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O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao
examinar a legalidade de edital de concurso para provimento de cargos ou empregos públicos, depois de publicado o ato e antes de concluído o certame, dá mais
uma demonstração de busca contínua pelo aprimoramento de suas ações de fiscalização.
A legitimidade para o exercício de tão relevante
atribuição, se não for textual, é consectário lógico-jurídico da competência que lhe outorga a Constituição da
República de 1988, artigo 71, III. Chegar a essa conclusão não é como aprender o idioma japonês em braile,
expressão cunhada pelo cancioneiro popular para designar o que é difícil ou duvidoso. Basta singela exegese das normas da Lex Mater. Senão vejamos.
Segundo o indigitado preceptivo constitucional, à
Corte de Contas cabe apreciar, para fim de registro, a legalidade das admissões de pessoal, a qualquer título, na
administração direita e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas
as nomeações para cargo de provimento em comissão.
Comando análogo está inserto no inciso V do artigo 76
da Constituição Mineira de 1989.
A admissão de pessoal na administração pública,
com efeito – observadas as exceções feitas pela própria
Carta Política, nomeações para cargos em comissão (artigo 37, II) e alguns vitalícios (artigos 73, §§ 1º e 2º; 94; 101
e 104, parágrafos únicos), contratação temporária por excepcional interesse público (artigo 37, IX), aproveitamento de ex-combatente (artigo 53, I, ADCT) –, resulta de conjunto de atos e procedimentos, entre os quais, o concurso público de provas ou de provas e títulos.
Isso ressai com todas as letras, a propósito, do precitado inciso II do artigo 37 constitucional, que estatui: a investiduraemcargoouempregopúblicodependedeaprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissãodeclaradoemleidelivrenomeaçãoeexoneração.
O concurso público, como cediço, é procedimento
administrativo que visa a aferir aptidões pessoais e, por
conseguinte, selecionar os melhores candidatos para o
provimento de cargos ou empregos públicos. Homenageiam-se, assim, o mérito do candidato e os princípios da legalidade, da competição, da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa.
Ao conferir aos Tribunais de Contas a aludida competência, a Constituição atribuiu-lhes poder para examinar a legalidade de edital de concurso, que compõe,
repita-se, o conjunto de procedimentos e atos legalmente exigidos para o provimento de cargos ou em-

“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, PORTANTO, AO EXAMINAR
A LEGALIDADE DE EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO, LOGO APÓS A PUBLICAÇÃO DO
ATO E ANTES DE O CERTAME TERMINAR,
ATUA DE FORMA PREVENTIVA E PAUTA SEU
PROCEDER NAS BEM DEMARCADAS
COMPETÊNCIAS ESTATUÍDAS NA LEX LEGUM”
pregos públicos, excetuadas aquelas hipóteses previstas na Lei Fundamental.
Para José dos Santos Carvalho Filho, quando a lei o
exige, a eficácia e validade do ato final estão condicionadas à realização de procedimento regular, que está
sujeito à verificação da legalidade em cada uma das fases que o constitui (In Manual de direito administrativo, Lumen Juris: RJ, 13ª ed., 2005, p. 120).
Ainda a esse respeito, no voto proferido no Mandado de Segurança 24.510-DF, quando citou o célebre caso McCulloch v. Maryland (1819), decidido pela Suprema Corte dos EUA, o ministro Celso de Mello pontificou que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito,
a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral
realização dos fins que lhe foram atribuídos.
O exame de edital de concurso público pelos órgãos
de controle externo, em rigor, constitui meio essencial
e necessário para atingir o desiderato da Constituição.
É que, nessa análise, são verificados requisitos intrínsecos ao provimento pretendido, entre os quais, se os cargos postos em disputa foram criados por lei, se a res-

pectiva remuneração foi fixada ou alterada por lei específica, se foram observadas as cautelas de natureza
orçamentária e financeira para a admissão de pessoal,
por exemplo, aquelas prescritas na CF/88, artigo 37, XIII
e artigo 169, § 1º, e na LC 101/00, artigos 16 e 17.
