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Relatório 

 
  Trata-se de parecer encaminhado à Advocacia Geral do Estado pelo 
Conselho Estadual de Educação, tendo em vista consulta formulada pela 
UNINCOR, a respeito de processo seletivo promovido pela PETROBRÁS – 
Petróleo Brasileiro S.A.. 
 
  Nos termos do Parecer nº 345/06 aprovado em 30.03.06 pelo 
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, o anexo VI do edital de 
processo seletivo promovido pela PETROBRÁS estabeleceu exigência que 
exclui dos alunos egressos dos cursos oferecidos pelas instituições de educação 
superior vinculadas ao sistemas estaduais de ensino, porquanto requer que tais 
instituições sejam necessariamente reconhecidas pelo Ministério da Educação. 
 
  Após considerar que “Os Sistemas Federal e Estaduais de Educação 
são autônomos, independentes, concorrentes e suas competências são dadas 
pelas Constituições Federal, Estaduais, LDBEN e normas próprias”, aduziu o 
órgão colegiado: 

“A entidade promotora do concurso, ao restringir a inscrição 
de candidato, através do descabido requisito, está violando 
normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
vez que o seu artigo 48 não contém a exigência de registro 
de diploma de curso de instituição reconhecida pelo MEC. 
(...) 
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Como se observa pelo artigo 48 da LDBEN, os diplomas de 
graduação ou de pós-graduação dos dois sistemas de ensino 
possuem validade nacional e o Edital da Petrobras deveria 
se referia a essa condição.” (fls. 02-03) 

 
  Com fundamento nos transcritos argumentos, a conclusão foi “no 
sentido de que se oficie à Petrobras quanto à posição deste CEE/MG sobre a 
restrição indevida contida no Edital do Processo Seletivo por ela realizado” (fl. 
030, solicitando pronunciamento da Procuradoria Geral do Estado, dos 
Conselhos Estaduais de Educação do Brasil, do Ministério da Educação e do 
Conselho Nacional de Educação. 
 
  É o breve relatório. Passo a opinar. 
 

Parecer 
 
  Consoante o artigo 22, XXIV da Constituição da República, 
compete à União privativamente, legislar sobre as diretrizes e bases da educação 
nacional. Referido dispositivo somente reservou à União Federal a tarefa de 
editar normas legais sobre os aspectos basilares da educação no país. Esta 
competência traz a marca da delegabilidade, em virtude de sua natureza 
privativa e não exclusiva, consoante resulta do próprio texto constitucional.  
 
  Não se ignore, ainda, que o artigo 24, IX da CR estabelece a 
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre 
educação. Assim sendo, a União Federal tem competência para editar normas 
gerais aptas a vincular todos os níveis da Federação, uma vez que o artigo 24, § 
1º da CR determina, expressamente, que “No âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.” Referida 
competência, contudo, não exclui a competência dos Estados-membros para 
normatizar questões específicas, principalmente as relativas à sua própria 
estruturação administrativa, com regulação própria decorrente da autonomia 
política reconhecida aos entes federativos (artigos 1º, 18 e 25 da CR). Mister 
frisar, cumulativamente, que o § 2º do artigo 24 da Constituição da República 
estatui que “A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados”. 
 
  A circunstância de as normas gerais serem de obrigatória 
observância para as demais esferas de governo não afasta a premissa de que tais 
esferas ficam liberadas para regular diversamente o restante, exercendo 
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competência legislativa própria para dispor acerca das matérias específicas. A 
própria expressão “normas gerais” – relativa às normas veiculadas em leis 
federais de âmbito nacional e, assim, de observância obrigatória para todos os 
níveis da federação – deixa evidente a existência de “normas não-gerais” – 
veiculadas em leis oriundas do Poder Legislativo de cada ente político e somente 
exigível dos órgãos e entidades daquela esfera, em virtude da sua especificidade. 
 
  Pode-se afirmar, nesse contexto preliminar, que: a) a União tem 
competência para traçar as diretrizes e aspectos basilares da educação, editando 
normas gerais sobre a matéria; b) referida competência não exclui a competência 
legislativa dos Estados, Municípios e Distrito Federal relativamente às matérias 
específicas dos respectivos sistemas de ensino. 
 
