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PREFáCIO

Foi em meados de 2005, quando eu finalizava minha dissertação de
mestrado na Universidade Federal Fluminense, que me dei conta
do poder dos concursos, a ponto de alçá-los a objeto da minha tese

de doutorado, que fiz na Université de Montpellier. Já entretido intelec-
tualmente na estrada que, desviando do Direito, ruma para as Ciências
Sociais, pude observar dessa segunda mirada o interesse crescente – quase
deslumbramento – na expansão em importância do sistema de justiça, nota-
damente na política. A profusão de pesquisas e conceitos era impressionan-
te. Não tardou aparecerem os especialistas. Foi, pois, essa estrada que trilhei,
e creio estar ajudando a construir.
Entre muitos dos incômodos que tenho em meu universo intelectual,

um dos maiores é a maneira como majoritariamente se lida com o tema da
relação entre sistema de justiça e política nas Ciências Sociais, em especial
em estudos top-down, valendo-se de teorias de longo ou – quiçá – médio
alcance, quantitativos ou baseados em análises documentais. São vários os
ângulos a partir dos quais eu poderia tecer críticas e panoramas da área com
base no que acabei de escrever. Vou focar em um.
Com notáveis exceções, o olhar externalista domina a produção sobre

o tema. Agentes causais são pressupostos no sentido de informar teórica
e historicamente a relação entre Judiciário e política. Grandes catego-
rias – democracia, justiça, república – informam a modelagem teórico-
-conceitual. O político não é tomado como uma instância plausível da
organização social dos juristas e suas instituições. Assim, não existe ou não
importa uma política judiciária. Nessa esteira, são comumente deixados
de lado nos estudos sobre o sistema de justiça as hierarquias internas, os
processos de propulsão elitária, os microprocessos de luta pelo poder, a
formação e, é claro, a seleção e o recrutamento dos quadros nas corpora-
ções jurídicas.
Não curiosamente, os concursos jurídicos ocupam no mundo um espa-

ço completamente desproporcional aos estudos acadêmicos que a eles se
dedicam. Seja na sua dimensão, no contingente humano e financeiro que
movimentam, seja na sua importância na renovação das elites jurídicas, os
concursos são levados muito pouco a sério pelos estudos sociojurídicos. 
Voltando ao ponto em que comecei, desde o mestrado me chamava

a atenção a reivindicação eficaz da aprovação no concurso como alavanca
legitimadora de uma atuação cada vez mais agressiva do sistema de justiça



diante da sociedade e da política. Parecia inconteste o fato de que se tratava
de um processo extremamente competitivo, seletivo e virtuoso. Era neces-
sário investigar e pôr em questão essa afirmação e seus consectários.
Foi imbuído dessa inquietude que fiz minha tese de doutorado sobre o

concurso da magistratura francesa, publicada em francês e em português.
Na sequência, para além de vários estudos frutos de pesquisas individuais,
coordenei um projeto sobre seleção de servidores públicos financiado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em 2013, e
outro sobre o concurso nacional unificado da magistratura trabalhista
financiado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2019.
É sem sombra de dúvida um dos meus principais temas de interesse e exper-
tise. Considero minhas principais contribuições ao campo de estudos os
conceitos de competência estratégica, ideologia concurseira e autorreferencialidade
dos concursos.
Afora o professor Gustavo Raposo, da Universidade de Fortaleza (Uni-

for), não conheço colega que tenha levado o tema particularmente a sério.
Há uma série de estudos nos quais o concurso público é tema lateral ou
campo de pesquisas, mas raramente é objeto. O tema também não é o que
mais desperta a libido intelectual de jovens acadêmicos. Em 2014 e 2015,
quando atuava na Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV DIREITO RIO), orientei três trabalhos de conclusão de
curso: um sobre estratégia e vocação, outro sobre o projeto de Lei Geral dos
Concursos e um sobre a questão de gênero entre concurseiros. Hoje orien-
to na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) a tese de João Pedro
Pacheco e a dissertação de Alan Maurano, ambas incidindo diretamente
sobre esse tema.
Em 2014, fui banca da tese de Aline Santos, orientada pela amiga e

colega Loussia Félix – professora de Direito da Universidade de Brasília
(UnB) –, intitulada Os concursos públicos no campo jurídico-acadêmico brasilei-
ro. Desde então, precisou chegar 2020 para eu receber um dos mais alvis-
sareiros convites: o de arguir uma dissertação intitulada Concurso público
para as carreiras jurídicas de elite: padrões de seleção, autorreferencialidade e
accountability. Segundo a orientadora, minha amiga e colega Luciana Gross
Cunha, a dissertação dialogava frontalmente com os conceitos de ideolo-
gia concurseira e autorreferencialidade dos concursos. O candidato era
Francisco Gandolfi de Tulio, e seu manuscrito, com leves modificações, é
o livro que o leitor tem em mãos neste momento. Para começar, o livro é
bom não porque alguns dos conceitos com os quais dialoga são de minha



autoria. O livro é bom porque leva o concurso público a sério, de forma
lúcida, rigorosa e criativa. 
Em primeiro lugar, o leitor terá contato com as reflexões de um jovem

jurista inconformado com as tradicionais abordagens formalistas clássicas
da área de Direito. O livro não traz doutrina, mas diálogo entre conceitos
que não estão presos em uma só disciplina. Não traz pontificações, mas sus-
tenta seus argumentos em dados obtidos por meio de métodos de pesqui-
sa social. Parte desse mérito é certamente de sua orientadora, uma cientis-
ta política consolidada, atuante em uma faculdade de Direito. Porém, a
outra parte é mérito do autor mesmo. Para a alegria do leitor, tudo con-
vergiu para dentro do livro.
Em segundo lugar, neste livro os concursos jurídicos têm autonomia

heurística, o autor não foi um cínico com eles. Não é seu interesse usar os
concursos para criticar o ensino jurídico das faculdades ou, na outra ponta,
a morfologia das corporações do sistema de justiça. Sem ignorar a comple-
xidade de agências e agentes em torno dos concursos, Francisco Gandolfi
de Tulio alça-os verdadeiramente a objeto de estudo e, sem dúvida, coloca
sua contribuição nesse tema.
Essa postura intelectual o fez perceber algo novo e dar a isso um nome,

mesmo em sede de mestrado. Há muito eu já havia definido concurseiro
como aquele capaz de potencializar suas competências estratégicas e de fato
participar do jogo da autorreferencialidade, que me permito resumir gros-
seiramente assim: passa em concursos quem é perito em fazer concursos.
Já escrevi resmas de papel sobre como funciona a dialética segundo a qual
um sistema de seleção viciado alimenta a ideologia concurseira, mas é por
ela igualmente alimentado, em um verdadeiro télos da autonomização da
forma concurso em relação às atribuições do cargo, às competências, às
habilidades, às necessidades da administração e dos cidadãos, à excelência
acadêmica, à perícia técnica, enfim.
O autor, além de introduzir esses conceitos – do jeito dele – na refle-

xão, trouxe à tona algo que não percebi nas minhas pesquisas: a percepção
nativa acerca do caráter pernicioso da ideologia concurseira. Nativa por-
que isso lhe apareceu em narrativas de membros de bancas de seleção, quei-
xando-se da falta de “vocação” tão patente nos concurseiros e desenvolven-
do microestratégias – que chamou mecanismos de blindagem – para
efetivamente obliterar seu avanço no certame. 
Ponto alto do texto, essa descoberta é tão impactante quanto a demons-

tração de que o combate aos concurseiros se faz em nome da ideologia



concurseira. Ou seja, como se pode extirpar os especialistas na instrumen-
talização da forma autônoma por meio da hipostasia e da afirmação da pró-
pria autonomia. Se o que está em jogo é a integridade interna do proces-
so – e este livro defende que está –, a crítica mútua que aparentemente
antagoniza candidatos e avaliadores é na verdade funcional para a manu-
tenção e o fortalecimento da ideologia concurseira.
Certo de que candidatos, cursinhos e entidades organizadoras de cer-

tames façam assim o jogo, tudo bem. Esta obra consolida a participação dos
membros de banca nesse ciclo vicioso. E o autor vai ainda além: não ape-
nas os avaliadores são também grandes arautos da ideologia concurseira,
como também os são os órgãos de cúpula das mais tradicionais corpora-
ções jurídicas. Não me permito mais apresentar os pontos altos do livro,
muito certo de que essa “palinha” já seja suficiente para despertar o inte-
resse do leitor. 
Se não for o caso, vamos muito rápido a uma divergência entre mim

e Francisco. Para mim, o concurso se autonomiza de seus objetivos pela
forma de selecionar. Para Francisco, essa autonomização tem mais a ver
com o fechamento da área do Direito em si mesma. Para mim, o concur-
so mede se o candidato aprendeu a fazer as provas da maneira que se deve,
às favas para o conteúdo. Para Francisco, o concurso mede a capacidade
do candidato de reproduzir com a máxima proeza a miséria intelectual de
um Direito ensimesmado e bolorento. No entanto, não sou eu o crédulo,
este é o Francisco. Para ele, há saída; para mim, não. E para ele, a saída é
pelo Direito.
Deixo essa derradeira provocação ao leitor para instilar a certeza de

que, para além de coisas a aprender, o livro nos convida à indignação e à
crítica. Foram os meus sentimentos ao ter contato com o texto.
Por fim, caro leitor, sempre que leres um texto acadêmico que te agra-

de do início ao fim, ou ele foi mal escrito ou mal lido. Como eu já disse
que acho o livro bom, fica o convite para ele ser bem lido, e assim ocupar
na reflexão sobre esse tema o lugar que merece.

Fernando de Castro Fontainha
Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do

Rio de Janeiro (IESP-UERJ).



