: 

 

É sabido de todos que um dos grandes males da administração pública 
brasileira é o abuso na nomeação de pessoas estranhas ao serviço público 
para ocuparem cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

Desnecessário dizer da importância de existirem cargos que possam atrair 
temporariamente profissionais reconhecidos no mercado, mas que não 
integram as carreiras públicas. Contudo, a ocupação desses cargos sem 
qualquer critério – ou, pior ainda, para atender a finalidades exclusivamente 
políticas, aparelhando o Estado com grupos ideológicos sem a devida 
capacidade – viola frontalmente os princípios da administração pública. 

A ocupação política dos cargos em comissão, sem qualquer critério de 
seleção que privilegie a meritocracia, é inclusive uma das grandes fontes de 
corrupção. Essa conclusão não é nova: veio da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito que apurou os desvios nos Correios (CPMI dos Correios), 
em 2005 – o caso que originou o chamado “Mensalão”. 

A CPMI, inclusive, apresentou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
nº 39, de 2006, que limitava os cargos em comissão a 3% do total de 
cargos. Porém, a PEC foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal (CCJ). SF/15949.80029-62 

Outras PECs também foram apresentadas, em sentido semelhante, mas 
foram igualmente arquivadas. É o caso, por exemplo, da PEC nº 26, de 
2009, primeiro signatário o Senador Garibaldi Alves, que ora utilizamos 
como parcial fonte de inspiração para esta PEC. 

Em nossa Proposta, tentamos fugir de restrições excessivas, que 
terminaram inviabilizando proposições anteriores. Assim, estabelecemos o 
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teto de 10% para os cargos em comissão, em relação ao total de cargos 
efetivos de cada órgão ou entidade. Desse percentual, pelo menos metade 
deverá ser preenchida com servidores efetivos. Dessa forma, estabelece-se 
um movimento de substituir comissionados por efetivos, o que terá o efeito 
benéfico de profissionalizar a máquina pública, com uma quantidade maior 
de servidores selecionados por concurso público. 

Obviamente, não é factível que uma mudança tão profunda na 
administração seja efetivada de imediato. Por isso, o art. 2º da PEC 
estabelece a implementação gradativa do limite de cargos em comissão. 

Finalmente, a PEC prevê a criação de um processo seletivo público para a 
escolha dos ocupantes dos cargos em comissão. Assim, o gestor público 
poderá selecionar pessoas de fora do serviço público para ocupar cargos 
em comissão, mas em quantidade muito menor do que o abusivo patamar 
atual, e sempre com transparência, por meio de processo que privilegie a 
competência e a meritocracia. 

Por acreditarmos que a Proposta vem ao encontro da sociedade brasileira, 
de buscar mais eficiência e menos influência político-partidária no serviço 
público; e por crermos na capacidade dos servidores efetivos e na 
importância do instrumento do concurso público, apresentamos esta PEC, 
esperando contar com o apoio dos nobres Pares na sua rápida aprovação. 

 

 Embora a medida talvez não prospere, eis que estamos falando da “moeda de 

troca” dos políticos, razoável é pensar o quanto ela ajudaria a administração pública 

firmar os novos rumos que toda a nação almeja. 

 Todas as pesquisas foram feitas por meio da busca de artigos pertinentes ao 

assunto, onde o foco foi analisar eventuais medidas consideradas inovadoras quanto 

a questão.   
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

 

Gil (2010, p. 26) aduz que as pesquisas podem ser classificadas em 

diferentes áreas do conhecimento. Para o autor, o CNPq divide as pesquisas em 

sete grandes áreas do conhecimento. O presente trabalho está focado na área das 

Ciências Humanas. 

O mesmo autor continua asseverando que as pesquisas também podem ser 

classificadas quanto à finalidade em: pesquisa básica pura; pesquisa básica 

estratégica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental. O presente trabalho, 

tem foco na pesquisa aplicada que, para o autor são: “pesquisas voltadas à 

aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica” (GIL, 

2010, p. 27).  

