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Relatório 
 
  A ilustre Diretora Geral da ACADEPOL solicita esclarecimentos 
jurídicos sobre “a possibilidade de ampliação das vagas inicialmente previstas para 
os Concursos Públicos que vêm sendo desenvolvidos por esta Academia de Polícia 
Civil de Minas Gerais”. Esclarece que, no decorrer do certame seletivo para os 
cargos de delegado de polícia e de perito criminal, surgiram novas vagas, havendo, 
em relação ao cargo de delegado, a possibilidade de ampliação em face do 
estabelecido na Lei Complementar 84/2005. Informa o número excedente de 
aprovados nos concursos públicos, ao que acresce as necessidades atuais da Polícia 
Civil e o princípio administrativo da economicidade. 
 
  É o breve relatório. Passo a opinar. 
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Parecer 

 
  Cumpre assentar, preliminarmente, que o candidato aprovado em 
concurso não tem direito à nomeação, consoante posicionamento assente na 
doutrina e na jurisprudência. Afinal, a decisão relativa à necessidade de provimento 
de cargos está afeta ao poder discricionário privativo do administrador, no 
exercício de um juízo de conveniência e oportunidade, a bem do interesse público. 
Se se trata de candidato classificado além do número dos cargos vagos previstos no 
edital, não há dúvida de que se trata apenas de mera expectativa de direito. 
 
  No que concerne ao certame seletivo exigido pelo artigo 37, II da 
Constituição da República, certo é que a garantia constitucional limita-se à não 
preterição no tocante às vagas previstas inicialmente no edital, nas hipóteses em 
que o Estado verifica ser necessário e conveniente o provimento dos cargos em 
questão. Assim sendo, o Poder Público não está obrigado a aproveitar os aprovados 
em concurso público, sendo descabido imaginar tal constrangimento em relação aos 
classificados fora da previsão inicial da necessidade administrativa.  
 
  Clássico é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesse 
sentido: 
 

“1- A doutrina e a jurisprudência têm-se orientado no sentido 
da discricionariedade quanto à oportunidade e conveniência de 
prover os cargos públicos. I- Não vicia a legalidade e a 
legitimidade o ato administrativo que, fundamentado na 
inexistência de necessidade, decide não prover os cargos 
vagos.” (RMS 22.063-RJ, rel. p/ acórdão Min. Maurício 
Corrêa, 2ª Turma do STF, DJU de 07.12.95, p. 42.608). 

 
  Com efeito, o Pleno da Corte Suprema já afirmou a 
inconstitucionalidade de regra legal a qual outorgara direito à nomeação de 
candidatos classificados dentro do número de vagas previsto no edital, 
reconhecendo a ausência de direito subjetivo na espécie: 
 

“Aprovação em Concurso Público e Direito à Nomeação: 
Inconstitucionalidade 
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O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido de ação 
direta proposta pelo Procurador-Geral da República para 
declarar a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 77 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assegura aos 
aprovados em concurso público, dentro do número de vagas 
fixado no respectivo edital, o direito ao provimento no cargo 
no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado da 
homologação do resultado. Com base no entendimento fixado 
no RE 229.450/RJ (DJU de 31.8.2001) no sentido de que a CF 
apenas assegura ao candidato aprovado o direito subjetivo à 
nomeação de acordo com a respectiva ordem de classificação e 
no prazo da validade do concurso, ficando o ato de provimento 
adstrito ao poder discricionário da Administração Pública, 
entendeu-se que a norma impugnada viola os arts. 2º e 37, IV, 
da CF.” (ADI 2.931-RJ, rel. Min. Carlos Britto, 24.2.2005, 
Plenário do STF, Informativo 377 do STF)  

 
  Destarte, não há dúvida de que o mero surgimento de vaga não gera, 
automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidato habilitado em 
concurso público, porquanto cabe ao Estado aquilatar da oportunidade e 
conveniência do seu preenchimento, diante de cada realidade administrativa. As 
recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça não destoam de tal entendimento: 

 
“3. Ainda que surjam novas vagas, dentro do prazo de validade 
do certame, não impõe à Administração o dever de preenchê-
las, porquanto a nomeação dos aprovados sujeita-se ao seu 
juízo discricionário. Precedentes.” (Ag. Regimental no Ag. 
Regimental no Ag. de Instrumento nº 502.113-DF, rel. Min. 
Laurita Vaz, 5ª Turma do STJ, DJU de 29.08.05, p. 394)  
 