APRESENTAÇÃO

OS PROCESSOS SELETIVOS PARA INSTITUIÇÕES DO SISTEMA
DE JUSTIÇA: UM OLHAR A PARTIR DO DIREITO E
DESENVOLVIMENTO
Um dos pressupostos do movimento Direito e Desenvolvimento é que ins-
tituições importam. Nos últimos 20 anos, esse pressuposto passou a fazer
uso das premissas do neoinstitucionalismo ou, para os economistas, da nova
economia institucional. De acordo com essa corrente teórica, as regras jurí-
dicas e políticas, formais e informais, moldam as escolhas dos e das agentes
que, ao fim e ao cabo, impactam a economia. De forma superficial, porém
abrangente, de acordo com o neoinstitucionalismo, o bom funcionamento
da Economia depende do Direito e da Política. Assim é que o movimen-
to Direito e Desenvolvimento, seus consensos e dissensos, suas implicações
na academia e fora dela, para além dos projetos nos anos de 1960 na Amé-
rica Latina, financiados por agências estadunidenses como a Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, sigla em
inglês) e a Fundação Ford, ganhou novos impulsos no início deste século. 
Na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV

DIREITO SP), essa temática, acompanhando a literatura dos anos 2000,
ganha uma nova roupagem com a criação do Programa de Mestrado Aca-
dêmico em Direito e Desenvolvimento, em 2007. Por aqui, mesmo reco-
nhecendo a importância e a centralidade de acadêmicos estadunidenses
como David Trubek – figura emblemática do início do movimento Direi-
to e Desenvolvimento nos Estados Unidos, e que até hoje cumpre um
papel fundamental na continuidade dessa área de estudo e acompanha de
perto os trabalhos desenvolvidos por professores e professoras da FGV
DIREITO SP –, Direito e Desenvolvimento, a meu ver, tem como carac-
terísticas principais o uso de métodos e técnicas de pesquisa heterodoxos
no e para o Direito e a centralidade da realidade jurídica, social, política e
econômica brasileira, em seus temas de pesquisa. Assim é que, sob minha
perspectiva, em nossos trabalhos, o Direito positivado e os formalismos
típicos da produção de conhecimento no Direito são alguns dos instru-
mentos que compõem o(s) sistema(s) jurídico(s), mas não os únicos, nem
os principais. Isso quer dizer que a produção em Direito e Desenvolvimen-
to dos acadêmicos e acadêmicas desse programa de pós-graduação stricto
sensu parte do pressuposto de que instituições formais no Direito e fora
dele importam, assim como as instituições informais; que essas instituições



moldam as escolhas e os comportamentos dos e das agentes; e que o con-
texto social, cultural, político e econômico é fundamental para entender-
mos nossa realidade, refletir e propor melhorias jurídicas para o país. 
É nesse cenário que o trabalho aqui apresentado foi realizado. Sendo

uma versão revisada e ampliada da dissertação de mestrado apresentada pelo
autor no Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Direito e
Desenvolvimento da FGV DIREITO SP, em 2020, sob a minha orienta-
ção, este livro é um exemplo sofisticado do que temos pensado, debatido e
produzido em nosso programa. Partindo de uma pergunta de pesquisa mais
ampla sobre o funcionamento das instituições que compõem o sistema de
justiça a partir da Constituição Federal de 1988, Francisco Gandolfi de
Tulio investiga as formas de seleção dos integrantes do Judiciário, do Minis-
tério Público e da Defensoria Pública. Essa era a tônica das preocupações
que o jovem pesquisador, estudante de Ciências Sociais e recém-formado
em Direito pela Universidade de São Paulo, apresentou para mim em mea-
dos de 2018. A partir dessa perspectiva, Francisco se questionava de que
forma os diferentes papéis desempenhados por cada uma das instituições
do sistema de justiça estavam refletidos em seus respectivos processos de
seleção para ingresso nas carreiras. 
Se as regras importam e moldam a atuação dos e das agentes, no caso

das instituições do sistema de justiça, os processos de seleção para as car-
reiras jurídicas, incluindo os conteúdos exigidos e a composição das ban-
cas, nos ajudam a entender o comportamento desses e dessas personagens,
o funcionamento dessas instituições e, por conseguinte, a interpretação e
a legitimidade do Direito em nosso país.
Nesse sentido, o autor traz um enfoque diferenciado e inovador, pois,

mesmo tendo como objeto de estudo os concursos públicos para as car-
reiras jurídicas, não se trata de uma pesquisa acerca dos candidatos e can-
didatas a esses concursos, ou mesmo daqueles e daquelas que são aprova-
dos/aprovadas por tais processos seletivos. Seu interesse precípuo é conhecer
as instituições que compõem o sistema de justiça estatal por meio da
organização dos concursos. O que esse processo de seleção de quadros
diz sobre essas instituições? Francisco, por meio de uma pesquisa descri-
tiva, qualitativa e comparada, mostra-nos que esse processo diz muito
sobre como o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública se
reconhecem enquanto intérpretes privilegiados do Direito positivo e, de
modo complementar, como essas instituições se relacionam com a socie-
dade como um todo. 



Para tanto, a investigação mobilizou os conceitos de autorreferencialidade
e ideologia concurseira, que caracterizam os processos de seleção dos funcio-
nários públicos no Brasil, como demonstrou Fontainha et al. (2014). Esses
conceitos permitiram que a pesquisa que originou o texto que agora temos
em mãos fosse aprofundada e nos mostrasse como os processos seletivos
para as carreiras jurídicas, ao contrário do que se imagina, não privilegiam
a formação dos candidatos e candidatas nem suas respectivas capacidades
de interpretar e criar o Direito a partir de contextos complexos, tal qual
se apresenta a realidade brasileira contemporânea. Na verdade, o trabalho
de Francisco Gandolfi de Tulio aponta que, a partir da ideologia concursei-
ra, pautada pela extrema concorrência e enorme quantidade de conteúdo
exigido nos exames, os concursos de ingresso nas carreiras jurídicas servem
para selecionar os candidatos e as candidatas mais “treinados/ treinadas” para
realizarem as provas, sem, no entanto, verificar as suas habilidades para o
desempenho das funções específicas que cada uma das instituições tem no
sistema de justiça. 
Francisco faz isso de maneira acurada, ponderando e questionando as

descobertas sobre o tema pela literatura especializada nas áreas do Direito,
da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política. Lançando mão do
rigor acadêmico e científico, o autor constrói uma tipologia dos concur-
sos para as carreiras jurídicas que sobrepõe as descobertas acerca do con-
teúdo exigido pelas provas – exclusivamente técnico-dogmático ou aber-
to à interdisciplinaridade – e da formação profissional dos e das integrantes
das bancas de seleção – juristas com atuação nas próprias instituições que
promovem o concurso de ingresso, ou fora delas, sem deixar de lado a
diversidade de gênero, que também influencia os processos seletivos. 
As descobertas que o texto a seguir nos apresenta são um convite para,

interdisciplinarmente, aprofundar os estudos e discutir os processos de sele-
ção dos integrantes do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria
Pública, e como eles impactam a atuação dessas instituições, assim como,
internamente, refletir sobre o papel e a responsabilidade dos cursos de
Direito na formação de profissionais que ocupam cargos centrais no fun-
cionamento do sistema de justiça. Boa leitura a todos e todas. 
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INTRODUÇÃO

Quando se menciona a palavra “concurso público”, logo vem a ima-
gem de alguém estudando por horas, imerso em livros, resumos e
anotações. Frequentar um cursinho preparatório, abrir mão dos
finais de semana, ter amplo conhecimento da legislação, memo-

rizar uma quantidade grande de conteúdo, tudo isso parece ser condição
necessária do longo e desgastante processo de preparação para se tornar fun-
cionário público. Afinal, só ingressa nos quadros da burocracia estatal aque-
le capaz de ser aprovado em um ou vários tipos de prova.
A descrição acima traz em seu núcleo a naturalização de uma caracte-

rística central do modelo de seleção para as carreiras públicas no Brasil: para
ser aprovado em qualquer concurso, basta responder, de forma mais satis-
fatória do que outros candidatos, aos diferentes tipos de questões que lhe
são colocadas ao longo do processo seletivo.
A esse padrão de avaliação deu-se o nome de autorreferencialidade dos

concursos públicos: afere-se apenas o que o próprio processo seletivo cons-
trói como legítimo e relevante, excluindo de seu universo avaliativo cri-
térios importantes para o desenvolvimento das atividades exteriores a ele;
ou seja, o que gera a aprovação não é a formação ou experiência do can-
didato (como trajetória profissional ou acadêmica), que poderia ser de uti-
lidade para o desempenho das atividades do cargo, mas sim a capacidade
de pontuar em um ou mais tipos de prova (FONTAINHA et al., 2014,
p. 61-62).
O padrão da autorreferencialidade é na verdade característica central do

modelo de recrutamento para o serviço público brasileiro, organizado em
torno de uma ideologia concurseira (FONTAINHA et al., 2014). A categoria
“ideologia” foi escolhida pelos autores porque seria capaz de “unificar
estratégias individuais, crenças coletivas e projetos institucionais” para iden-
tificar “um conjunto de atributos que se podem ver majoritariamente pre-
sentes na forma como os diferentes atores envolvidos vivem o processo de
seleção por concurso” (FONTAINHA et al., 2014, p. 9).
Construída como um tipo-ideal, a ideologia concurseira será uma das cate-

gorias centrais deste livro, em grande parte porque nos permite identificar
dinâmicas mais amplas que regem o processo de recrutamento para o ser-
viço público brasileiro. A primeira delas se refere ao fato de que os editais
de abertura para contratação de servidores públicos preveem taxa de inscri-
ção, os candidatos prestam o exame quantas vezes desejarem e os processos
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seletivos contam com grande número de inscritos. Por exemplo, o 92o con-
curso para promotor de justiça do estado de São Paulo (2017-2018) contou
com 15.950 inscritos, concorrendo a 67 vagas.1 O 188o concurso para juiz
do estado de São Paulo (2018) apresentou o maior contingente de inscri-
tos de sua história: foram 23.122 candidatos, concorrendo a 310 vagas, tendo
sido selecionados 86 indivíduos.2