  Frise-se que, na federação brasileira, a Constituição assegurou à 
União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal a cumulativa 
capacidade de auto-organização e normatização própria, auto-governo e auto-
administração. Destarte, um Estado-Membro tem a competência para organizar-
se mediante disciplina prevista em constituição própria e para legislar sobre 
assuntos que lhe sejam afetos, devendo sua estrutura administrativa executar as 
normas que lhe impõem determinadas condutas. 
 
  Não se ignore, ademais, o princípio clássico do federalismo 
constitucional, a saber, o dos poderes reservados que promanam das 
competências não vedadas aos Estados (artigo 25, § 1º da CR/88). A propósito, 
confira-se o ensinamento do Desembargador e constitucionalista Kildare 
Gonçalves Carvalho: 
 

“A auto-organização dos Estados Federados, consagrada 
pelo art. 25 da Constituição, revela-se através de 
Constituição própria elaborada pelo Poder Constituinte 
Decorrente. Assim, aos Estados são reservados todos os 
poderes que não lhes sejam vedados pela Constituição (art. 
25, § 1º). Verifica-se, pois, que, a autonomia estadual 
decorre da Constituição Federal, fonte matriz do Poder 
Constituinte Estadual, que estabelece uma série de princípios 
e vedações a serem observados pelos Estados federados na 
sua organização. 
 (...) 
Além das competências reservadas, têm os Estados 
competência comum com a União e Municípios, em assuntos 
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de caráter administrativo (art. 23), e competência legislativa 
concorrente com a União (art. 24).” (“Direito Constitucional 
Didático”. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 280 e 
282). 

  
  Deve-se atentar para as citadas premissas constitucionais, a fim de 
compreender a reformulação na repartição de competências levada a efeito com 
clara descentralização da competência legislativa, outrora concentrada 
exageradamente na União Federal, agora deslocada também para os Estados 
Membros e Municípios. A ampliação do campo da legislação estadual e 
municipal realizada na CR/88 é característica essencial do federalismo de 
dimensão continental, como o brasileiro, em que as unidades federadas não se 
apresentam homogêneas e, ao contrário, evidenciam flagrantes disparidades, 
inclusive de estrutura administrativa.  
 

Referidas disparidades justificaram que, na repartição 
constitucional de competências, o Estado Membro tivesse assegurado o 
desenvolvimento da sua específica atividade normativa, ao se acresce a 
independência administrativa igualmente preservada. Nesse sentido, a lição do 
saudoso professor Raul Machado Horta: 
 

“Ao expedir as normas que configuram a organização 
federal, a Constituição defere ao Estado o poder de 
organização própria, designando como fontes do poder 
autônomo de organização a Constituição e as leis estaduais. 
Nesse cerne organizatório, situa-se a autonomia do Estado-
Membro, que caracteriza e singulariza o Estado Federal, de 
modo geral, e o Estado Federal Brasileiro, de modo 
particular, no domínio das formas estatais. A autonomia 
provém, etimologicamente, de nómos e significa, 
tecnicamente, a edição de normas próprias. 
(...) 
É regra comum às Constituições Federais Brasileiras a 
disposição de que os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem no exercício de seu poder 
de organização e de legislação, com variação de linguagem 
de uma para outra Constituição, sem afetar, todavia o 
conteúdo desse poder (...) 
Poderes de organização constitucional e de legislação e 
poderes reservados são as fontes da competência exclusiva 
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dos Estados-Membros, que irão abastecer o ordenamento 
jurídico estadual com as normas hierarquicamente 
escalonadas da Constituição e das leis. Demonstra-se, deste 
modo, que os Estados-Membros, além de partes constitutivas 
da República Federal, são titulares de personalidade 
autônoma de Direito Público, possuindo capacidade de ação 
e vontade independente.” (Direito Constitucional. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 339-340) 

 
  A própria autonomia decorrente do sistema federativo adotado na 
Constituição da República e reconhecida, expressamente, aos Estados Membros 
lhes confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa própria, sobre a 
regulamentação administrativa, bem como competência material para executar 
de ofício a função pública. A competência do Estado para constituir seu sistema 
de ensino é consectário da autonomia político-administrativa de que dispõe, por 
força dos já citados artigos 1º, 18 e 25 da Lei Magna.  
 