 “1 - Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, os 
concursandos não possuem direito subjetivo à nomeação, mas 
apenas expectativa. Assim sendo, não há qualquer imposição à 
Administração de nomear os aprovados dentro do prazo de 
validade do certame, a menos que tenha havido preterição na 
ordem classificatória ou contratação a título precário, o que não 
se verifica na hipótese dos autos. Precedentes.  
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2 - O surgimento de novas vagas, dentro do prazo de validade 
do concurso, não impõe à Administração o dever de preenchê-
las, porquanto a nomeação dos aprovados sujeita-se ao juízo 
discricionário da Administração. Precedentes.” (REsp nº 
723.993-DF, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma do STJ, DJU de 
06.06.05, p. 369)  
 
“II - A doutrina e jurisprudência pátria consagraram o brocardo 
"a aprovação em concurso público gera mera expectativa de 
direito". Com isso, compete à Administração dentro do seu 
poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear 
candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, 
respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de 
evitar arbítrios e preterições.  
(...) IV - Não há que se falar em direito líquido e certo à 
nomeação a ser tutelado na presente via, tendo em vista que 
não restou caracterizada qualquer preterição na ordem 
classificatória e nem na ordem de concursos. O fato de 
surgirem novas vagas no prazo de validade do certame não 
garante o direito subjetivo à nomeação porque, mesmo 
havendo vagas, o seu suprimento depende da conveniência e 
oportunidade administrativa, estando o ato adstrito ao juízo 
discricionário da Administração. Precedentes.  
V - Não tendo sido os candidatos aprovados dentro do número 
de vagas previsto no edital do concurso não há direito líquido e 
certo a ser amparado em mandado de segurança.” (Embargos 
Decl. no Ag. Regimental no RMS nº 18.621-ES, rel. Min. 
Gilson Gipp, 5ª Turma do STJ, DJU de 18.04.2005, p. 354) 
 

  No entanto, embora a Administração Pública não esteja obrigada a 
nomear candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, nenhum 
empecilho existe se, no exercício do poder discricionário que lhe reserva o 
ordenamento, entende oportuno e conveniente o preenchimento de novos cargos 
por concursandos classificados em certame anterior. Diante da manifestação 
inequívoca e fundamentada da autoridade competente, no sentido do acerto do 
chamamento dos candidatos excedentes, o que até então consistia em expectativa 
de direito pode transmutar-se em direito à nomeação. 
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  Isso porque os concursandos aprovados mas não classificados dentro 
da faixa correspondente ao número de vagas originalmente disponíveis consistem 
em um implícito “cadastro de reserva” da Administração que, diante da existência 
de novos cargos desocupados, pode verificar a necessidade de aproveitamento de 
tais candidatos, se não expirado o prazo de validade do certame. 
 
  Em se tratando de concurso para provimento de vagas relativas a cargo 
público, mostra-se legítimo que a pessoa jurídica de direito público analise a 
demanda administrativa que justifica o início da relação jurídico-funcional. Além 
da autonomia política e administrativa reconhecida aos Estados-membros pela 
Constituição da República (artigos 1º, 18 e 25), especificamente no tocante à 
Polícia Civil a CEMG reafirmou o poder de organização do serviço público ao 
dispôr em seu artigo 140, § 1º que "o ingresso na Polícia Civil se dará em classe 
inicial das carreiras, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, 
realizado privativamente pela Academia de Polícia Civil". Vê-se, pois, que o 
Constituinte Mineiro fixou a competência privativa da Academia de Polícia Civil 
para realização de concursos públicos destinados ao provimento de cargos vagos 
nas carreiras policiais civis, reconhecendo-lhe o poder discricionário para 
estabelecer as condições de acesso e de provimento de tais cargos. 
 
  Essa margem de liberdade transferida à ACADEPOL, oportuniza que 
a mesma especifique as condições que vincularão todo o certame, inclusive o 
número de vagas e a conveniência do seu provimento. Nem sempre a lei prevê 
todas as hipóteses, nem disciplina com especificidade todos os comportamentos 
suscetíveis de realizar no caso concreto a finalidade abstratamente proposta. Ao 
agir assim, o legislador defere ao administrador certa margem de liberdade para 
decidir, segundo critérios de conveniência e oportunidade formulados pelo próprio 
Poder Público. Isto, quer em virtude de impossibilidade lógica e/ou jurídica de o 
legislador prever todas os procedimentos e situações fáticas, quer devido a 
deliberado intento do legislador, tendo em vista a posição mais favorável do 
administrador de atuar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 
 

  Em artigo publicado na Revista Justitia, a professora Regina Helena 
Costa registra, com fulcro no magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello e 
Afonso Rodrigues Queiró a "impossibilidade material do legislador prever todas as 
situações, pelo que se confere à Administração Pública uma forma de atuar mais 
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maleável consoante as circunstâncias do caso concreto" (Justitia, v. 145, p. 43, 
jan./março de 1989). 
 