O exemplo da magistratura francesa nos ajuda a desnaturalizar o recru-
tamento para o serviço público brasileiro: não há cobrança de taxa de ins-
crição, abrem-se três editais diferentes com a intenção de “oxigenar” a car-
reira para indivíduos com diferentes perfis,3 o candidato pode ter formação
superior em qualquer área e só é permitido prestar o concurso três vezes
(o que diminui drasticamente o número de inscritos) (FONTAINHA et
al., 2014, p. 113-125).
Por sua vez, no Brasil, o perfil dos candidatos é de indivíduos egressos

do sistema de ensino e/ou de outra carreira, com tempo de dedicação à
preparação para concursos (FONTAINHA et al., 2014, p. 135). Como o
mérito no modelo brasileiro está vinculado à aprovação no certame, o
papel do Estado não é o de “selecionar os melhores de acordo com a sua
formação prévia” (ideologia acadêmica) ou “absorver para a administração
pública aqueles que já possuem as habilidades para o exercício do cargo”
(ideologia profissional), mas sim o de fiscalizar a boa aplicação dos princípios
do Direito ao longo do concurso, tratando a questão das habilidades ou
atribuições exigidas do candidato como pertencentes à esfera da “gestão de
pessoas” (FONTAINHA et al., 2014, p. 135).
Por fim, a seleção ocorre a partir de uma grande quantidade de con-

teúdo exigido. No caso das carreiras jurídicas, esse cenário é especialmente
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1 Informações disponíveis em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/ home/
interna/ concursos. Acesso em: 19 fev. 2020.

2 Informações disponíveis em: http://www.tjsp.jus.br/Noticias/ Noticia?codigoNo-
ticia=60212&pagina=1. Acesso em: 19 fev. 2020.

3 Os requisitos para inscrição em cada um dos três editais são: (i) diploma atestan-
do ao menos três anos de formação universitária; (ii) comprovação de ao menos
quatro anos de exercício efetivo no serviço público; (iii) comprovação de ao
menos oito anos de exercício efetivo de atividades profissionais, eletivas ou asso-
ciativas (FONTAINHA et al., 2014, p. 121).

http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60212&pagina=1
http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60212&pagina=1
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/interna/concursos
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/interna/concursos
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dramático. O 92o concurso para o cargo de promotor de justiça do esta-
do de São Paulo exigiu dos candidatos um conhecimento acerca de 11
áreas do Direito, que abarcaram um total de mais de 200 subpontos a serem
estudados.4 No edital do 26o concurso para defensor público do estado do
Rio de Janeiro (2018), a instituição exigiu conteúdo descrito em 46 pági-
nas. Do excesso de conteúdo, muitas vezes surge a necessidade de os can-
didatos frequentarem cursinhos preparatórios.5 Nesses espaços, para além
da decodificação do edital, eles serão expostos a “técnicas algorítmicas”
(protocolos de aplicação de fórmulas, regras e princípios) e “técnicas heu-
rísticas” (dicas e macetes) de aprendizado, que facilitarão a absorção do
conteúdo e a realização da prova (MAIA, 2019, p. 188-201).6

4 Cálculo simples e aproximado. Edital disponível em: http://www.mpsp.mp.br/
portal/page/portal/home/interna/concursos. Acesso em: 28 jan. 2019.

5 Estimulada por cursinhos preparatórios presenciais e a distância, assim como pela
oferta de 60 mil vagas/ano. Estimativa informal apontou que a indústria dos con-
cursos públicos movimenta cerca de 20 bilhões de reais/ano no Brasil (COE-
LHO e MENON, 2018, p. 164).

6 Bruno Nogueira (2015), a partir de observação participante realizada na cidade
de Brasília, em salas de aula e em redes sociais, chega a conclusões muito simila-
res às de Bóris Maia (2019). A primeira é a importância dos cursinhos na compres-
são pragmática do conteúdo: eles oferecem apenas o que é exigido pelos orga-
nizadores da prova, que possuem a palavra final na definição do certo e errado,
das boas redações, dos títulos importantes, etc. (NOGUEIRA, 2015, p. 27-29).
Como o objetivo é a aprovação mais rápida no menor espaço de tempo,
“demandar do aluno abstrações ou assuntos que são passíveis de várias interpre-
tações ou uso de palavras distintas com o mesmo sentido contraria a premissa
anterior” (NOGUEIRA, 2015, p. 27-29). Para o autor, esse processo de saber
selecionar o que deve ser aprendido – espécie de eficiência computacional – é uma
das maiores vantagens para ser aprovado em um concurso, sendo os cursinhos
importantes nessa tarefa. Acompanhado da compilação de conteúdo, há o dina-
mismo na transmissão do saber, caracterizado por métodos e estratégias direcio-
nadas a manter o aluno aprendendo de forma rápida e motivado a não desistir
e encarar com foco o próximo concurso; da necessidade de eficiência computacional
e do dinamismo das aulas, surgem as estratégias de comunicação: piadas, “mace-
tes”, interação frequente com os alunos, resolução de questões e um fluxo cons-
tante de conteúdo (NOGUEIRA, 2015, p. 30-31).
Maia (2019) argumenta, ainda, que esse conjunto de aprendizados transmitidos
em cursinhos preparatórios está associado a um processo cognitivo de caráter

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/interna/concursos
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/interna/concursos


Dado o diagnóstico anteriormente citado, a conclusão acerca de como
estão organizados os concursos públicos é sobretudo negativa:

[...] o grau de autonomização da forma concurso alcançou patamares absoluta-
mente incompatíveis com a postulada utilização do método como agregador
de valor para o serviço público. Se por um lado os concursos não servem para
avaliar o aproveitamento acadêmico escolar ou universitário, também não são
voltados para a aferição de competências e habilidades profissionais essenciais
para o exercício do cargo a prover. Isso porque, da forma como estão organiza-
dos, os concursos no Brasil medem efetivamente a capacidade dos candidatos
de realizarem suas provas. (FONTAINHA et al., 2016, p. 124)

Ao adotarmos como ponto de partida o diagnóstico de Fontainha et
al. (2014 e 2016), cujas conclusões aparecem como consenso no restante da
literatura, identificamos que foram poucos os trabalhos que se debruçaram,
especificamente, sobre os concursos públicos para carreiras jurídicas.
A pesquisa de Adorno et al. (1998) apresentou relatório amplo que

mapeou o processo de seleção e formação do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo. Apesar de datada, os
autores identificaram à época o descontentamento de alguns juízes e promo-
tores com a qualidade do ensino jurídico, com o formato das provas e com
o crescente papel dos cursinhos preparatórios.
Trabalho derivado desse estudo, ainda que não publicado, foi o de

Schritzmeyer (2004). Para a autora, o concurso do Judiciário pode ser enten-
dido como um “teste de performance” não apenas dos candidatos, mas da pró-
pria instituição de justiça. Como durante o processo seletivo, em especial na
prova oral, o indivíduo “não responde por si, mas pelo que socialmente se
espera dele”, estaríamos por excelência no campo dos significados; portan-
to, um aporte teórico da antropologia hermenêutica poderia ser útil para
compreender o Judiciário a partir dos valores e das práticas externados ao
longo do processo seletivo (SCHRITZMEYER, 2004, p. 12).
No campo da sociologia, Fontainha (2010, 2013 e 2015) realizou uma

análise interacionista do concurso da magistratura francesa. Ao mobilizar
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sobretudo as categorias teóricas de Erving Goffman, o autor parte da pre-
missa de que o concurso público pode ser compreendido como um jogo
de “antecipação” e “adaptação”, no qual o núcleo do movimento estraté-
gico do candidato residiria na sua capacidade de “apreender uma rede de
expectativas e adaptar-se a ela” (FONTAINHA, 2013, p. 123). Sua hipó-
tese de investigação, portanto, foi a de que o concurso pode ser estudado
a partir de uma lógica interna e autônoma, na qual seriam selecionados
aqueles que melhor se prepararam para a sua passagem (FONTAINHA,
2013, p. 165). A partir da descrição de diversas estratégias postas em práti-
ca ao longo do concurso, o autor demonstra como é possível desenvolver
uma explicação interna do processo seletivo para a magistratura francesa.
Premissas metodológicas similares foram utilizadas por Fontainha (2011) ao
investigar o perfil dos alunos do curso preparatório da Escola da Magistra-
tura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), que levantou hipóteses e traços
mais gerais sobre o perfil e as estratégias dos concursandos.
Outros estudos também se voltaram para o processo de recrutamento

do Judiciário, levando em consideração as novas competências que passa-
ram a ser exigidas de um magistrado e a implicação do modelo de seleção
no perfil dos juízes (FEITOSA e PASSOS, 2017; PASSOS, 2018).
Por fim, vale mencionar os relatórios do Instituto de Pesquisa Econô-

mica Aplicada (Ipea), resultados da pesquisa Seleção e recrutamento de magis-
trados e acesso à Justiça do Trabalho (CUNHA e CAMPOS, 2020; SILVA,
2020; FONTAINHA, CARDOSO e CUNHA, 2021; REIS, MUSSE e
CUNHA, 2020; CAMPOS e CUNHA, 2020). A partir de uma aborda-
gem multimétodos do 1o Concurso Público Nacional Unificado para
Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho (CPNU), a pesquisa
trouxe diagnósticos inéditos e de grande relevância para a compreensão
do processo seletivo da carreira da magistratura. Sobre o perfil social e
educacional dos aprovados no 1o CPNU, foi identificado que são tipica-
mente indivíduos da região Sul/Sudeste, com idade entre 27 e 31 anos,
não negros, solteiros, sem deficiência, oriundos de estrato social elevado
e com título de pós-graduação lato sensu (CUNHA e CAMPOS, 2020,
p. 22). Quanto ao perfil laboral, a análise demonstrou que o aprovado no
concurso é tipicamente um indivíduo assalariado – especialmente no
setor público – e, na maioria das vezes, já funcionário da própria Justiça
do Trabalho (CUNHA e CAMPOS, 2020, p. 22). Os autores concluem,
a partir de análise probabilística, que indivíduos com todos esses atribu-
tos têm 57 vezes mais chances de serem aprovados no concurso do que
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indivíduos que não possuem nenhuma dessas características sociais, educa-
cionais e laborais.
A partir da revisão bibliográfica apresentada, pode-se concluir que a