  A descentralização política e administrativa, característica 
fundamental do regime federativo, exige que se observe a autonomia inerente 
aos círculos de poder diversos do poder central. Como observa José dos Santos 
Carvalho Filho: 
 

“No Brasil, há três círculos de poder, todos dotados de 
autonomia, o que permite às entidades componentes a 
escolha de seus próprios dirigentes. Compõem a federação 
brasileira a União Federal, os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal (art. 18, CF). 
(...) 
A Constituição Federal deixou registrado expressamente que 
os entes que compõem a federação brasileira são dotados de 
autonomia. 
Autonomia, no seu sentido técnico-político, significa ter a 
entidade integrante da federação capacidade de auto-
organização, autogoverno e auto-administração. No primeiro 
caso, a entidade pode criar seu diploma constitutivo; no 
segundo, pode organizar seu governo e eleger seus 
dirigentes; no terceiro, pode ela organizar seus próprios 
serviços. 
É este último aspecto que apresenta relevância para o tema 
relativo à Administração Pública. Dotadas de autonomia e, 
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pois, da capacidade de auto-administração, as entidades 
federativas terão, por via de conseqüência, as suas próprias 
Administrações, ou seja, sua própria organização e seus 
próprios serviços, inconfundíveis com o de outras 
entidades”. (“Manual de Direito Administrativo”. 11ª ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, p. 6). 

 
  Nesse contexto, não se mostra lícito suprimir a possibilidade de o 
Estado-Membro, exercendo a capacidade legislativa e de auto-administração, 
constituir seu sistema de ensino, instituindo e/ou mantendo unidades 
educacionais de ensino superior.  
 
  Na medida em que as unidades educacionais estiverem vinculadas 
ao Poder Público estadual, submeter-se-ão às normas pelo mesmo editadas com 
estabelecimento de condições de funcionamento e de outros pressupostos, bem 
como à fiscalização exercida pelos órgãos estaduais competentes. Afinal, os 
entes descentralizados integrantes da Administração Indireta (autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas) 
submetem-se ao controle de “tutela”, ao que se acresce o controle legitimado à 
Administração direta no tocante às pessoas descentralizadas por colaboração, 
como é o caso dos concessionários e permissionários de serviço público. 
 
  A tutela consiste exatamente no poder do Estado conformar os atos 
da entidade descentralizada às superiores diretrizes da Administração, 
condicionando-os ao ordenamento e harmonizando-os com o interesse público 
primário. Vedel ensina que tutela é o controle exercido pelos agentes do Estado 
sobre os atos das entidades descentralizadas para fazer respeitar a legalidade, 
evitar possíveis abusos e preservar o interesse nacional em confronto com os 
interesses locais ou técnicos (“Droit Administratif”, v. 2, p. 418, 2ª ed). 
Considerando que, como ensina Laubadère, a tutela não se presume, somente 
existindo na medida e nos limites da lei que a organizou (“Traité Elementaire de 
Droit Administratif”, v. 1, p. 93), certo é que cabe ao ente político estabelecer 
normas que regulem a atuação da entidade descentralizada, aferindo 
posteriormente a sua observância. 
 
  Sendo assim, tem-se como lícita a normatização, pelo Estado de 
Minas Gerais, das instituições educacionais que instituiu, absorveu ou mantém, 
ao que se acresce a legitimidade do direito de fiscalizar tais entidades no 
exercício do controle ordinário que lhe é inerente. 
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  Afigura-se absurdo pretender centralizar na União Federal 
competências fiscalizatórias relativamente a instituições educacionais vinculadas 
aos sistemas de ensino estaduais, ausente previsão legislativa específica nesse 
sentido. Afinal, s.m.j., não é caso de outorgar titularidade monopolística e 
concentrada a outro ente da federação – a União – relativamente à 
regulamentação e à avaliação de unidades educacionais vinculadas ao sistema 
educacional mineiro. 
 
  Fixada a competência do Estado para constituir o seu sistema de 
ensino, normatizando e fiscalizando as unidades educacionais ao mesmo 
vinculadas, resta indagar sobre os limites do poder de polícia exercido pela 
União relativamente à educação superior no país. Reitere-se à exaustão o fato de 
o poder de polícia federal não excluir a capacidade de auto-organização e 
fiscalizar reconhecida aos Estados-membro. O ponto controverso, contudo, 
refere-se ao poder de polícia exercido em face das entidades educacionais 
privadas de ensino superior.  
 