Com base nisso, o presente trabalho trouxe à tona questões que envolvem os 

entes públicos, principalmente a política que adotam quanto à escolha dos recursos 

humanos (efetivos e comissionados), podendo ser fonte de transformação da gestão 

política, quanto aos aspectos voltados à eficácia, eficiente e efetividade dos serviços 

prestados aos cidadãos. 

Quanto aos objetivos gerais, o trabalho utilizou-se de pesquisas exploratórias. 

Para o autor supra referido, essa tipologia tem por propósito compreender e 

familiarizar com o problema abordado, de modo a torná-lo mais explícito. Para o 

levantamento dos dados utilizou-se, como principal ferramenta, o método 

bibliográfico. 

Como bem enfatiza Gil (2010, p. 29): 

 

Pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. [...] bem como o material disponibilizado pela Internet. 

 

 O autor continua apontando como principal vantagem desse método o fato de: 

 
[...] permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa 
vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de 
pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 
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 As fontes bibliográficas utilizadas foram livros de leitura corrente, periódicos 

científicos, teses e dissertações e anais de encontros científicos. As fontes foram 

obtidas em biblioteca convencional, pesquisa em banco de dados e sites da internet. 

Nesta última, as consultas foram efetuadas utilizando a ferramenta de busca do 

“google acadêmico”, principalmente, e sites jurídicos. Referidas consultas foram 

feitas por palavras chaves, sem limitação temporal, nem critérios de coorte. 

Por fim, quanto a abordagem de pesquisa, utilizou-se, predominantemente, o 

método qualitativo que, para Marconi e Lakatos (2010, pág. 269), “difere do 

quantitativo não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela 

forma de coleta e análise dos dados.”   

  

3.2 Caracterização do objeto ou fenômeno de estudo 

 

 O objeto deste estudo foram os cargos comissionados e o seu contexto 

social. Pretendeu-se explorar como um tema com tanta relevância, passível de 

inúmeras ponderações e práticas administrativas tão diversas se situa frente a 

tantas resistências culturais e políticas.   

 

3.3 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

 Como bem enfatiza Gil (2010, p. 65) a pesquisa documental guarda muitos 

pontos de semelhança com a bibliográfica, eis que livros, artigos de periódicos e 

outros documentos podem ser considerados como tipos especiais de documentos. 

 O processo de análise de dados ocorreu por meio da pesquisa documental, 

abrangendo documentos divulgados ao público externo pelas organizações 

governamentais e não governamentais, além de instituições de pesquisa, variando 

segundo a natureza dos documentos utilizados. (ZANNELLA, 2012). 

 Referida pesquisa recorreu ainda a fontes mais diversificadas e dispersas, 

onde as etapas da análise iniciaram-se pela formulação do problema, elaboração do 

plano de trabalho, identificação das fontes, localização e obtenção do material e a 

análise e interpretação dos dados obtidos. 

   



39 

 

 

 Gil (2010) ressalta muito bem que há vantagens na pesquisa documental, 

como por exemplo: ser fonte rica e estável de dados, não implicar altos custos, não 

exigir contato com os sujeitos da pesquisa e ainda possibilitar uma leitura 

aprofundada das fontes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O funcionalismo público é um dos elementos chaves da chamada 

“democracia”, sendo responsável por zelar para que os serviços prestados à 

população sejam realmente efetivos e eficazes. A forma mais comum de se adentrar 

no funcionalismo público é por meio de concurso público, porém, esta não é a única 

forma de ingresso na administração pública, outras formas como nomeação de 

cargo em comissão, função comissionada e contratação simplificada são outras 

formas utilizadas pelo Estado para que suas funções precípuas sejam cumpridas e 

os serviços e produtos cheguem efetivamente até os usuários-cidadãos. 

Acerca dos cargos comissionados, estes teriam, inicialmente, a justificativa de 

supostamente flexibilizar a contratação de funcionários e suprir áreas com falta de 

concursados. Além disso, abriria chances para que profissionais dotados de especial 

capacitação, conhecimento e confiabilidade se achegassem ao serviço público, 

contribuindo assim com o aperfeiçoamento e melhor gerenciamento da máquina 

administrativa. 