literatura que adota como objeto empírico os concursos públicos das car-
reiras jurídicas ainda é bastante incipiente. No desenho institucional bra-
sileiro, o Judiciário, o Ministério Público (MP) e a Defensoria Pública (DP)
integram a comunidade de intérpretes que possuem legitimidade para
interpretar o Direito positivo (legislado), além de possuírem ampla inde-
pendência administrativa para selecionar os próprios membros. Estudar o
processo seletivo dessas carreiras, portanto, apresenta uma dupla vanta-
gem: permite-nos conhecer mais sobre essas instituições, ao mesmo tempo
que nos dá uma visão mais ampla sobre como os concursos públicos estão
organizados no Brasil.
A partir de um estudo descritivo, qualitativo e comparado do processo

seletivo para juiz, promotor e defensor público, tivemos como objetivo ofe-
recer um diagnóstico sobre dois aspectos estruturais do processo de ingres-
so e seleção dessas carreiras. O primeiro se relaciona com a forma como
essas instituições de justiça selecionam seus candidatos.
No primeiro capítulo, argumentamos que o conceito de autorreferencia-

lidade, conforme a definição de Fontainha et al. (2014), traz clareza analíti-
ca para pensarmos o processo de ingresso no serviço público de maneira
ampla, mas deve ser visto em conjunto com uma segunda dimensão de
fechamento que leve em conta especificidades próprias do campo jurídi-
co. A partir do conceito de fechamento jurídico-dogmático, investigamos
(i) como as carreiras jurídicas, ao longo do concurso, abrem-se para ele-
mentos externos à tecnicidade dogmática que é própria do Direito enquan-
to campo do conhecimento e (ii) como essas carreiras, responsáveis pela
constante (re)criação desse mesmo Direito, abrem-se para posições doutri-
nárias ou experiências profissionais vindas de fora da própria instituição no
momento de escolha de seus examinadores.
Já no segundo capítulo, a partir de análise documental e entrevistas,

foi feito um estudo de caso dos concursos para juiz federal da 3a região,
promotor e defensor público do estado de São Paulo. Dado que o único
estudo comparado encontrado foi o de Adorno et al. (1998), procuramos
mapear, em conjunto com a literatura sobre concursos públicos, quais foram
os pontos de contato e divergência entre processos seletivos para juiz,
promotor e defensor público: existe um padrão de seleção entre eles? Se
sim, qual é? Em quais pontos eles diferem um do outro? Quais critérios
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de avaliação foram utilizados pelos examinadores? Qual a percepção acer-
ca dos concursos públicos os quais ficaram responsáveis por avaliar? Nesse
capítulo, procuramos identificar dinâmicas de bastidores que operaram
durante os concursos e que não seriam possíveis de serem observadas via
análise documental.
Por sua vez, o segundo objetivo ao realizar um estudo descritivo e com-

parado diz respeito ao controle e ao monitoramento dos concursos. Se a ideo-
logia concurseira pode ser vista como uma forma de se pensar e organizar o
processo de recrutamento para o serviço público brasileiro, parece importan-
te saber quais atores são responsáveis por potencialmente reforçá-la ou ques-
tioná-la. No terceiro capítulo, procuramos oferecer uma luz a esse problema
ao responder à seguinte pergunta: o Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública são accountable – prestam contas – para outros atores ou
instituições acerca do processo de ingresso e seleção de seus membros? A
depender de como os mecanismos de prestação de contas estão configura-
dos e são acionados, argumentamos que a lógica do modelo de seleção orga-
nizado em torno da ideologia concurseira pode ser reforçada ou questionada.

NOTA METODOLóGICA

Como foram feitos levantamentos empíricos distintos, a metodologia pró-
pria de cada um deles será mais bem explicada na seção respectiva. Nesta
seção, abordaremos as premissas metodológicas que permearam o trabalho
de campo.
Deve-se ter em mente que não há uma agenda de pesquisa sobre con-

cursos públicos no Brasil, tampouco um número expressivo de trabalhos
que se propuseram a estudar as instituições de justiça a partir de seus pro-
cessos seletivos. Diante desse cenário, optamos por realizar um estudo qua-
litativo-descritivo de caráter prevalentemente indutivo. Nesse tipo de abor-
dagem, “parte-se da observação de um fenômeno, com alguns postulados,
para que uma (ou mais) hipóteses ou afirmações sejam geradas” (CAPPI,
2017, p. 397). Cada capítulo foi organizado em torno de uma categoria
teórica. Elas se mostraram úteis para gerar hipóteses e afirmações que ora
dialogam com a literatura sobre instituições de justiça objeto deste estudo
(Capítulo 1), ora com a literatura dos concursos públicos, em especial com
a categoria da ideologia concurseira (Capítulos 2 e 3).
Por fim, vale mencionar por que foi feita a opção por um estudo com-

parado. Tanto para criar a tipologia dos níveis de fechamento jurídico-
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-dogmático e estabelecer os padrões de seleção dos concursos, quanto
para mapear os mecanismos de prestação de contas existentes, escolhe-
mos o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública para fins
de comparação, justamente por serem carreiras cujas funções são as mais
distintas dentro do desenho institucional brasileiro.
O Judiciário foi escolhido por um motivo bastante simples: trata-se

de um dos três poderes do Estado moderno, cabendo aos juízes a função de
interpretar o Direito vigente com o objetivo de resolver as controvérsias
de natureza jurisdicional que lhes são encaminhadas. Por sua vez, a litera-
tura em Ciência Política aponta o Ministério Público como uma carreira
cujo desenho institucional, consolidado na Constituição de 1988, é
único ao redor do mundo (KERCHE, 2009). Isso se deve principalmente
à ampla autonomia e independência atribuídas à instituição ante os demais
poderes da República e à elevada margem de discricionariedade de ação
dada aos promotores de justiça, sobretudo na tutela de interesses difusos e
coletivos (ARANTES, 2002, 2007; KERCHE, 2009). Para além dessa atri-
buição, cumpre ao MP promover a acusação criminal, participar da inves-
tigação penal, atuar como fiscal da lei (custos legis) e exercer o controle
externo da atividade policial (RIBEIRO, 2017, p. 52).
Já a Defensoria Pública foi escolhida por ser uma instituição relativa-

mente recente no Brasil, responsável pela tutela individual e coletiva de réus
hipossuficientes ou desassistidos, cuja origem remonta em diversos estados
à demanda de movimentos sociais por acesso à justiça (CARDOSO, 2010).
Para além de possuir função bastante distinta, a Defensoria Pública, em com-
paração com o Judiciário e o Ministério Público, não possui um órgão de
cúpula a nível nacional, como é o caso do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Tudo isso implica uma grande variação potencial de modelos de pro-

cesso seletivo e de mecanismos de prestação de contas. Portanto, a inten-
ção não foi produzir uma amostra probabilística estatisticamente represen-
tativa do processo seletivo das carreiras jurídicas do Brasil. Trata-se de
estudo qualitativo de caráter indutivo, que constituiu amostras qualitativas
(PIRES, 2008) distintas, a partir da escolha de carreiras jurídicas cujas fun-
ções institucionais são as mais variadas entre si. Ao maximizarmos a dife-
rença de nossa amostra, tivemos um duplo objetivo: (i) aumentar a capa-
cidade de generalização teórica da tipologia apresentada (Capítulo 1) e (ii)
facilitar a identificação de padrões de semelhança e divergência entre os
concursos estudados (Capítulos 2 e 3). Em cada capítulo, veremos como
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a comparação entre instituições diferentes se mostrou útil enquanto estra-
tégia metodológica. 
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1. COMO OS CONCURSOS DE JUIZ, PROMOTOR E DEFENSOR
PÚBLICO SE ABREM PARA INFLUÊNCIAS EXTERNAS AO
CAMPO JURÍDICO?

Vimos na Introdução que, para se tornar funcionário público no
Brasil, basta responder, de forma mais satisfatória do que outros
candidatos, aos diferentes tipos de questões que lhe são coloca-

das ao longo do processo seletivo. A esse padrão de avaliação deu-se o
nome de autorreferencialidade dos concursos públicos: afere-se apenas o
que o próprio processo seletivo constrói como legítimo e relevante,
excluindo de seu universo avaliativo critérios importantes para o desen-
volvimento das atividades exteriores a ele; ou seja, o que gera a aprova-
ção não é a formação ou experiência do candidato (como trajetória pro-
fissional ou acadêmica), que poderia ser de utilidade para o desempenho
das atividades do cargo, mas sim a capacidade de pontuar em um ou mais
tipos de prova (FONTAINHA et al., 2014, p. 61-62). Por mais que a
experiência profissional ou títulos acadêmicos sejam elementos contabi-
lizados no desempenho do candidato, eles em regra incidem apenas na
última fase do concurso e possuem peso baixo na composição da nota
final, tendo caráter meramente classificatório.7

Portanto, se tudo que é construído como legítimo e relevante advém
das diferentes fases de prova, surgem algumas questões que merecem ser
respondidas. A primeira seria apontar um a um quais os assuntos cobra-
dos e qual a pertinência para o cargo (FONTAINHA et al., 2014, p. 127).
Esse tipo de estudo, no caso das carreiras jurídicas, poderia levar em con-
sideração as peculiaridades e disputas internas de cada área para com-
preender como dada instituição mobiliza ou enxerga o Direito.
Neste capítulo, optamos por seguir outro caminho. O conceito de

autorreferencialidade, da forma como foi definido por Fontainha et al. (2014),
traz clareza analítica para pensarmos o processo de ingresso no serviço
público de maneira ampla, mas não se propõe a dar conta de especificida-
des próprias do campo jurídico. Afinal, não estaríamos diante de uma
segunda dimensão de “fechamento” quando instituições de justiça optam
por escolher apenas examinadores da própria instituição e cobram conteú-
do exclusivamente dogmático?
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7 Esse ponto será tratado com mais detalhe no Capítulo 2.