  O exame desta questão assume significativa relevância na medida 
em que a demanda pelo aumento de vagas na educação superior atraiu o 
interesse do setor privado cuja participação aumentou progressivamente desde a 
década de 70. Atualmente, as faculdades privadas oferecem a maior parte das 
vagas na educação superior, sendo imperiosos o estabelecimento e a observância 
de parâmetros mínimos de qualidade, principalmente considerando o papel da 
educação superior de fundamentar e divulgar os conhecimentos ministrados nos 
outros níveis de ensino. 
 
  Historicamente, a União exerceu, com prevalência, o papel de atuar 
na educação superior. Não há dúvida de que, a complexidade e importância da 
matéria educacional exigem colaboração (artigo 211 da CR), cooperação (art. 
23, § único da CR), cooperação técnica e financeira da União e do Estado (art. 
30, VI da CR). O artigo 8º da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) 
dispõe que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”, 
cabendo à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais instâncias educacionais (artigo 8º, § 1º). 
 
  Nesse contexto, a pluralidade dos sistemas de ensino e o 
enquadramento complexo dos mesmos ensejam situações não claramente 
definidas. Por conseguinte, impõe-se analisar as regras do ordenamento 
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incidentes na espécie, buscando assentar a natureza jurídica das regras federais 
(normas gerais ou específicas), a fim de delimitar o âmbito de sua vinculação em 
relação aos demais entes da federação. Com efeito, as normas federais que se 
qualifiquem como normas gerais vincularão também Estados, Municípios e 
Distrito Federal. As normas específicas editadas pela União somente atingirão o 
sistema federal de ensino. 
 
  O artigo 10 da Lei Federal nº 9.394/96 reconhece aos Estados 
competência para “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 
oficiais dos seus sistemas de ensino” (inciso I), bem como para “autorizar, 
reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino” (inciso IV). Referidos enunciados, os quais possuem natureza de norma 
geral e, destarte, vinculam os demais entes políticos federativos, reconhecem 
competência organizacional aos Estados-membros, bem como poder de polícia 
no tocante às instituições de ensino superior e estabelecimentos do seu sistema 
de ensino. 
 
  A definição dos sistemas estaduais de ensino e do próprio sistema 
federal, por sua vez, encontra-se disposta nos artigos 16 e 17 da referida Lei 
Federal nº 9.349, “in verbis”: 

 
“Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:  
I - as instituições de ensino mantidas pela União; 
II - as instituições de educação superior criadas e mantidas 
pela iniciativa privada; 
III - os órgãos federais de educação. 
 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 
Federal compreendem: 
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo 
Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; 
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder 
Público municipal; 
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 
mantidas pela iniciativa privada; 
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 
respectivamente.” 
 

  Denota-se dos referidos dispositivos que as instituições privadas de 
ensino superior restaram vinculadas ao sistema federal de ensino, sem que, com 
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isso, se afastasse a possibilidade de o Estado criar e manter suas unidades de 
educação superior, ao que se acresceu a vinculação das instituições municipais 
de nível superior ao sistema estadual de ensino. Diante da clareza dos 
dispositivos em comento, aos quais se reconhece a natureza de normas gerais, 
porquanto relativos a aspectos fundamentais da matéria tratada, não se 
vislumbra a possibilidade de se entender integrantes do sistema de ensino 
estadual entidades originariamente privadas, que não sejam mantidas pelo 
Estado-membro.  
 
  Afinal, as entidades “mantidas e administradas por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado” foram expressamente definidas pelo artigo 19, II 
da Lei de Diretrizes e Bases como instituições de ensino privadas. O inciso II do 
artigo 16 da LDB evidencia que “as instituições de educação superior criadas e 
mantidas pela iniciativa privada” pertencem ao sistema federal de ensino e, 
destarte, submetem-se ao poder de polícia da União. Resulta, ainda, do artigo 48 
da Lei Federal nº 9.394/96 que os diplomas de cursos superiores só terão 
validade nacional (como prova da formação recebida por seu titular) 
reconhecida, quando registrados junto ao órgão competente. Tais determinações 
têm assento no artigo 209 da Constituição da República que fixa como 
condições ao ensino pela iniciativa privada o “cumprimento das normas gerais 
de educação nacional” (inciso I) e “autorização e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público” (inciso II). 
 
  A Lei Federal nº 9.131, de 24.11.95 deu nova redação ao artigo 6º 
da Lei Federal nº 4.040/61, “in verbis”: 
 

“O Ministério da Educação e do Desporto exerce as 
atribuições do poder público federal em matéria de 
educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional 
de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo 
cumprimento das leis que o regem.” 