Sequência óbvia desse quadro é a chamada influência política, que acaba por 

distorcer o que seria um processo idôneo e transparente de contratação, num 

verdadeiro mercado de cargos, quer para agraciar eleitores e apoiadores, quer para 

criar uma casta de agentes subalternos que atenderão ao seu chefe sob quaisquer 

circunstâncias, já que seu emprego é a ele devido. 

Atualmente, a corrupção vem sendo ligada aos atos desviantes dos agentes 

públicos frente a suas próprias organizações públicas, materializados na conduta 

abusiva no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, com o objetivo 

de obter ganhos privados, o que acaba, obviamente, por lesar o patrimônio público. 

As mais recentes denúncias de corrupção deveriam ter clareado as condições 

propícias em que age o corruptor dentro do serviço público. Não que não hajam 

pessoas qualificadas e honestas ocupando cargos comissionados, mas é fato que a 

liberdade de indicar pessoas para exercerem determinados cargos públicos, aliadas 

a escolhas “estratégicas”, acabam, por vezes, em facilitar desvios que serão 

praticados no exercício daquele cargo. 

O que se vê, é que o oferecimento de cargos públicos comissionados tem 

sido sim um meio de corrupção, exatamente porque cria condições para que outras 
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formas de corrupção possam acontecer, servindo de ralo para o escoamento de 

verbas públicas cujo uso adequado poderia resultar em melhor prestação de 

serviços públicos e maior qualidade de vida para a população. 

Reduzir o número de indicados políticos, destinando parte das vagas para 

servidores concursados, pode ser uma maneira de combater ou reduzir a corrupção, 

porém não há uma certeza quanto a isso. A maioria dos burocratas concursados 

acabam por serem profissionais bem treinados, disciplinados e comprometidos com 

o que fazem, restando como possível apostar-se neles como forma de melhorar a 

gestão pública. 

O desafio é exatamente o que fazer e como reduzir esse número excessivo 

de cargos se eles já são parte do processo de coalizão entre partidos e aliados. 

Como o freio para essa prática se encontra nas mãos dos mesmos políticos que têm 

interesse em mantê-los, a questão fica sempre em segundo plano, surgindo apenas, 

vez ou outra, um político que defenda explicitamente alguma mudança. 

Lançando luz sob a importância do tema, Campanha da OAB-SP deste ano 

de 2015 lançou 11 propostas de Combate a Corrupção, justificando que: 

 

Multiplicam-se os escândalos e a sociedade constata, estarrecida, 
verdadeira decadência de moralidade na vida pública. A corrupção – tal é a 
frequência em que eclodem novos casos – esta disseminada na política, 
nos negócios com a administração pública e na própria convivência do 
cidadão com as instituições que os cercam. 

 

Ainda segundo este nobre conselho de classe, o objetivo desta campanha foi 

contribuir para o combate da corrupção, conclamando a advocacia e a sociedade 

civil para se unirem em torno desta e almejando ainda que seus resultados 

pudessem alcançar uma nova era na vida institucional brasileira. 

Dentre as propostas, a de número quatro, refere-se ao tema objeto deste 

estudo, sendo: “Redução substancial dos cargos e funções de livre provimento e 

nomeação, com o estabelecimento de limite legal mediante requisitos de idoneidade 

e capacitação técnica para a função”. 

Em que pese tal proposta, esta representa o entendimento de mencionada 

entidade profissional que vê na distribuição de cargos comissionados a abertura 

para que se cometam atos contrários à lei, corroborando ainda com o entendimento 

de que há necessidade de análise da idoneidade moral do nomeado, além de 
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compatibilização de sua formação técnica com a natureza do cargo a ser 

desempenhado. 

Ainda na contramão do entendimento sobre a possibilidade absoluta de se 

admitirem pessoas alheias ao serviço público, merece consideração o fato de que os 

próprios entes políticos estão a descumprir a constituição federal ao não prestarem 

treinamento aos seus agentes, esquecendo-se também de que este é um requisito 

para toda e qualquer promoção. (PINTO, 2009). 

Prescreve o § 2º do artigo 39 da Constituição Federal que: 

 
A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para 
a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, 
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados. 