O objetivo do capítulo é oferecer uma tipologia que dê conta dessa
segunda dimensão, chamada de fechamento jurídico-dogmático. Nossa
categoria procurará levar em consideração dois elementos: (i) como as car-
reiras jurídicas, em seus processos seletivos, abrem-se para elementos exter-
nos à tecnicidade dogmática que é própria do Direito enquanto campo
do conhecimento; e (ii) como essas carreiras, responsáveis pela constante
(re)criação desse mesmo Direito, abrem-se para posições doutrinárias ou
experiências profissionais vindas de fora da própria instituição no momen-
to de escolha de seus examinadores.
Para tanto, procuramos responder às seguintes perguntas de pesquisas:

o examinador titular faz parte da instituição para a qual o concurso públi-
co é direcionado? Se sim, qual o seu cargo? A comissão examinadora conta
com membros juristas da própria instituição, juristas de diversas institui-
ções ou é mesclada com membros de outras áreas do conhecimento?8

Exige-se conteúdo exclusivamente dogmático ou a dogmática jurídica,
cuja função está associada sobretudo com a decidibilidade dos conflitos
(FERRAZ JR., 2014), aparece enquanto campo do conhecimento cuja
esfera de autonomia dialoga com disciplinas zetéticas,9 como Filosofia do
Direito, Sociologia Jurídica, Criminologia, etc.? A depender da combina-
ção desses elementos, o processo seletivo para a carreira de juiz, promotor
ou defensor público passa a ter níveis de abertura distintos a elementos
externos ao campo jurídico.
Para decompor as dimensões apresentadas anteriormente e criar a tipo-

logia dos diferentes níveis de fechamento jurídico-dogmático, comparamos
os editais de abertura e demais documentos disponíveis on-line para seleção
ao cargo de juiz, promotor e defensor público de 27 instituições ao redor
do país. Entre elas, analisamos três instituições da esfera federal (Tribunal
Regional Federal da 3a Região – SP e MTS [TRF3]; Ministério Público
Federal e Defensoria Pública da União)10 e 24 de nível estadual – cargo de
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8 A avaliação do cargo foi feita com base no que dispôs cada concurso individual-
mente. Em regra, o edital ou outro documento esclareceu o cargo e o nome de
cada examinador.

9 A distinção conceitual entre disciplinas dogmáticas e zetéticas será apresentada
posteriormente.

10 A seleção para o cargo de procurador federal do Ministério Público Federal (MPF)
e defensor público da União (DPU) é unificada para os diferentes estados.



juiz, promotor e defensor público do Pará e Amazonas (região Norte);
Bahia e Pernambuco (Nordeste); São Paulo e Rio de Janeiro (Sudeste); Rio
Grande do Sul e Paraná (Sul); excluída a região Centro-Oeste. O recorte
foi feito com base nos estados mais populosos do país, para cada região, de
acordo com o último censo do IBGE (2018). Dessas 27 instituições, todas
contavam com os documentos dos últimos concursos públicos realizados
disponíveis on-line em seus respectivos sites.
No entanto, tanto o CNJ como o CNMP emitiram resoluções regu-

lando o processo de ingresso e seleção em ambas as carreiras em 2009 e
2006, respectivamente. Como esses órgãos de cúpula foram criados a par-
tir da Emenda Constitucional 45/2004, foram incorporados na tabulação
os concursos públicos mais antigos disponíveis on-line, anteriores à emis-
são das respectivas resoluções. Assim, levamos em consideração o momen-
to anterior e posterior à criação dos órgãos de cúpula, a partir da tabu-
lação de 45 concursos públicos.11

1.1 O PERFIL PROFISSIONAL DA BANCA EXAMINADORA E O CONTEÚDO COBRADO

A primeira pergunta mapeou o perfil profissional de cada examinador. Con-
forme mandam a Constituição e a Lei Federal,12 a Ordem dos Advogados
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11 Não encontramos nove dos 54 concursos públicos que nos dispusemos a tabular.
A maioria das instituições de justiça disponibiliza os documentos dos processos
seletivos na aba “concursos” de seu respectivo portal eletrônico. No entanto, essa
disponibilização não aconteceu com os documentos mais antigos, anteriores ao
ano de 2009 e 2006. Quando não tínhamos acesso ao material pelo site da insti-
tuição, recorremos ao Google para levantar os documentos, quase sempre nos
valendo dos seguintes operadores de busca: “[nome da instituição] do Estado [Y]”
AND “concurso público” AND “[cargo]” – promotor, juiz ou defensor – a
depender do caso. Utilizamos, ainda, a aba pesquisa avançada do Google para fil-
trar por data – anterior a 2006 no caso dos Ministérios Públicos e anterior a 2009
no caso dos Tribunais de Justiça. Como a Defensoria não possui órgão de cúpu-
la, optamos por buscar sempre os concursos mais antigos para que a comparação
pudesse ser feita dentro de um marco temporal similar; a única exceção incorpo-
rada foi o 1o Concurso da Defensoria Pública do Paraná, realizado em 2012, jus-
tamente por ser o primeiro processo seletivo para ingresso na carreira daquele
estado. Ver Apêndice A: Editais tabulados.

12 No caso das Defensorias, art. 69 da Lei Complementar 80/94 exige a presença
de um membro indicado pela OAB.



do Brasil (OAB) tem a prerrogativa de indicar um integrante para a banca
examinadora dos concursos para Judiciário, Ministério Público e Defen-
soria Pública. Portanto, sempre houve a indicação de um advogado.
Por sua vez, a hierarquia na carreira apareceu como critério relevante

para indicação dos examinadores. A depender da instituição, há a obriga-
toriedade de que eles sejam aqueles mais experientes dentro da carreira.
Assim, alguns concursos tiveram como examinadores única e exclusiva-
mente desembargadores13 e procuradores.14 Outros optaram por uma
composição mista entre desembargadores e juízes15 ou procuradores e pro-
motores.16 Já quanto às Defensorias Públicas, não observamos nenhuma
distinção entre grau hierárquico dentro da carreira no momento da sele-
ção dos examinadores.17

Foi possível classificar quatro perfis diferentes de examinadores:18

(i) jurista da mesma carreira; (ii) jurista de outra carreira; (iii) jurista-aca-
dêmico; (iv) acadêmico não jurista. Por “jurista”, considerou-se o exami-
nador bacharel em Direito que exerce parcial ou integralmente profissão
jurídica, entendida aqui como exclusivamente pertencente à magistratura,
Ministério Público, advocacia pública ou privada. Por “jurista-acadêmico”,
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13 Tribunais de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro,
por exemplo.

14 Ministério Público de São Paulo (MPSP), por exemplo.

15 Tribunais de Justiça do Paraná e do Amazonas, por exemplo.

16 Ministério Público do Paraná, por exemplo.

17 Diferentemente do Judiciário e do Ministério Público, apenas algumas Defen-
sorias Públicas apresentam planos de carreira que distinguem os defensores de
primeiro e segundo grau. Como exemplo, temos a Defensoria Pública do Esta-
do de Tocantins, que não entrou em nosso recorte.

18 Os dados acerca da trajetória profissional de cada examinador, citados ao longo
do texto, foram coletados do currículo Lattes. Não foi preciso realizar um
mapeamento exaustivo do perfil profissional de cada examinador. Alguns edi-
tais contavam com a titulação dos avaliadores antes de cada nome (por exem-
plo, “Procurador”, “Desembargador”, “Professor”). Sempre que havia a palavra
“Professor”, o nome do examinador foi inserido na plataforma Lattes. Confor-
me as pesquisas individuais foram ocorrendo, foi possível, por saturação, chegar
às categorias de perfil profissional apresentadas anteriormente.



denominamos o examinador bacharel em Direito docente em tempo inte-
gral. A categoria “acadêmico não jurista”, por sua vez, diz respeito ao exa-
minador bacharel em outra área do conhecimento que não o Direito e que
exerce a atividade docente em tempo integral.
Dos concursos analisados, foram raros os que contaram com examinador

acadêmico de outra área do conhecimento. Um deles foi o da Defensoria
Pública da Bahia (VII – 2016), organizado pela Fundação Carlos Chagas
(FCC). No caso, eram os historiadores Fernando Antonio Novais e Maria-
na Villaça, indicados pela FCC e responsáveis por avaliar o tópico “Forma-
ção da População e História da Bahia”. O tópico tinha importância redu-
zida no certame, aparecendo apenas na primeira fase em oito perguntas de
múltipla escolha. O outro foi o VII Concurso para a Defensoria Pública
de São Paulo (2015), cujo examinador de Filosofia do Direito e Sociologia
Jurídica era formado em História e em Direito, com ampla interlocução no
campo da Filosofia.
Por sua vez, um dos poucos exemplos de concurso em que encon-

tramos um “jurista-acadêmico” entre os examinadores foi o V Concurso
da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (2018). Naquela
oportunidade, a examinadora titular de Criminologia foi Renata Almeida
da Costa (bacharel em Direito, doutora em Criminologia e professora em
tempo integral). 
A classificação exposta anteriormente surgiu do campo e nos permi-

tiu enxergar outro padrão: todos os concursos do Ministério Público e da
Defensoria Pública, ao indicarem o examinador titular, deram exclusivi-
dade de acesso a áreas estratégicas dentro da carreira apenas a membros da
própria instituição.19 No caso do MP, o âmbito dos direitos difusos e cole-
tivos é aquele em que a instituição exerce seu poder de agenda e inde-
pende do Judiciário para atuar (ARANTES, 2002; COSLOVSKY, 2015;
KERCHE, 2009). Já a esfera penal é a sua mais tradicional atribuição e dá
ao MP poderes consideráveis: afinal, a imensa maioria dos que ingressam
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19 O exemplo do MPSP é bastante ilustrativo. Apenas a título de exemplo, obser-
vamos do 83o Concurso (2002) ao 92o (2017). A presença do examinador titu-
lar advogado indicado pela OAB nunca ocorreu nas áreas de Direito Penal ou
Direitos Difusos e Coletivos. Em oito certames, o advogado indicado pela OAB
foi examinador da área de Direito Civil, Processo Civil ou Direito Comercial e
apenas duas vezes integrou uma área distinta dessas (Direito Constitucional).



