
SUMÁRIO 


PR EFAcIO 

FlorivaJdo Dutra de Araújo ................................................................ ..... .... ·1J 


CAPÍTULO 1 


I T RODU ÇÃO ..................... ...... ......... .. ........................................ .. ............... 17 

1.1 	 O merecimento como obje to de estudo jurídico .... .. .. .... .. ...... .. .......... 17 

1.2 	 Algumas notas sobre o li vro... .. ........ .. .. . ...... .. .... ............ 18 


PA RTE I 

MERE 'IM ENTO E SOCIEDADE 

C APÍTULO 2 


O CAPITALIS M O I DUSTRI AL E O SURGIMENTO 


DA MODER r Noç- O E MERECIMENTO NA 


ORDEM BURG UESA E U ROPEIA ...................................... .. ........ .. ........ 23 

2.1 	 O espírito do capitalismo .......................... ................... 24 

2.2 	 O papel da identidade burguesa na fo rmação de seus valores........ 25 

2.3 	 O trabalho e o merecimento na ordem burguesa iluminista .... ......... 28 


CAPíTULO 3 


A IDEOLOGIA DO M RECIM T O NA MODERNIDADE ............. 29 

3.1 	 Mobilidade soc ial e o princípio da igualdade 


de oportuni dades ................. ....... .... ......... .................................... .. ........ 30 

3.2 	 O merecimento e a pretensão de objetividade racional ..................... 32 

3.2.1 	 Foucault e a genealogia do merecimento obje tivo ............ .. ................ 33 

3.2.2 	 Os títulos e exames acadêmicos e a aprop ri ação 


burocrática destes ........ . ...................................................... . ..... 34 

3.3 	 Divisão do trabalho .... .. .. .. .... .......... .... .... .... ... ............ 37 


CAPÍTU LO 4 


MAT RIZ S DE APROP RIAÇÃO DO MERECIMENTO PELA 

ADMINIST RAÇÃ O P ÚBLICA ............................................................. 39 

4.1 	 O me recimen to na civilização oriental antiga ..... .. ... .41 

4.2 	 As ma tri zes E' uropeias do merecimento na função pública ...... .. ..... .43 

4.2.1 	 O s is tema a lemão: seleção po r e tapas e recrutamento livre .............. 44 

4.2.2 	 O sistema francês: concursos, escolas e natatio/1.......... .46 

4.2.3 	 O t>istema inglês: recrutamento por uma comissão 


independente ........... ........... .. 48 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 


4.2.4 	 Países Baixos e Dinamarca: a inexistência de 6.2.2 O cargo públicos na teoria da igual 

procedimentos objetivos ..................... ................. ... ............ . ...... 49 


C A PÍTULO 7 

CAPÍTULO 5 O C ONTEÚDO JURÍDICO DO PRIN Í : 

SOCIEDADE, ADM N ISTRAÇÃO PÚBLICA DO M ERECIMENTO .... ....... .. ....... ................ . 


7.1 	 A noção jurídica de merecimento ..... .E MERECIMENTO NO BRASIL.. .......... ....... ...................................... ...... Si 

7.1.2 	 Do m recimen to valor ao merecimen 5.1 	 Do mercador ao fidalgo burocrata: estamento e expansão 

sistema jurídico brasileiro .................. . 
ultramarina ......... ................................ .. ................................... . .. .53 

7.2 	 As duas vertentes, na função pública 5.1.1 	 Patrimonialismo e Direito Administrativo de influência 

romanística na expansão ultramarina portuguesa ... ..... .. .... ........... 54 do merecimento............ ....................... . 


5.1.2 	 O estamento burocrático ................................. ........................ . .............. 57 7.2.1 O princípio do merecimento objetivo 

5.1.3 	 Estamento e estagnação .................... ..... ........ ................. .............. .. ....... 58 de cargos públicos ............. ... .............. . 