 

 Deste preceito, abstrai-se que obrigatoriamente haveria de se manter escolas 

de governo para a formação e o aperfeiçoamento de todos os servidores públicos e, 

para toda promoção, a participação obrigatória neste(s). (PINTO, 2009). Embora tal 

medida não tenha alcançado os munícipios, estes, por extensão, também poderiam 

firmar parcerias que viabilizem tal possibilidade.  

 Do exposto, conclui-se que em toda e qualquer hipótese de acesso a cargo 

comissionado ou função de confiança, há de se ter também como condição 

essencial a prévia capacitação técnica e o pleno conhecimento das atividades 

desenvolvidas pelo órgão contratante, eis que estas são destinadas às funções de 

liderança. 

 Mas isso não indica que o acesso ao cargo público via cargo comissionado 

deva ser extirpado, pelo contrário, deve ser mantido, porém reduzido e aperfeiçoado. 

Tal possibilidade de nomeação faz parte do regime democrático em que vivemos, 

deixando um determinado grau de liberdade ao gestor público que lhe possibilite a 

montagem de estruturas de comando adequadas. 

 Incerto em nosso país é a falta de definição dos casos em que tais cargos 

devem ser livremente providos, evitando-se as já tradicionais nomeações políticas 

em detrimento das técnicas. 

 

Embora essa seja uma necessidade para o governo imprimir sua marca à 
gestão e permitir que o comando político exerça controles verticais mínimos 
sobre a burocracia de carreira, trata-se de um mecanismo que, empregado 
sem critério, dá margem a sérias distorções. (SANTOS, 2009, p.6). 
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 Santos (2009) ressalta que é impossível fazer uma leitura perfeita em nosso 

quadro atual, reconhecendo argumentos favoráveis tanto àqueles que defendem a 

redução do número destes cargos, quanto dos que defendem a sua ampliação. 

Resta como certo que se trata de debate antigo, sem qualquer tipo de consenso 

sobre qual seria a melhor alternativa que garantisse uma melhor gestão. 

 Uma fórmula que apontasse um modelo perfeito ainda não foi construída, o 

que, por si, demonstra que o fim desse modelo pode não propiciar o encontro da tão 

almejada “perfeição” administrativa. 

 Ainda no sentido de manterem-se os cargos comissionados, imperiosa é a 

manutenção de equipes capazes de atuar estrategicamente, formulando planos e 

roteiros de trabalho, para o maior gerenciamento da máquina pública e a interação 

no cenário político.  

Dias (2011, p. 233) assim se manifesta quanto às forças políticas: 

 

[...] A atividade política é uma atividade humana, portanto envolve um 
comportamento pessoal, mas para que ultrapasse as limitações do indivíduo 
enquanto tal é necessário que essa atividade seja realizada em grupos. É 
por isso que as forças políticas constituem grupos. 

 
 Nessa necessidade de aperfeiçoamento, podemos levantar ainda problemas 

quantitativos e qualitativos. Os quantitativos envolveriam o número destes cargos de 

comissão e ainda o fato da Constituição Federal não ter quantificado o número 

destes, delegando à legislação infraconstitucional a missão de definir o percentual 

de cargos a ser ocupados por servidores de carreira e comissionados. Como 

problema qualitativo, temos a possibilidade de os nomeados não terem as 

habilidades técnicas e conceituais que lhes justifiquem a escolha.  

 Ao buscar orientações no posicionamento jurídico, observa-se que o cargo 

comissionado encontra a devida guarita no texto maior, requerendo para a sua 

criação a mera previsão em lei local, e definindo-se também em lei, os percentuais 

de cargos comissionados que serão preenchidos por servidores de carreira e 

aqueles que serão distribuídos para terceiros. 

 Na questão da liberdade de escolha dos comissionados, tem-se que esta 

discricionariedade não é absoluta. Isso porque os atributos administrativos da 

competência, forma e finalidade estarão sempre previstos em lei, aos quais o 

administrador público deve estrita obediência. 
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 Ao preencher um cargo público, o chefe de poder, deveria admitir apenas 

pessoas que já possuam requisitos atinentes ao cargo e que atendam a todos os 

anseios e necessidades da máquina administrativa. Em que pese outras 

considerações, há de pensar ainda que os escolhidos deveriam possuir as mesmas 

qualidades morais e técnicas dos efetivos, além dos demais requisitos exigidos de 

todo e qualquer servidor público. 