no sistema criminal brasileiro é denunciada pela instituição.20 Por outro
lado, apesar do desenho institucional brasileiro não ter dado à Defensoria
Pública os poderosos instrumentos jurídicos processuais que deu ao
Ministério Público na tutela dos interesses difusos e coletivos, como é o
caso do inquérito civil, a Defensoria também é legitimada a impetrar Ação
Civil Pública (ACP) e tomar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
enquanto no âmbito criminal tem como uma de suas principais atribui-
ções atuar na defesa direta dos réus hipossuficientes ou desassistidos.
Nossa hipótese é de que essa barreira de acesso ocorre porque Direi-

to Penal e Direitos Difusos e Coletivos são as duas áreas prioritárias tanto
para a Defensoria Pública quanto para o Ministério Público. Como as
instituições de justiça possuem ampla autonomia e independência admi-
nistrativa para pensar seus concursos públicos, fica a critério de cada uma
delas decidir qual área será atribuída ao representante da OAB ou a qual-
quer outro examinador externo à carreira que venha a ser indicado
como examinador.
Portanto, a preocupação em indicar os próprios membros da carreira

para avaliar a área de Direito Penal e Direitos Difusos e Coletivos parece
ser um mecanismo adotado pelos MPs e pelas DPs para manterem con-
trole das áreas tradicionais dentro da própria instituição, não permitindo
critérios de avaliação externos ou posições doutrinárias contrárias àque-
las que a instituição julga como mais adequadas. Uma vez identificado esse
padrão, caso nossa hipótese esteja correta, observar quem ocupou o cargo
de examinador em Direito Penal e Direitos Difusos e Coletivos, sobretu-
do no caso do MP, carreira com maior poder de agenda, mais tempo de
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20 Em nosso sistema, a ação penal pública é privativa do Ministério Público (art.
129, I, da CF/88). Isso significa que a maioria dos indivíduos que ingressam no
sistema criminal é denunciada por membros da instituição. Nesse cenário, dos
presos no estado de São Paulo, por exemplo, de acordo com o último levanta-
mento da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, aproximada-
mente 92% dos detentos estão detidos pelos crimes de tráfico de drogas (39%),
roubo (35%), furto (8,5%), homicídio (7%) e crimes contra a dignidade sexual
(4,4%). Portanto, a atuação do promotor na esfera penal, na prática, é restrita à
participação na investigação e no processamento de tipos penais bem específi-
cos. Relatório disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/download_files/
pdf_files/levantamento_presosxdelitos.pdf. Acesso em: 13 nov. 2018.

http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/levantamento_presosxdelitos.pdf
http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/levantamento_presosxdelitos.pdf


existência e com ampla capilaridade no território nacional, talvez possa
servir como uma alternativa para mapear disputas internas ou perspecti-
vas político-doutrinárias dentro dessas carreiras.
Feitas as considerações anteriores, podemos passar para a próxima

dimensão que orientou a coleta de dados deste primeiro capítulo: o con-
teúdo cobrado.
Sampaio Ferraz Jr. (2012), a partir da terminologia de Theodor Viehweg,

distingue duas formas de se prosseguir na investigação de um problema
jurídico. No enfoque zetético, o aspecto pergunta é acentuado, o que sig-
nifica que os conceitos básicos e as premissas ficam abertos à dúvida, sendo
dispensáveis. O ponto de partida dessa modalidade de investigação são as
evidências, que sustentam um “conjunto de enunciados que visa transmi-
tir, de modo altamente adequado, informações verdadeiras sobre o que
existe, existiu ou existirá” (FERRAZ JR., 2012, p. 19). Já o enfoque dog-
mático tem como ponto de partida dogmas, enunciados colocados fora de
dúvida, e acentua o aspecto resposta em seus procedimentos de investiga-
ção. Enquanto na zetética o problema tematizado é configurado como um
ser (o que é algo?), na dogmática há a preocupação com o opinar, com
um dever-ser (como deve ser algo?) (FERRAZ JR., 2012, p. 18). A dog-
mática jurídica é, nesse sentido, uma “arquitetônica de modelos”, de dou-
trinas, que ensina e diz como algo deve ser feito (FERRAZ JR., 2014,
p. 136-137). Está preocupada, portanto, com a decidibilidade dos confli-
tos e tem como base de referência o Direito positivo (legislado).
A tarefa tradicional de um operador do Direito é a de operacionalizar

conceitos para dar respostas a problemas jurídicos em órgãos de natureza
jurisdicional. Não por acaso, as matérias dogmáticas integram a maior parte
do conteúdo cobrado na grade curricular dos cursos de Direito e também
dos concursos públicos: Direito Penal, Direito Civil, Processo Penal, Pro-
cesso Civil, Direito Constitucional, etc. No entanto, nem todo conteúdo
cobrado nos processos seletivos adota como ponto de partida dogmas ou
está adstrito ao Direito positivo. Apesar de poderem ter como base de refe-
rência a legislação em seus procedimentos de investigação, matérias como
Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito ou Criminologia representam um
enfoque distinto do estudo do fenômeno jurídico justamente porque não
se preocupam, em seu núcleo, com a decidibilidade dos conflitos, ou seja,
em como algo deve ser resolvido juridicamente.
O que nos interessa na definição de Viehweg é que o pensamento

zetético tem primariamente uma função cognitiva distinta da dogmática
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jurídica (WARAT, 1995, p. 27).21 Portanto, ela permitiu separar analiti-
camente dois conjuntos distintos de disciplinas que são exigidas ao longo
dos processos seletivos a partir da peculiaridade de cada um de seus pro-
cedimentos de investigação. Dito de outro modo, distinguir o conteúdo
entre dogmático ou zetético apresentou-se como um bom critério de ope-
racionalização para a pesquisa empírica realizada.
Feitos os esclarecimentos conceituais, podemos apresentar os achados

de pesquisa referentes ao conteúdo exigido. Do nosso levantamento, todos
os MPs, com exceção do concurso mais recente do Ministério Público do
Paraná (MPPR), em 2017, avaliaram conteúdo exclusivamente dogmático.
O MPPR incluiu as matérias de Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica
como disciplinas separadas no edital. Já o 29o Concurso do MPF incluiu
Metodologia Jurídica e Teoria da Interpretação como subitem de Direito
Constitucional, e Criminologia como subitem de Direito Penal.
Por sua vez, todos os Tribunais de Justiça seguiram o padrão estabele-

cido pela Resolução n. 75 do CNJ, que os obriga a cobrar no processo
seletivo o tópico “Noções Gerais de Direito e Humanística: Sociologia
do Direito, Psicologia Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratu-
ra Nacional, Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito e da Políti-
ca”. Quando olhamos para os concursos mais antigos, anteriores à reso-
lução do CNJ, esse padrão era inverso: todos os Tribunais de Justiça
cobraram conteúdo exclusivamente dogmático, com exceção do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP), que previa “Atualidades Científicas,
Políticas e Sociais” em seu edital de 2007.
Por outro lado, as Defensorias Públicas apresentaram matérias zetéti-

cas em todos os concursos recentes tabulados, com exceção da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), que exigiu apenas con-
teúdo dogmático. Criminologia foi a matéria mais cobrada, seguida de
Filosofia e Sociologia Jurídica, sendo a Defensoria Pública do Estado da
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21 Acompanhadas da distinção entre dogmática e zetética de Viehweg, decorrem
outras posições para a teoria do Direito proposta pelo autor que não nos interes-
sam neste trabalho. Críticas diversas a essa distinção conceitual e suas consequên-
cias teóricas podem ser encontradas em Robert Alexy (2001, p. 241-245), Mar-
cos Nobre (2009, p. 12-17), José Rodrigo Rodriguez (2012) e Luiz Alberto
Warat (1995, p. 25-30).



Bahia (DPE-BA) a única a exigir conteúdo histórico (“Aspectos da Cons-
tituição e Formação da População e da História da Bahia”). Os concursos
mais antigos, por sua vez, apresentaram padrão inverso: exigiu-se apenas dis-
ciplinas dogmáticas.22

Observa-se, portanto, que no caso do Judiciário a inserção de matérias
zetéticas ocorreu de cima para baixo, em 2009, a partir da Resolução n. 75
do CNJ. No caso do Ministério Público, essas matérias não tiveram espa-
ço nos concursos mais antigos nem nos mais novos, além de não serem exi-
gidas pelo CNMP. Já a Defensoria Pública, carreira menos tradicional na
esfera nacional do que as anteriores, passou a adotar, por livre escolha de
cada unidade, matérias zetéticas em todos os concursos. Esse achado mere-
ce ser mais bem explorado. Afinal, essa diferença na valorização de conteú-
dos não dogmáticos certamente diz algo sobre essas carreiras, além de gerar
impacto na relação como essas instituições enxergam a própria atuação ou
mobilizam o Direito.
Vale destacar que o CNJ adotou uma solução criativa para estimular os

candidatos a estudarem os conteúdos zetéticos: eles são cobrados na prova
dissertativa – 2a fase – e têm peso 3.23 Todavia, basta olhar os editais para
ver a quantidade e amplitude dos temas. No 188o Concurso para o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, seguindo a disposição da Resolução n. 75 de
2009 do CNJ,24 cobraram-se dos candidatos em Sociologia do Direito, um
dos cinco conteúdos pertencentes à categoria “Noções Gerais de Direito e
Humanística”, os seguintes pontos:

1. Pré-sociologia do direito: A compreensão social dos gregos; Aristóteles;
os Medievais; absolutismo; iluminismo; contratualismo. 2. A. Comte e E.
Durkheim. 3. Max Weber; 4. Hegel e Marx; 5. Habermas, Raymond Aron; 6.
Sociologia do direito crítica: Escola de Frankfurt; 7. Sociologia do direito brasi-
leiro: Caio Prado Jr. e Raimundo Faoro.
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22 Exceção para DPE-PR (2012), que previu Criminologia, Filosofia e Sociologia
do Direito.