5.2 	 Merecimento no Brasil colonial............ . ....... ..... ................. .. ........ 60 7.2.2 O princípio do merecimento no deseJ 

5.3 	 A sociedade, as instituições e o merecimento, do Império dos cargos públicos ............... . 


à República Velha ............................ .. ............................. ............. . .64 

5.3.1 	 Da transmigração à Constituição liberal de 1824 .......... .. .... . ...... 65 C AP íTULO 8 


5.3.2 	 O merecimento no sistema ideológico do Império O M ERE CIMENTO NO DIREITO BRA: 
e da República Velha .......................................................... .... . .. ... ... 68 PÚB LICA: QuESTÕES SALIENTES ....... . 


5.3.3 	 O merecimento nas primeiras linhas do Direito 8.1 concurso público e o princípio do r 
Administrativo brasileiro .................................................. ..... ... ............. 73 
 8.1.1 	 As exceções ao concurso público no r 

5.4 	 De Vargas às vésperas da Constituição de 1988..... . ............... 78 
 8.1.2 	 Modalidades de provas em concurso 
5.4.1 	 A industrialização e o esforço burocratizante do Estado ovo ..... .. 79 
 a apuração do merecimento ....... .. ...... . 

5.4.2 	 Reformas administrativas e merecimento no período 8.1.3 	 Da terceirização à subversão do merc 

1946 a 1988 ................ ... ............................. ................ ................ .... 83 
 8.1.4 	 Cotas em concursos públicos e acessi: 
5.5 	 A Carta Cidadã de 1988 e a revalorização do sistema 81.5 	 A abordagem do nepotismo pela Resl

de merecimento................. ............ ....................................... . ....... 88 

pela Súmula Vinculante nQ 13 ............ . 


5.5.1 	 A década de 1990 ....................... ...................... ....... ........ ... ........ .......... 93 
 8.1.5.1 	 As Resoluções nºs 7 e 20 do Conselho
5.5.2 	 A reforma frustrada de Fernando Collor ............. ............................... 95 
 8.1.5.2 	 Sobre a Súmula Vinculante nQ 13: pre
5.5.3 	 A reforma administrativa no período Fernando Henrique ............ ... 98 


e jurisprudência ..................... . 

5.5.3.1 	 M recimento e gestão de pessoal na menda nO 19/98 .......... .... 100 


8.1.6 	 A preterição de candidato e o direito 5.5.4 	 A política de pessoal a partir de 2003 .......................... ..................... 104 

8.1.6.1 	 Preterição de candidato como hipóte~5.6 	 Elementos para a (re)valorização do merecimento na 

política pública da função pública ................... ................... ... ............ 107 
 de poder e a natureza do direito subjE 
8.1.6.2 	 As hipóteses caracterizadoras da prel5.7 	 Desigualdade social e a quimérica desigualdade de 

jurisprudência dos tribunais superior oportunidades: velho desafio à legitimidade do merecimento 
8.2 	 A avaliação de desempenho e o princ
no Estado brasileiro ... ......................... ..... .. . ................................ 110 


merecimento objetivo ..................... .... . 

8.2.1 	 Preliminar conceitual: merecimento, 1


PARTE 11 

e a teoria da estabilidade gradual na jMERECIMENTO E D I REIT 

8.2.2 	 O desafio da avaliação de desempent 
procedimental constitucional da Ciên 

CAPÍTULO 6 
 8.2.2.1 	 Limites e condições de transposição F
O MERECIMENTO NA TEORIA DA JUSTIÇA ...... ............................. 119 
 Administração Pública dos modelos ( 
6.1 	 Um libelo a favor do merecimento e contra a meritocracia ..... ....... 120 
 de desempenho ........ ........................... . 