 Assim sendo, imperioso é o afastamento total dos critérios meramente 

políticos pelo uso apenas dos técnicos e ainda a edição de norma legal capaz não 

só de disciplinar, mas como também limitar as formas de acesso a este tipo de 

cargo, tornando-as mais justas e assegurando sempre a busca do interesse coletivo.  

 Absolutamente relevante, é o entendimento que estes cargos possuem sim 

restrições de acesso. Estas são impostas inicialmente pelo legislador constitucional 

ao destiná-las apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 Outra restrição que merecia destaque era a capacidade técnica, porém, com 

a promulgação da Emenda Constitucional n.º 19, ela foi retirada da Carta Magna, 

restando à doutrina e/ou à lei local, se o caso, a normatização/regulação de referido 

requisito.  

Relevante ainda é o entendimento de que para ocupar estes cargos, os 

pretendentes tenham sim um conhecimento prévio da natureza das atividades a 

serem desenvolvidas. Razoável também que estes titulares tivessem curso de nível 

superior. (NEVES; BARBARELA, 2014, p. 5). 

 Em 21 de agosto de 2008, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da 

Súmula Vinculante nº 13, vedou a contratação em cargos comissionados de 

parentes, até terceiro grau, do agente político, o que acabou por se tornar uma 

espécie de norma-símbolo do fim do nepotismo no Brasil. 

Entendimento pacífico, mas nem sempre aplicado, é averiguar se toda e 

qualquer nomeação está sob o crivo do cumprimento de todos os princípios da 

administração pública e se esta coincide ou não com a manutenção do interesse 

público. Essa averiguação deve ser feita não só no ato da nomeação, mas também 

em todo o transcorrer do exercício desta. 

Embora a legislação não tenha definido expressamente, em toda e qualquer 

nomeação deve prevalecer sempre o interesse público. Ao agente político cabe 

prestar contas de todos os seus atos administrativos e de todos os seus critérios de 
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escolha, sujeitando-se assim a todos os controles constantes em nosso 

ordenamento jurídico. 

Nessa perspectiva, cada caso concreto pode ser controlado pelos órgãos 

públicos responsáveis ou serem estes acionados por um único cidadão ou entidade 

representativa que os provoque. 

Toda e qualquer nomeação há de ser analisada mediante justificativa, que por 

sua vez pode ser considerada convincente ou não. Julgada uma escolha 

equivocada, sem justificativa ou com justificativa não convincente, a respectiva 

nomeação deve ser anulada. 

Ao adotar tal conduta na cultura brasileira, certamente os agentes políticos 

tomariam inúmeros cuidados antes de qualquer nomeação, restando como certo que 

estas reduziriam drasticamente, eis que são escassas, no mercado de trabalho, 

pessoas com reconhecida capacidade nas áreas técnicas públicas. 

Outra possibilidade razoável seria tornar-se obrigatória a motivação na 

escolha do agente nomeado pela autoridade nomeante, expondo, no próprio ato 

administrativo, a razão desta. 

Embora o controle de nomeações não seja uma praxe na cultura política e 

jurídica do país, estas se sujeitam ao mesmo controle imposto a toda a 

administração pública e nos mesmos moldes preconizados no ordenamento jurídico, 

havendo órgãos próprios que possam coibir eventuais nomeações irregulares. Estes 

se subdividem em controles: interno, externo, social e judicial. 

Ainda nesta perspectiva, todos os gestores que promovam ou promoveram 

nomeações irregulares, estão sujeitos sim a eventuais punições, assim como os 

nomeados que se beneficiaram deste ato, respondendo todos por eventuais danos 

causados ao erário público e outras eventualmente constatadas após a análise de 

caso(s) concreto(s). 