Essa aferição não se limita, pois, a checar se as exigências editalícias são legais e razoáveis, de acordo com
a natureza e complexidade das funções dos cargos ou
empregos públicos, as quais, uma vez publicadas, iniciam a fase externa do certame. Vale dizer, a verificação abarca também aqueles atos, procedimentos e operações que antecedem e culminam na mencionada etapa, os quais são denominados, em contraposição àquela outra, de fase interna do concurso público.
Nessa ordem de ideias, e em homenagem aos princípios que regem a administração pública, notadamente os da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, é inconteste a imprescindibilidade da análise sob comento
para atingir o fim colimado pela Constituição, bem assim a legitimidade dos Tribunais de Contas para efetivá-la, ainda mais sendo certo que esses mesmos órgãos
podem decidir pela ilegalidade da admissão.
Essa forma de atuação, em verdade, objetiva tornar
eficiente e eficaz o julgamento sobre a admissão de pessoal. Isso porque se evita, a princípio, a negativa de registro do ato admissional, a posteriori, em virtude de
ulterior verificação de ilegalidade insanável na fase interna ou no correspondente edital de convocação do
concurso público. Previnem-se, dessa forma, dano ao
erário e lesão a direito subjetivo de terceiro.
A sociedade moderna, de fato, passa a reconhecer como disfunção do controle manifestação sobre dano ocorridoeidentificaçãodosresponsáveis,porcaracterizarmera verificação e registro do descontrole. Cobra-se, hodiernamente, fiscalização oportuna, pois o controle externo
somente será eficaz e efetivo quando contribuir, a tempo e modo, para a boa gestão dos recursos públicos.
Não bastassem tais razões, a legitimidade para a ação
de fiscalização em destaque encontra respaldo, ainda, no
dever-poder garantido às Cortes de Contas de fixar prazo para que o administrador público sane ilegalidades
constatadas na apreciação de atos sujeitos ao crivo do
controle externo, podendo, até, sustar a continuidade
deles, com vista a assegurar a efetividade de sua decisão,
consoante prescrevem os incisos IX e X do artigo 71 da
vigente Lei Maior da República de 1988, cujas normas
correspondentes na Constituição Mineira de 1989 estão
inseridas nos incisos XVI e XVII do artigo 76.
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, portanto, ao examinar a legalidade de edital de concurso público, logo após a publicação do ato e antes de o certame
terminar, atua de forma preventiva e pauta seu proceder nas bem demarcadas competências estatuídas na
Lex Legum. Com isso, atende o crescente anseio da sociedade, que percebe, cada vez mais, os órgãos de controle externo como instrumentos de exercício da cidadania
e salvaguardas do regime democrático.
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A sociedade necessita do Judiciário, já que este substituiu, no passado, a possibilidade de “fazer justiça pelas
próprias mãos”. A população vem aumentando assustadoramente, não só no Brasil. Em 1970, cantarolava-se o incentivo à Copa do Mundo, dizendo-se que éramos “90 milhões em ação, pra frente, Brasil. E.... salve a Seleção!”. Em
2010, perto de outra Copa, rumamos para os 200 milhões
de habitantes. Um salto e tanto, assustador até. E o Brasil,
superpovoado, com inúmeros problemas socioeconômicos, continua demandando Justiça. Cada vez mais e mais.
Esses são os ingredientes básicos para um colapso.
São milhões e milhões de processos nas prateleiras do
Judiciário, multiplicando-se exponencialmente assim
como os bebês nas maternidades. Dados do relatório Justiça em números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
mostram que, em 2008 (última estatística disponível),
cerca de 57 milhões de processos tramitavam no Brasil,
nos tribunais estaduais. Apenas em Minas, estavam cerca de 4 milhões deles.
Em 2008, o país registrou 18,3 milhões de casos novos no Judiciário estadual brasileiro, que julgou, no mesmo período, 15,3 milhões. Em Minas, foram 1,8 milhão
de casos novos e 1,7 milhão de julgados. Quando penso
nisso, lembro-me de um ensaio feito em laboratório para medir a vazão de fluidos. E fico apreensivo porque –
permitam-me a simplicidade – as quantidades na entrada são muito maiores que na saída.
Mas, enfim, interessa lembrar que o Brasil mudou a
Constituição Federal e criou, na proximidade do Natal de
2004, um organismo de coesão, o CNJ. Isso porque, afinal, a
Justiça é – além de cega – muito complexa na sua organização administrativa. Há disparidades incompreensíveis,
explicáveis talvez a partir da estrutura da nossa Federação.