23 Art. 7o, c/c art. 47 da Resolução n. 75.

24 Mais especificamente, de acordo com o anexo da Resolução n. 75 do CNJ, o con-
curso deve cobrir os seguintes pontos:



Dada a extensão do conteúdo que a resolução do CNJ exige, parece-
-nos razoável supor que o estudo ocorre, em regra, de maneira superfi-
cial. Nas palavras de Nogueira (2015, p. 48-49):
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“A) SOCIOLOGIA DO DIREITO 1 – Introdução à sociologia da adminis-
tração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e
economia). Gestão. Gestão de pessoas. 2 – Relações sociais e relações jurídicas.
Controle social e o Direito. Transformações sociais e Direito. 3 – Direito, Comu-
nicação Social e opinião pública. 4 – Conflitos sociais e mecanismos de resolu-
ção. Sistemas não judiciais de composição de litígios.
B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA 1 – Psicologia e Comunicação: relaciona-
mento interpessoal, relacionamento do magistrado com a sociedade e a mídia. 2
– Problemas atuais da Psicologia com reflexos no Direito: assédio moral e assédio
sexual. 3 – Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de
negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a
obter a solução conciliada dos conflitos. 4 – O processo psicológico e a obtenção
da verdade judicial. O comportamento de partes e testemunhas.
C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL
1 – Regime jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções,
remoções. 2 – Direitos e deveres funcionais da magistratura. 3 – Código de
Ética da Magistratura Nacional. 4 – Sistemas de controle interno do Poder Judi-
ciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos Superiores e Conselho Nacional de
Justiça. 5 – Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados. 6 –
Administração judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão.
D) FILOSOFIA DO DIREITO 1 – O conceito de Justiça. Sentido lato de Jus-
tiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-políti-
co. Divergências sobre o conteúdo do conceito. 2 – O conceito de Direito. Equi-
dade. Direito e Moral. 3 – A interpretação do Direito. A superação dos métodos
de interpretação mediante puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de inter-
pretação pela lógica do razoável.
E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA POLÍTICA 1 – Direito objetivo
e direito subjetivo. 2 – Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito.
Jurisprudência. Súmula vinculante. 3 – Eficácia da lei no tempo. Conflito de
normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil,
Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 4 – O conceito de Política. Polí-
tica e Direito. 5 – Ideologias. 6 – A Declaração Universal dos Direitos do
Homem (ONU).”
Vale destacar que cada Tribunal, em seu respectivo edital de seleção, acaba exi-
gindo-os de maneira distinta, a partir da inserção de outros subpontos.
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A imensa quantidade de subtítulos encontrada [nos editais] é evidência da hipó-
tese de hegemonia da “decoreba”: pouco espaço é dedicado a um assunto, dada a
grande quantidade de diferentes tópicos que são cobrados nos concursos.

Opção diferente foi a adotada no VII Concurso da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo (DPE-SP) e da DPE-BA, que, além de exigir dis-
ciplinas zetéticas em mais de uma fase, indicou os pontos a serem estu-
dados e sugeriu seis livros para as disciplinas de Filosofia e Sociologia do
Direito.25 Essa opção parece sinalizar uma preocupação em evitar um estu-
do sem direcionamento e superficial, em especial quando a lista se repete
há anos. No caso da DPE-SP, a lista de livros é exatamente a mesma desde
o V Concurso (2012). Conforme argumentamos na seção 2.3, esse tipo de
opção pode ser visto como um estímulo a que “candidatos vocacionados”,
que se identifiquem com a carreira e com os pressupostos teóricos e polí-
ticos da instituição, sejam atraídos para o processo seletivo.
No entanto, seja pela simples enumeração de subpontos, seja pela indi-

cação de bibliografia específica, a quantidade total de conteúdo exigido
(dogmático e zetético) foi extremamente alta. Além disso, a estrutura do
processo seletivo, organizada em torno de uma primeira fase de múltipla
escolha, parece exigir de todas as disciplinas uma sistematização que leva à
simples checagem de conhecimento do candidato, o que parece estimular
um estudo superficial e apostilado.26Vejamos como a DPE-SP, durante a
prova de múltipla escolha em seu VII Concurso, exigiu conhecimento inter-
disciplinar dos candidatos:27

25 A seguir, a lista dos livros, conforme constou do edital:
“BOBBIO, N. Teoria da Norma Jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e
Ariani Bueno Sudatti. São Paulo: Edipro, 2011; BOBBIO, N. Teoria do Ordena-
mento Jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon. São Paulo: Edipro, 2011; FER-
RAZ JR. T. S. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 2003; FOUCAULT, M.
Vigiar e punir. Tradução de Raquel Ramalhete. São Paulo: Vozes, 2007; KEL-
SEN, H. O que é Justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência.
Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001; WEBER, M.
Ciência e Política. Duas vocações. Tradução de Leônidas Hegenberg e Octany Sil-
veira da Mota. São Paulo: Cultrix, 2004.”

26 Ver também seções 2.2 e 2.3 deste livro.

27 Caderno de Prova “A01”, Tipo 001. Geralmente, os cadernos de prova podem ser
acessados ou no site da instituição/entidade organizadora ou no site de cursinhos



Pergunta 82: Segundo as análises de Michel Foucault em seu livro Vigiar e punir,
a necessidade de uma classificação paralela dos crimes e dos castigos, assim
como a necessidade de uma individualização das penas em conformidade com
as características singulares de cada criminoso[,] são elementos que se referem:

(A) à reforma humanista do Direito Penal, no século XVIII.

(B) à reforma judiciária do Direito, no século XX.

(C) às penas físicas, no século XVII.

(D) à reforma do modelo prisional, no século XIX.

(E) ao suplício corporal, do século XVIII.

Pergunta 86: Considerando as análises de Max Weber acerca do papel da ciên-
cia, presentes na obra Ciência e Política: duas vocações, é correto afirmar que,
segundo o autor:

(A) A ciência é, atualmente, uma vocação alicerçada na generalização.

(B) A ciência fornece métodos de pensamento, isto é, os instrumentos e uma
disciplina.

(C) O papel da ciência é a verificação da verdade contida nos juízos de valor.

(D) Alicerçada atualmente na generalização, a ciência permite o conhecimento
das relações objetivas.

(E) Alicerçada atualmente na generalização, a ciência permite o conhecimento
de nós mesmos.

ConCurso PÚbliCo PArA As CArreirAs de JuiZ, ProMoTor e deFensor PÚbliCo: uM esTudo CoMPArAdo

40 : sumário

preparatórios. Caderno de provas disponível em: https://arquivo.pciconcursos.
com.br/provas/23194042/e916201c39e9/defensor_publico.pdf. Acesso em: 19
fev. 2020.

https://arquivo.pciconcursos.com.br/provas/23194042/e916201c39e9/defensor_publico.pdf
https://arquivo.pciconcursos.com.br/provas/23194042/e916201c39e9/defensor_publico.pdf


As questões anteriores ilustram como parece haver, na prova de múl-
tipla escolha, um enquadramento que privilegia a memorização de meros
detalhes da obra dos autores exigidos. Vejamos mais de perto como isso
ocorreu na pergunta 86. Em Ciência e política: duas vocações, Weber utili-
za exatamente a mesma frase da alternativa correta (B) no seguinte trecho:

[...] a ciência nos fornece algo que o comércio de legumes não nos pode, por
certo, proporcionar: métodos de pensamento, isto é, os instrumentos e uma disciplina.
(WEBER, 1970, p. 45, grifo nosso)

Com isso, queremos destacar que a distinção entre a exigência de um
conteúdo zetético ou dogmático não pode ser entendida de forma desco-
lada em relação ao saber concurseiro, que se relaciona à capacidade do candi-
dato de memorizar o conteúdo exigido e incorporar técnicas diversas para
pontuar bem nas diferentes fases.28 Dessa forma, a exigência de conteúdo
interdisciplinar deve ser vista levando em consideração as peculiaridades do
modelo de recrutamento organizado em torno de uma ideologia concurseira.
Não tivemos como objetivo tecer considerações acerca da qualidade do diá-
logo que as diferentes carreiras jurídicas estabelecem com disciplinas zeté-
ticas. Essa é uma agenda de pesquisa importante a ser explorada e deve levar
em consideração não apenas a prova de múltipla escolha, mas todas as fases
do concurso.29 A categoria de fechamento jurídico-dogmático, apresentada
na próxima seção, deve ser entendida a partir dessas observações.

1.2 OS DIFERENTES NÍVEIS DE FEChAMENTO JURÍDICO-DOGMáTICO DOS

CONCURSOS PÚBLICOS

Nesta seção, apresentamos uma tipologia que procurou identificar o grau de
abertura do concurso para elementos externos ao campo jurídico, mapeado
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28 Para mais detalhes sobre o conhecimento concurseiro, ver Maia (2019).