Uma destas possibilidades é nomear-se pessoa que já se saiba não 

qualificada para o cargo, o que representaria ato de improbidade administrativa e 

crime de prevaricação (AGUIAR, 2009). Não basta apegar-se somente a 

permissividade do artigo 37, inciso V da Constituição Federal, mas também 

considerar todos os princípios enumerados no caput do referido artigo. 

Passível de nulidade também é o nepotismo, cujo foco principal é impedir a 

nomeação de parentes, evitando-se assim eventuais favorecimentos pessoais que 

aumentem suas rendas ou lhe tragam vantagens pessoais ou políticas e ainda o 
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clientelismo, prática também comum em que a nomeação se dá como forma de 

pagamento ou há a troca do cargo por algum tipo de favorecimento futuro. 

Não menos irrelevante é o uso do cargo em atividade diversa daquela 

prevista em lei, o que acaba por impedir o acesso ao cargo público efetivo e o uso 

deste tipo de cargo em atividade subalterna. 

Em que pese os vários argumentos demonstrados, é a Lei de Improbidade 

Administrativa que, na maioria dos casos, punirá eventual nomeante ou nomeado 

que tenham agido em desacordo com a legislação ou ainda o próprio Código Penal, 

caso a conduta também seja tipificada como crime contra a administração pública. 

Há organizações públicas pioneiras na criação de novas condições de acesso 

e controle ao cargo comissionado, o que resta numa nova perspectiva a ser seguida 

ou aprimorada num futuro breve.  

Razoável é pensar ainda, que a aprovação da Proposta de Emenda 

Constitucional 110/2015 poderia trazer ganhos na qualificação e quantificação 

destes cargos, contudo; por tratar-se de emenda proposta por político que concorreu 

ao cargo de Presidência da República, há um forte viés político, o que por si só já 

dificulta sua aprovação junto ao Congresso Nacional. Ou seja, referido agente 

político (Senador Aécio Neves) deu um norte para a solução e/ou amenização do 

problema, porém, deverá contar com o apoio do Congresso Nacional para sua ideia 

prosperar. 

Como já explanado anteriormente, dificilmente estes abrirão mão de suas 

moedas de troca que acabam por garantir suas eleições e reeleições. Na teoria e 

frente à opinião pública, todos são favoráveis à redução do número destes cargos, 

mas na prática, na hora do voto parlamentar, a maioria provavelmente recuará 

mediante os argumentos mais diversos. 

A doutrina existente não define se o acesso a cargo público via cargo em 

comissão contribui ou prejudica o andamento da máquina administrativa. Parte desta 

sugestiona haverem prejuízos apenas morais com nomeações políticas ao invés de 

técnicas e outros há que reconhecem apenas o excesso deste número de cargos. 

Outros, mais rigorosos, defendem a anulação e punição dos envolvidos, caso 

as funções realmente exercidas não encontrem consonância com o que ficou 

expresso na Constituição Federal, que é chefia, direção e assessoramento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os cargos em comissão, previstos no artigo 37, inciso V da Constituição 

Federal, existem como exceção à também previsão constitucional acerca dos cargos 

efetivos nomeados somente através de concursos públicos. 

 Tais cargos existem sob o argumento de que existiria uma premente 

necessidade de haver pessoas conhecidas e de absoluta confiança dos nomeantes 

para que estes exerçam exclusivamente os cargos de chefia, direção e 

assessoramento, o que acaba por impor um regime admissional híbrido e por vezes 

discutível. 

 A prática acaba nos mostrando, que por vezes, tais vagas acabam sendo 

ofertadas através de manobras políticas, possibilitando que aquele indivíduo, depois 

de empossado, possa, de uma maneira ou de outra, fazer as vontades daquele que 

o nomeou. Em que pese não se tratar de verdade absoluta, razoável é pensar que 

pode ocorrer de, enquanto uns laborariam pela política, outros laborariam pelo 

interesse público. 

 O objetivo geral do presente trabalho foi identificar se o acesso ao cargo 

público via cargo comissionado carece ou não de mudanças no contexto atual. Da 

doutrina consultada, restou certo que não há subsídios que nos ajude a ter uma 

resposta exata, nos sugestionando a pensar que novos estudos poderiam ser 

realizados e que não há consenso ou modelo de admissão que se apresente mais 

próximo de um ideal. 