 
  As normas constitucionais e legais relativas às competências 
públicas no exercício do poder de polícia sobre a educação de ensino superior 
foram regulamentadas pelo recente Decreto Federal nº 5.773, de 09.05.06, que 
no artigo 9º ser a educação superior “livre à iniciativa privada, observadas as 
normas gerais da educação nacional e mediante autorização e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público”, sendo que “o funcionamento de instituição de 
educação superior e a oferta de curso superior dependem de ato autorizativo do 
Poder Público” (artigo 10 do Decreto Federal nº 5.773/06). 
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  Conclui-se a um simples exame dos mencionados preceitos que a 
atividade privada de ensino superior foi submetida à fiscalização da União, por 
ser a educação serviço não privativo do Estado. Em relação a atividades dessa 
natureza pondera Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 

“(...) Aos particulares é lícito desempenhá-los, 
independentemente de concessão. Submetem-se, apenas, a 
uma fiscalização do Poder Público, que a efetua no exercício 
normal de sua polícia administrativa.” (Curso de Direito 
Administrativo, 17ª edição, São Paulo, Malheiros, p. 620) 

 
  Com efeito, a mencionada fiscalização consiste no exercício de 
poder de polícia administrativa. Em sentido amplo, “poder de polícia” é 
expressão genérica que designa os mecanismos por meio de que o Estado 
delimita os direitos assegurados às pessoas físicas e jurídicas, tendo em vista a 
necessidade de se preservar o interesse público primário. Abrange o poder 
normativo do Legislativo, bem como a função administrativa do Executivo, ao 
delinear a esfera juridicamente tutelada da liberdade e direitos dos cidadãos e 
restringir concretamente qualquer atividade particular nociva ao bem estar da 
sociedade. Não há dúvida de que a edição de normas que estabeleçam 
pressupostos a serem cumpridos por entidades privadas que prestam serviços 
educacionais e a fiscalização de tais unidades consistem atividades de polícia, 
exercidas em função do bem estar social. 
 
  No ordenamento brasileiro, decorre das normas federais que 
apresentam natureza de “norma geral” e que, por isso, vinculam todos os níveis 
da federação por força constitucional (artigo 24, § 1º da CR) a competência da 
União para exercer polícia administrativa sobre entidades educacionais de 
natureza privada.  
 
  Nesse sentido, confira-se posicionamento de Rita de Cássia 
Coutinho Monteiro: 
 

“Nota-se que, conforme as disposições legais, União, 
Estados e Municípios têm o dever de prestar o serviço 
público a eles determinados, como também competem-lhes a 
autorização, o credenciamento e a supervisão das instituições 
privadas de ensino, decorrentes do poder de polícia, este 
também repartido entre os entes da federação por sistemas. 
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Outrossim, em relação ao ensino superior, não se pode 
olvidar que o serviço público é prestado tanto pela União, 
como pelo Estado, este facultativamente. 
Já o poder de polícia exercido em relação às instituições 
privadas de ensino superior é de competência da União. 
(“Da inadequação do mandado de segurança contra ato de 
dirigente de instituição particular de ensino”, Jus Navigandi, 
Teresina, a. 9, n. 831, 12 out. 2005, disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7412, acesso em 
26 de maio de 2006). 

 
  Assim sendo, cumpre assentar que a exigência de inscrição de 
diploma junto ao Ministério da Educação no tocante aos cursos de instituições 
privadas de ensino superior afigura-se razoável e legitíma, “cum maxima venia” 
dos entendimentos em sentido contrário. No entanto, em relação ao controle 
exercido pelos Estados Membros no tocante às unidades educacionais integradas 
em seu sistema de ensino, não se vislumbra qualquer razão juridicamente válida 
para desconsiderar referida competência estadual. 
 