6.2 	 Merecimento e igualitarismo na teoria da Justiça ...... .. .................... 122 
 8.2.3 	 Notas sobre a avaliação especial de di 
6.2.1 	 Os cargos públicos e os limites da pretensão 
 8.2.4 	 Notas sobre a avaliação periódica de I 

universalista do merecimento ............................... ....... ........................ 127 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



linamarca: a inexistência de 

objetivos ......................................... ' . .... . .... ... ........ 49 


nSTRAçÃO PÚBLICA 


O BRASIL.. .................. .... . . .. .......... .. .......... 51 

fidalgo burocrata: esta menta e expansão 

............... .................................. .. ................................... 53 

I e Direito Administrativo de influência 

xpansão ultramarina portuguesa ............................ 54 

·ocrático ............................... ................ ......... . . ...... 57 

Ignação ............ ............ .... ................... ..... " .................. 58 

Brasil colonial ............................................................ 60 

nstituições e o merecimento, do Império 

la............................................. . .......... .............. 64 

o à Constituição liberal de 1824 ............... ....... ......... 65 

no sistema ideológico do Império 

'elha ............................................................ .. ...... .... .... 68 

nas primeiras linhas do Direito 

orasileiro ......................................................... .... .... ... .73 

'peras da Constituição de 1988............ .. .......... 78 

•o e o esforço burocratizante do Estado Novo ..... .. 79 

listrativas e merecimento no período 


....... 83 

de 1988 e a revalorização do sistema 

.... ... ....... .. .............. ..................... ................... ....... .. .... 88 

O................ .. ........................... .. ................................... 93 

'ada de Fernando Collor .................................... .. ..... 95 

nistrativa no período Fernando Henrique ............... 98 

{estão de pessoal na Emenda nO 19/98 ................... 100 

. al a partir de 2003 ................................................ 104 

a (re)valorização do merecimento na 

da função pública .................................................... 107 

)Cial e a quimérica desigualdade de 

velho desafio à legitimidade do merecimento 

eiro ........................................................................... . 110 


PARTE II 

~RECIMENTO E DIREITO 

-.IA TEORIA DA JUSTIÇA .................................. 119 

)r do merecimento e contra a meritocracia ...... ....... 120 

gualitarismo na teoria da Justiça ............................. 122 

cos e os limites da pretensão 

merecimento ....... ............. .............. .. ............ ............. 127 


6.2.2 	 Os cargc s público!> na teoria da igualdade complexa ................. 130 


A PÍTULO 7 

O C ONTEÚDO JU RÍD I O DO PRINCÍPIO 
DO MERECIM ENTO .. ....................................... .. 	 133 

7.1 	 A noção juríd ica de merecimento ............. .. .......................... 134 

7.1.2 	 Do merecimen to vaI r ao merecimento norma no 


sistema ju rídico br sileiro ..................................................................... 137 

7.2 	 d uas verten tes, na função pública, do princípio 


do merecimento... .. .... ............................................... ............ 141 

7.2.1 	 princípio do merecimento objetivo no provimento 


de cargos públi cos ........................................... .. ......... 142 

7.2.2 O princip i cio merecimen to no desempenho 


dos cargos públicos ..................................... . .. .. ....... ... .... .. ... .. ..... 144 


CAPÍTULO 8 


O M ERE IMENTO NO DI REIT O B RAS ILEIRO DA FUNÇÃO 


PÚBLICA : QUE TÕES SALIENTES ....... .................. . ....... .... 147 

8.1 	 O concurso público c o princípio do merecimento objetivo .......... 149 

8.1.1 	 As exceções ao con urso público no regime constitucional ............ 150 

8.1.2 	 Modalidades d e p rovas em concurso público, títulos e 


a apuração do merecimento. .............................. .. ...... 155 

8.1.3 	 Da terceirLr.a .,:ão à subversão do mercado e do merecimento ......... 160 

8.l.4 	 Cotas em concursos públicos e acessibilidade específica ................ 163 

8.1.5 	 A abordagem do nepotismo pE'la Resolução C J nQ 7 e 


pela Súmula Vinculante nl! 13 ........................................ ........... .. ...... . 165 

8.1.5.1 	 As Resoluções n!ls 7 e 20 do Conselho Nacional de Just iça ............. 168 

8.1.5.2 	 Sobre a Súmula Vinculante n"13: precedentes, comentários 


e jurisprudência .............................................. ...... ........ . ................... 170 