 Para tanto, além da análise da doutrina pertinente à questão, foram traçados 

ainda mais seis objetivos específicos que permitiram uma análise mais criteriosa.  

 O primeiro deste fixou investigar esta forma de provimento, de modo a dizer 

sobre eventual necessidade de esta ser aperfeiçoada, mantida ou extinta. Após 

detida análise, identificou-se como necessária a manutenção desta, porém com 

redução no número destes cargos e aperfeiçoamento a serem elaborados 

legalmente. 

 O segundo objetivo visou demonstrar o grau de liberdade conferida ao 

nomeante na escolha de seus comissionados, restando como definido que esta 

discricionariedade não é absoluta, cabendo a este fazê-lo, no exato limite da norma 
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constitucional e atendendo a todos os anseios e necessidades da administração 

pública. 

  O terceiro objetivo focou a análise sobre eventuais restrições de acesso ao 

referido cargo. Como bem definido, evidenciou-se que estes só são permissíveis 

atualmente às funções de chefia, direção e assessoramento, no número exato de 

vagas definidas em lei e que não envolvam a contratação de familiares, o que 

caracterizaria nepotismo. Embora entendimento doutrinário, entende-se ainda a 

necessidade de já se ter conhecimento prévio da área em que atuará, contribuindo-

se efetivamente com a causa pública.  

 Sendo estas restrições não suficientes para o afastamento dos critérios 

políticos em detrimento dos técnicos, razoável seria a aprovação de norma legal que 

fosse capaz não só de disciplinar, mas também delimitar as formas de acesso a este 

cargo, criando-se os devidos mecanismos institucionais que aperfeiçoem esse 

modelo de admissão ao serviço público.  

 O quarto objetivo visou identificar sobre a possibilidade jurídica de se 

questionarem tais nomeações. Ficou evidenciado que da mesma maneira que toda a 

administração pública está sujeita ao controle, todos os seus atos administrativos 

também o estão, restando certo que toda e qualquer nomeação em discordância ao 

mandamento constitucional deve ser anulada. 

 O quinto objetivo buscou investigar a existência de órgãos públicos cuja 

missão abrangesse coibir nomeações irregulares. Definiu-se expressamente que 

sim, indicando ainda que estes podem atuar na forma interna ou externa, ou ainda 

mediante provocação. 

 O sexto e último objetivo analisou eventuais punições a gestores que 

tivessem feito o uso indevido destes cargos. Após detida análise, evidenciou-se que 

sim, possibilitando-se o enquadramento dessas condutas na Lei de Improbidade 

Administrativa e com eventual punição tanto ao nomeante como o nomeado.  

 A principal contribuição deste estudo reside no fato de tornar compreensível 

que este modelo, apesar de duvidoso e carecer de inúmeras mudanças, representa 

parte do regime democrático em que vivemos e que há sim de se ter certo grau de 

liberdade na escolha de sua equipe. Como bem exposto no presente trabalho, há 

argumentos favoráveis e contrários, sendo certo apenas que o debate é antigo e não 

há nenhum consenso que indique a fórmula de uma gestão perfeita. 
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 As limitações do presente trabalho residem justamente no fato deste tema ser 

muito amplo e comportar interpretações tão variadas. Por abranger as ciências 

sociais aplicadas e as humanas, acaba-se por haver dificuldades em compreender o 

que seria a visão unitária e a de conjunto. A literatura disponível encontra desde 

opiniões oposicionistas até simpatizantes e indiferentes o que, aliado à questão 

política, nos dá, por vezes, posições mais apaixonadas do que técnicas. 

 Recomenda-se, para eventuais pesquisas e um maior aprofundamento sobre 

o tema, analisar quais são os impactos motivacionais sobre a desigualdade 

observada na contratação e no tratamento por vezes diferenciado dispensado a 

comissionados e efetivos. 

 Considerando que as funções são exercidas individualmente e dentro de uma 

hierarquia já pré-definida em cada organização pública, necessário seriam novos 

estudos que indicassem localmente o que é ou não coerente. 
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