  Na hipótese em exame, tem-se que o legislador estadual, após impor 
alguns pressupostos indispensáveis à matrícula no Curso de Formação da 
ACADEPOL, entendeu por bem outorgar ao administrador liberdade para 
estabelecer condições que, diante da situação concreta, proporcionem a obtenção 
do melhor resultado, tendo em vista a finalidade legal. Esta proposital decisão 
legislativa de conferir liberdade àqueles que organizam e realizam o concurso 
público para provimento de cargos vagos na carreira policial, a fim de estes 
estabeleçam normas cabíveis e condições adequadas à espécie explica-se até 
mesmo pelo fato dos agentes administrativos encontrarem-se em posição ideal para 
apreciação concreta de cada situação, face à sua proximidade da realidade estatal. 
 
  Especificamente sobre o poder discricionário do administrador ao 
avaliar a viabilidade de provimento de novas vagas por candidatos aprovados em 
concursos anteriores, certo é que o Estado deve levar em conta a necessidade atual 
de pessoal, as disponibilidades orçamentárias do órgão em tese, a eficácia do 
certame precedente na aferição do conhecimento técnico necessário para o 
exercício dos cargos e a sua não superação por evoluções científicas posteriores. 
 
  Analisando as atuais demandas da sociedade em relação à segurança 
pública, tem-se clara a urgência do aumento do número de servidores do Estado 
que integram os quadros da Polícia Civil. Outrossim, não há evidência da 
incapacidade orçamentária do órgão em arcar com os ônus financeiros decorrentes 
das futuras nomeações, nem mesmo indícios de ofensa por tais medidas aos limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, os candidatos aprovados nos dois 
concursos realizados para Acadepol para os cargos de delegado de polícia e perito 
criminal demonstram possuir o conhecimento mínimo para o exercício das 
respectivas funções, ausente qualquer significativa evolução científica, 
superveniente ao certame, que seja capaz de demonstrar o inconveniente da 
ampliação pretendida. 
 
  Mostra-se razoável que a Administração Estadual evite gastos de 
recursos públicos com a realização de novos concursos se o interesse público pode 
ser atendido com a nomeação dos concursandos já aprovados. Além da necessidade 
de assegurar a supremacia do interesse público, tem-se o princípio da 
economicidade previsto no art. 70 da Constituição da República e o princípio da 
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eficiência do serviço público introduzido, de forma expressa, no artigo 37, "caput", 
da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19. 
 
  Cabe ao Estado otimizar resultados e maximizar as vantagens das suas 
ações, mediante uma melhor utilização dos recursos públicos. É mister que se 
afaste de mecanismos formais obsoletos que impeçam maior celeridade e 
produtividade nas atividades públicas. Para tanto, é necessário que evite a 
realização de procedimentos inócuos, os quais trariam apenas burocratização e 
lentidão administrativa despicienda, com flagrante desperdício de material ou dos 
recursos humanos.  
 
  Como aponta Dalton Santos Morais, em razão da passagem da 
eficiência ao grau de princípio constitucional expresso, 
 

“a Administração Pública deverá desempenhar as atividades 
administrativas no sentido de produzir resultados os mais 
satisfatórios possíveis ao atendimento das necessidades da 
coletividade e da própria máquina administrativa, dispendendo 
o mínimo possível de recursos públicos para tanto, devendo o 
administrador público, no exercício ex lege da atividade 
administrativa, interpretar as normas a que está sujeito sob o 
prisma da legalidade material, em detrimento de um 
exacerbado formalismo que eventualmente seja exigido pela 
legislação vigente.” (“Os Custos da Atividade Administrativa e 
o Princípio da Eficiência”. Boletim de Direito Administrativo, 
janeiro de 2.005, p. 78). 

 
  O objetivo é que sejam alcançados os resultados positivos demandados 
pela sociedade, cujas necessidades se espera satisfeitas, sem o divórcio com as 
normas do ordenamento incidentes na espécie. Na verdade, a eficiência surge como 
um dos parâmetros capaz de delimitar a discricionariedade administrativa, uma vez 
que cabe ao administrador, ao ponderar os diversos aspectos jurídicos e fáticos em 
questão, atuar de modo a concretizar a solução capaz de melhor atender as 
necessidades sociais presentes no caso.  
 
  Exercendo tal ponderação no caso em questão, infere-se que o Estado 
de Minas Gerais, por meio da ACADEPOL promoveu os certames seletivos para 
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provimento de 87 (oitenta e sete) cargos de delegado de polícia e 60 (sessenta) de 
perito criminal, inclusive efetuando despesas com sua realização, havendo 
motivação satisfatória suficiente para aproveitamento dos candidatos aprovados 
além desse número se surgidas 102 (cento e duas) novas vagas para perito e 126 
(cento e vinte e seis) para delegado.  
 