  É à luz de tal premissa que se impõe analisar o edital de processo 
seletivo público PSP-RH-1/2005 da PETROBRÁS o qual, consoante informa o 
Conselho Estadual de Educação, exige, em seu Anexo VI, “Diploma 
devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharel, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação”. 
Segundo o referido órgão colegiado, seria necessário o uso de expressões 
tecnicamente “corretas, tais como: ‘cursos reconhecidos pelo Sistema de Ensino 
competente’, ou ‘cursos reconhecidos de acordo com a legislação vigente’.” (fl. 
03) 
 
  À propósito de tal ponderação, é mister esclarecer que qualquer 
entidade administrativa ao elaborar um edital regulatório de certame seletivo 
pode, no exercício do poder discricionário, estabelecer pressupostos a serem 
atendidos por interessados, os quais definirão a escolha final do Estado. 
Contudo, certo é que os pressupostos que terminem por restringir a participação 
de terceiros devem guardar estrita sujeição aos princípios da juridicidade, da 
isonomia e da proporcionalidade. Não se admite qualquer cláusula 
discriminatória que não encontre amparo no ordenamento, que desiguale pessoas 
a quem se assegure tratamento isonômico ou mesmo que restrinja ou exclua de 
forma desnecessária e excessiva. Consoante uníssono posicionamento 
doutrinário: 
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“O conteúdo jurídico do princípio da isonomia consiste em 
definir em que hipóteses é imperativa a equiparação e em 
que casos é válido o estabelecimento de desigualdades. Isso 
significa que é preciso que se conheça, com profundidade, 
qual o traço de legitimidade que respalda, perante o 
ordenamento jurídico, determinado fator discriminatório, o 
que implicará na observância, ou não, do preceito da 
igualdade.” (Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 
31, n. 123, p. 115).  

 
  Verifica-se, destarte, que se encontra no próprio princípio da 
isonomia a possibilidade de tratamento diferenciado e excludente, desde que 
este não se mostre aleatório, arbitrário ou gratuito, mas, ao contrário, encontre-
se fundado em justificativa racional e técnica. Se se exclui determinado 
interessado de uma relação com a Administração sem qualquer fundamento em 
norma integrante do ordenamento, nem mesmo com a necessidade pública, tem-
se clara a ofensa aos princípios do “caput” do artigo 37 da Constituição da 
República, inclusive ao princípio da impessoalidade. Confira-se a jurisprudência 
sobre o assunto: 
 

“2. A principiologia do novel art. 37 da Constituição 
Federal, impõe a todos quantos integram os Poderes da 
República nas esferas compreendidas na Federação, 
obediência aos princípios da moralidade, legalidade, 
impessoalidade, eficiência e publicidade. 
3. O princípio da impessoalidade obsta que critérios 
subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos 
candidatos exercentes da prestação de serviços públicos. 
4. A impessoalidade opera-se pro populo, impedindo 
discriminações, e contra o administrador, ao vedar-lhe a 
contratação dirigida intuitu personae.” (ROMS nº 16.697-
RS, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma do STJ, DJU de 02.05.05, 
p. 153) 

 
“O que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade 
de desequiparações fortuitas e injustificadas, vez que, 
exigindo igualdade, a Constituição da República assegura 
que os preceitos genéricos, abstratos e concretos, atinjam a 
todos sem especificações arbitrárias, odiosas ao Direito.” 
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(Apelação Cível nº 314.725-3, rel. Des. Dorival Guimarães 
Pereira, 5ª CC do TJMG, julgada em 13.03.2003) 

 
  No caso do edital da Petrobrás em exame (fls. 04-63), não se 
vislumbra uma justificativa racional para o específico tratamento jurídico 
construído em função da desigualdade proclamada: admissão no certame 
seletivo apenas dos portadores de diplomas de conclusão de curso de graduação 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Embora razoável tal exigência em relação aos candidatos que concluíram o 
bacharelado em instituições privadas de ensino superior, entende-se arbitrária a 
exclusão daqueles oriundos de cursos superiores de unidades educacionais 
integrantes do sistema estadual, com amplo exercício de polícia administrativa 
pelo Estado de Minas Gerais. 
 

Conclusão 
 
  Isto posto, entendo ser indevida a exigência genérica do edital de 
processo seletivo público PSP-RH-1/2005 da PETROBRÁS no sentido de que 
fosse apresentado “Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de bacharel, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação”, porquanto, embora razoável tal pressuposto em 
relação aos candidatos que concluíram o bacharelado em instituições privadas de 
ensino superior vinculadas ao sistema federal de ensino, entende-se arbitrária a 
exclusão dos candidatos oriundos de cursos superiores de unidades educacionais 
integrantes do sistema estadual, com amplo exercício de polícia administrativa 
pelo Estado de Minas Gerais. 
 
  À consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 30 de maio de 2006. 
 
  Raquel Melo Urbano de Carvalho 
      Procuradora do Estado 
   MASP 598.213-7 - OAB/MG 63.612 