Cumprindo sua missão, o CNJ vem se desdobrando para
minimizar as angústias do Poder Judiciário e resolvendo
problemas de atuação administrativa dos tribunais.
Recentemente, a sociedade conheceu a Meta 2, segundo a qual o Judiciário deveria “identificar e julgar, até
dezembro do ano passado, todos os processos judiciais

“GESTÃO ESTRATÉGICA DO PODER
JUDICIÁRIO OU DE ONDE FOR É BORDÃO
EM MODA NOS DIAS DE HOJE. QUER-SE
RESULTADOS, ASSIM COMO O SETOR
PRIVADO QUER SEUS LUCROS”
distribuídos até dezembro de 2005”. A Meta não foi integralmente cumprida. Era de esperar. Afinal, não estamos
lidando com fluidos homogêneos e sim com o destino
de pessoas, patrimônio, liberdade e valores tais. E é evidente que outras variáveis impedem a montagem de
uma equação linearmente mais produtiva. Mas os resultados obtidos em relação a isso foram surpreendentes.
Apenas de fevereiro a dezembro de 2009, o Judiciário
mineiro – em 1ª e 2ª instâncias – julgou 93.596 dos 225,5
mil processos identificados como da Meta 2, além de cerca de 1 milhão de processos rotineiros que foram julgados no período. O número extra de julgamentos foi alcançado com a mesma estrutura existente, sem contratação
de servidores nem pagamento de horas extras.
Esses foram os dados relativos à Meta 2. As outras no-

ve metas, também estabelecidas pelo CNJ em 2009 para
o nivelamento dos tribunais, praticamente não foram
conhecidas pela sociedade. Elas são tão importantes
quanto a Meta 2, especialmente aquelas que se referem
à infraestrutura do Poder Judiciário. E, por certo, a sociedade também não se importará com algumas outras
metas prioritárias que virão em 2010.
Antigamente, as crianças brincavam de Forte Apache. Hoje, brincam no Nintendo Wii, divertem-se no PSP
e idolatram algum avatar.
Há uma década, escrevi um trabalho chamado Quanto custa a função jurisdicional? E já havia sido publicado
outro trabalho, quase homônimo, intitulado Estados:
quanto custam as funções legislativas e judiciária? (publicado pela Secretaria para Assuntos Fiscais do BNDES; Informe-se, nº 22, novembro de 2000). Naquela época, eu reclamava por não termos um planejamento de longo prazo. Hoje, isso já é realidade no Judiciário. A transição administrativa também tem seus efeitos suavizados por um
plano específico. Mas continuarei reclamando por investimentos em infraestrutura. De qualquer modo, estamos
caminhando no bom rumo. É como vejo a questão.
No passado, como hoje, continuo imaginando que
“precisamos conhecer o nosso negócio”, quando me refiro ao Poder Judiciário. Aumentar a vazão de processos
é um resultado que a sociedade legitimamente espera.
Do mesmo modo como é legítimo esperar que a torneira aberta jorre água em todo o diâmetro do seu bocal. A
sociedade não precisa entender as deficiências da infraestrutura administrativa judicial; nem de gestão. E,
muito menos, compreender como a equação da “energia sem perdas” afeta o domínio da vazão volumétrica.
BrincardeForteApachenainfânciamepermitiusaber
que “a estratégia para vencer o inimigo depende diretamente do conhecimento que tenho sobre o meu próprio
inimigo”. É fato que o Poder Judiciário ainda não se conhececomoénecessário.Hámaisdeumadécadaestoudizendo isso. A maior queixa do setor é não ter sequer informações elementares que permitam uma melhor gestão.
Gestão estratégica do Poder Judiciário ou de onde for
é bordão em moda nos dias de hoje. Quer-se resultados,
assim como o setor privado quer seus lucros. Não é possível implantar a estratégia sem conhecer o inimigo. É
simples, como brincar de Forte Apache. Mas é também
complexo, como tentar entender os scripts dos jogos de
computador ou o Ser Supremo na religião hindu, para
quem professa o cristianismo.
É o Avatar rondando o Poder Judiciário.