8.1.6 	 A preterição de candidato e o direito subjetivo à nomeação .......... 177 

8.1.6.1 	 Preteriçã C1 de> candida to como hipótese de desvio 


de poder e a natureza do direito subjetivo à nomeação..... ..... .. .. 177 

8.l.6.2 	 As hipót e" caract r izadoras da preterição na 


ju risprudência dos tribunais superiores ..... .. 181 

8.2 	 A avaliação de desempenho e o princípio do 


merecimento objetivo ...... .. ............... ........................... . ...... 189 

8.2.1 	 Preliminar conceitual: merecimento, vínculos funcionais 


a teoria da estabilidade gradual na função pública ....................... 190 

8.2.2 	 O desa fi o da avaliação de desempenho: o enquadramento 


procedlmental cons titu cional da Ciência da Administração.......... 194 

8.2.2.1 	 Limites c condições de trunsposição para a 


Administração Pública dos modelos de avaliação 

de desempenho .. .. ............................ .. ..... 199 


8.2.3 	 Notas sobre a avaliac;ão especial de desempenho ... . .202 

8.2.4 	 Notas sobre a avaliação periódica de desempenho ... ....... ... .. . .. 207 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPíTULO 9 

O MERECIMENTO FUNCI O AL E SEU CONTROLE JUDIClAL 

NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.... ....... " ...... ... .............. .. 211 
9.1 	 O merecimento na perspectiva dos direitos metaindividuais ... .... .. 212 

9.2 	 Política pública, merecimento e Direito ................. ..... ....... ................. 215 

9.2.1 	 Função pública e política pública; atividades-fim 

e atividades-meio .. ... ......... .... .. ........ ............................ ... . ...... .. ..... .. ..... 218 
9.3 Políticas públicas e o controle judicial 

da Administração Pública ........................... ....... ...... ........ ... ..... ......... ,, 220 
9.3.1 	 Controle judicial na perspectiva da política pública .... ..... ...... .. .. .. .. 221 

9.3.2 	 Controle judicial da polí tica pública da função pública ...... .... .. ...... 223 

9.3.2.1 Os termos de ajustamento de conduta no contexto 

do controle da polí tica pública da função pública ........ .. " ..... ....... ".229 

REFERÊNClAS ..... . .......... . ... . ............. .... .. ... ..... . .. ...... ........ ... .. ........ ...... .. .... .... .. ... .. .. 233 


PREFÁCIO 

Embora desde a Antiguidade pos~ 
lações em favor da apuração do mérito 
públicos, somente com O advento do Esta 
torna-se um princípio jurídico vinculante 

A Declaração dos Direitos do Hom 
pela Assembleia Nacional francesa em 1 
que: "Todos os cidadãos (... ) são igualm 
dignidades, lugares e empregos públicos, 
sem outra distinção que não seja a das suas 

Hoje, a Declaração Universal dos Di 
pela Assembleia Geral das Nações Unidê 
art. XXI, 2: "Todo homem tem igual direito 
do seu país" . 

O acesso de todos os brasileiros aos 
ção do mérito tem sido constante em todas 
desde a imperial, de 1824. 

Apesar disso, sabe-se que um do: 
patrimonialismo em nosso país é o da uti 
como mercadoria de barganha política, 
formação de patrimônio familiar. 

Entendemos que o concurso públi, 
mento perfeito para aferição do mérito, ma 
de se buscar a impessoalidade e a moralic 
cargos e empregos públicos, valorizando; 
e buscando evitar os desvios patrimoniali 

Lamentavelmente, a criatividade 
inesgotáveis na administração pública br 
desconhecer o mérito e burlar a isonomiê 
e no desenvolvimento profissional na fune 
formalmente "temporárias", mas de fato 
função e as abusivas terceirizações de m 
expedientes corriqueiros para não se CUIl 

do cidadão à valorização do mérito na ft 
problema tem sido o abuso na criação de c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