  Diante das específicas circunstâncias indicadas “supra”, certo é que a 
eventual realização de um novo concurso deixaria claro o descompasso entre os 
motivos, meios e fins da atuação administrativa. A medida – novo concurso público 
– não seria o meio adequado a se atingir a finalidade pública almejada – 
atendimento da demanda de pessoal nos quadros da Polícia Civil, o que evidencia a 
sua desproporcionalidade.  
 
  Ainda segundo o princípio da proporcionalidade, novos concursos não 
seriam medidas necessárias, uma vez que a necessidade apenas ocorre quando, 
considerando as possibilidades de atuação concreta na realidade em questão, a 
conduta escolhida é aquela que implica menor restrição aos interesses em questão. 
Trata-se do princípio da escolha do meio mais suave, que impede ao Estado 
exceder os limites indispensáveis para a consecução da finalidade pública 
pretendida. 
 
  Segundo Emília Simeão Albino Sako e Celismara Lima da Silva, 
 

“O segundo subprincípio que integra o conceito de 
proporcionalidade é a ‘necessidade’. De acordo com este, 
diante de meios igualmetne capazes de levar a um determinado 
fim, deve-se optar pelo menos gravoso dependendo da relação 
jurídica em questão. (...) Na tentativa de delimitar esse 
subprincípio a doutrina adota quatro critérios: 1. necessidade 
material; 3. exigibilidade espacial; 3. exigibilidade temporal e 
4. exigibilidade pessoal da medida.  
O primeiro (necessidade material) exige que o meio empregado 
deva ser o menos lesivo possível aos direitos fundamentais. O 
segundo (exigibilidade espacial) se destina a evidenciar a 
‘necessidade de se limitar o âmbito da intervenção’. O terceiro 
(exigibilidade temporal) determina que as medidas coercitivas 
devem vigorar pelo menor espaço temporal possível. Por 
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último, tem-se ainda a exigibilidade pessoal da medida, ou 
seja, o ato deve ter em conta que só se destinará a limitar a 
pessoa ou pessoas cujos interesses devem ser sacrificados.” 
(Revista dos Tribunais, v. 832, fevereiro de 2005, p. 62)  

 
  Não há dúvida de que o não aproveitamento dos candidatos aprovados 
nos certames realizados pela ACADEPOL levaria à restrição ao interesse da 
sociedade em ver a Polícia Civil devidamente aparelhada com recursos humanos 
suficientes, o mais celeremente possível. Outrossim, implicaria frustração indevida 
da expectativa dos concursandos aprovados, além de desarrazoados novos gastos 
pela Administração Estadual. Tais aspectos delineiam o acerto da pretensão ora 
aduzida pela Diretora Geral da Academia de Polícia Civil. 
 
  O exercício da faculdade de ampliação do número de vagas editalícias, 
dentro da discricionariedade reconhecida à Administração, tem sido admitido pelo 
Superior Tribunal de Justiça:  
 

“1- Conforme cediça jurisprudência deste Tribunal, a fixação 
do prazo de validade do concurso, assim como a sua 
prorrogação, respeitando-se o balizamento constitucional, 
insere-se na esfera da discricionariedade da Administração 
Pública. 
2- Havendo legislação superveniente ao edital, instituindo 
novas vagas de Agente Fiscal, é facultado ao Poder Público 
convocar quantos candidatos entender conveniente, desde que 
respeitada a ordem de classificação. Desta feita, o 
preenchimento dos cargos pretensamente existentes, assim 
como a prorrogação da validade do certame, são atos 
discricionários da Administração Pública, não subsistindo 
qualquer direito líquido e certo dos impetrantes ao pleitearem 
suas nomeações.” (RMS nº 11.208-PB, rel. Min. Gilson Dipp, 
5ª Turma do STJ, DJU de 23.10.2000, p. 151) 

 
  Frise-se que tal possibilidade existe até o fim do prazo de validade de 
cada certame. Esgotado tal período, nenhum aprovado não poderá obter a 
investidura, uma vez que com o final do prazo consuma-se a caducidade do 
procedimento, de modo que os interessados deverão submeter-se a novo concurso. 
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Conclusão 

 
  Tendo em vista tais ponderações, conclui-se que, embora não haja 
direito à nomeação dos candidatos classificados além do número de vagas previsto 
no edital, atende à juridicidade o aproveitamento dos concursandos aprovados em 
concursos anteriores se a autoridade administrativa competente, diante da 
ampliação do número de cargos, afirma a conveniência e oportunidade da medida. 
 
  À consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2005. 
 
 
 
  Raquel Melo Urbano de Carvalho 
      Procuradora do Estado 
   MASP 598.213-7 
   OAB/MG 63.612 
 