29 Estudo do tipo foi realizado por Michel Maiaille (2010), mas se restringe ao con-
curso da magistratura francesa. No artigo, Maiaille, cientista político que integrou
a banca de avaliação de um dos concursos para juiz na França, traz também diver-
sas reflexões importantes sobre elites jurídicas, feitas a partir de sua experiência
enquanto examinador.



em função do cargo do examinador e do conteúdo exigido (zetético e/ou
dogmático). Vale esclarecer que uma tipologia nada mais é do que um mode-
lo explicativo simplificado da realidade, que acentua determinadas caracterís-
ticas em detrimento de outras.
Antes de apresentá-la, é preciso fazer um esclarecimento metodológi-

co. A Figura 1 pode ser utilizada para pensar o processo seletivo das carrei-
ras do Judiciário, Ministério Público e advocacia pública. Quando utiliza-
mos o termo “advocacia pública”, referimo-nos sobretudo às carreiras da
Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da
Defensoria Pública e das Procuradorias Jurídicas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.30 A Defensoria Pública, entre as carreiras da
advocacia pública, é uma instituição relativamente recente no Brasil, res-
ponsável pela tutela individual e coletiva de réus hipossuficientes ou desas-
sistidos, cuja origem remonta em diversos estados à demanda de movimen-
tos sociais por acesso à justiça (CARDOSO, 2010). Devido à especificidade
de sua atuação, a Defensoria pode ser vista como uma instituição que adota
posicionamentos jurídicos distintos em relação a outras carreiras tradicio-
nais dentro do desenho institucional brasileiro.
Comparar Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, portan-

to, implica escolher os grupos com a maior variação potencial de modelos
de processo seletivo e, consequentemente, ao diversificar a amostra quali-
tativa, aumentamos a probabilidade de coletar dados diferentes e variados
sobre uma categoria, ao mesmo tempo que encontramos semelhanças
estratégicas entre os grupos (GLASER e STRAUSS, 2006, p. 56). Dito de
outro modo, se estamos preocupados em estabelecer “níveis de abertura ou
fechamento”, a maior diversidade de níveis de abertura ocorrerá ao com-
pararmos Judiciário, Ministério Público e Defensoria de diversos estados,
e não Judiciário, Ministério Público e Procuradoria Estadual, Municipal ou
qualquer outra carreira da advocacia pública, por exemplo. Nesse sentido,
só conseguimos identificar as configurações de A – E porque a amostra era
a mais diversa possível.
Na Figura 1, a seta representa a constante: presença da OAB em todos

os concursos do país, conforme regra constitucional ou lei federal. Quanto

ConCurso PÚbliCo PArA As CArreirAs de JuiZ, ProMoTor e deFensor PÚbliCo: uM esTudo CoMPArAdo

42 : sumário

30 Definição praticamente idêntica à adotada no art. 3o, §1o, do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil.



à composição da banca, vale retomar o que já dissemos anteriormente. O
termo “Jurista” se refere ao examinador bacharel em Direito que exerce
profissão jurídica – juiz, promotor ou integrante da advocacia pública ou
privada. Já o termo “Jurista acadêmico” é usado em concurso que con-
tou com pelo menos um examinador bacharel em Direito docente em
tempo integral, enquanto a categoria “Acadêmico não jurista” significa a
presença de pelo menos um examinador docente em tempo integral e
bacharel em outra área do conhecimento que não o Direito. Já a categoria
“Interdisciplinar” refere-se à presença de pelo menos uma disciplina zeté-
tica no edital.
A tipologia apresenta três níveis de fechamento: alto, médio e baixo. No

nível “alto”, existe apenas uma configuração possível (A). Isso significa que o
concurso não se abre para nenhuma influência externa. No nível “médio”,
existem três configurações possíveis (B1, B2 e C), sendo que B1 e B2 con-
têm o mesmo patamar de abertura, enquanto C é mais permeável a influên-
cias externas.31 No nível “baixo”, estão presentes os concursos com maior
abertura a conteúdo interdisciplinar e perspectivas advindas de outras carrei-
ras. D1 e D2 são configurações distintas para o mesmo patamar de abertura,
enquanto E foi a configuração mais permeável a influências externas.32
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31 Vale esclarecer os critérios de construção da tipologia. A presença de conteúdo
interdisciplinar foi considerada como tendo valor 2 (dogmática = 0; interdiscipli-
nar = 2), enquanto para cada mudança de perfil profissional foi atribuído valor 1
(Jurista da mesma carreira = 0; Jurista de outra carreira e Jurista acadêmico = 1;
Acadêmico não jurista = 2). Em nossa escala, a atribuição de valor 2 para con-
teúdo interdisciplinar foi importante sobretudo para diferenciar adequadamente
a configuração C de B1 e B2. Partimos da premissa de que qualquer examinador,
interno ou externo à própria carreira, quando chamado a avaliar conteúdo inter-
disciplinar, carrega obrigatoriamente a interlocução com esse campo do conhe-
cimento em sua trajetória. Tomemos como exemplo um concurso para defensor
público que venha a exigir conteúdo de Criminologia em seu edital e que o exa-
minador escolhido para avaliar tal disciplina seja um defensor da mesma carreira
(esfera C); é de se esperar que tal examinador tenha alguma articulação com a
área do conhecimento a qual ficará responsável por avaliar (por exemplo, um mes-
trado, doutorado ou publicações em Criminologia). Logo, a categoria interdisci-
plinar traz um duplo deslocamento: em relação ao conteúdo e em relação ao pró-
prio examinador que irá avaliá-la; por isso foi dado a ela valor 2.

32 Caso do VII Concurso da DPE-SP e da DPE-BA, citados na seção anterior.
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Por fim, “α” e “β” representam duas configurações extremas e inexisten-
tes no Brasil, só possíveis sem a presença de um examinador da OAB. Aqui
entra o pressuposto normativo da nossa tipologia: o de que o Direito, enquan-
to campo do conhecimento, possui uma especificidade própria que deve ser
respeitada, vinculada à decidibilidade dos conflitos, mas que não pode se per-
mitir fechar totalmente para outras influências. A configuração “α” represen-
ta postura de completo fechamento a influências externas, na qual o concur-
so contaria apenas com disciplinas de dogmática jurídica e com examinadores
juristas da própria carreira. Já “β” representa postura de total abertura para
influências externas, fazendo com que os concursos jurídicos percam sua
especificidade ao contar apenas com conteúdo não dogmático e com exa-
minadores não juristas.

FIGURA 1 – NÍVEIS DE FECHAMENTO JURÍDICO-DOGMÁTICO DOS CONCURSOS
PARA A CARREIRA DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E ADVOCACIA PÚBLICA

Fonte: Elaboração própria.

Presença da OAB

Jurista da mesma carreira

Apenas dogmática

A

Jurista de outra carreira

Apenas dogmática

B1

Jurista acadêmico

Apenas dogmática

B2

Jurista de outra carreira

Interdisciplinar

D1

Jurista acadêmico

Interdisciplinar

D2

Acadêmico não jurista

Interdisciplinar

E

Cenários extremos e inexistentes – Sem a presença da OAB

Juristas da mesma carreira

Apenas dogmática

α

Todos não juristas

Apenas conteúdo não dogmático

β

Juristas da mesma carreira

Interdisciplinar

C

ALTO MÉDIO BAIXO



Conforme mencionamos anteriormente, a seta em azul representa a
constante: presença da OAB em todos os concursos do país, conforme
regra constitucional (MPs e TJs) ou lei federal (no caso das DPs). Portan-
to, a variação no nível de fechamento jurídico-dogmático pode ocorrer de
duas maneiras: (i) via disposição constitucional ou legal; (ii) pelo simples
interesse das instituições em serem mais permeáveis para elementos exter-
nos, ao indicar examinadores provenientes de outra carreira ou ao exigi-
rem conteúdo interdisciplinar. Esse foi o caso das DPs, que integraram o
nível D1, D2 e E com maior frequência do que os MPs, por exemplo.
Vale destacar, ainda, que o nível “A” se encontra mais próximo de “α”

do que o nível “E” de “β”. Isso significa que certames como o 92o Con-
curso para ingresso na carreira do MPSP, no qual houve a presença de um
membro da OAB e o restante dos avaliadores foram juristas da mesma car-
reira, sendo o conteúdo exclusivamente dogmático, estão mais próximos de
“α” em comparação com outros concursos que se aproximam de “β”, mas
estão dele mais distantes – como é o caso de “E”.
Quanto à banca examinadora, consideramos que as carreiras, ao vincu-

larem a avaliação apenas à presença de um membro da OAB e de membros
da própria instituição, tornam o certame mais “fechado” quando compara-
do aos concursos que diversificaram o quadro de examinadores. Isso porque
a escolha de um avaliador não pertencente à própria carreira ou ao próprio
campo profissional do Direito sinaliza uma maior abertura do concurso a
critérios de avaliação exteriores àqueles que a instituição julga como rele-
vante, o que poderia implicar perspectivas distintas acerca do Direito, maior
embate argumentativo ou até mesmo uma maior possibilidade de crítica e
reflexão acerca do próprio processo seletivo, já que contaria com a partici-
pação de um membro externo.
Quanto ao conteúdo exigido, parece óbvia a opção das instituições de

justiça em colocar no centro do processo seletivo disciplinas dogmáticas.
Afinal, a tarefa principal de um futuro juiz, promotor ou defensor público
será a de resolver problemas jurídicos em órgãos de natureza jurisdicional.
No entanto, nossa tipologia prevê que a incorporação de pelo menos uma
disciplina zetética no edital, com subpontos específicos a serem estudados,
torna o concurso público interdisciplinar e, consequentemente, mais per-
meável a influências externas.
De acordo com Ferraz Jr. (2012), a dogmática jurídica possui um cará-

ter duplamente abstrato. Isso significa que a lei, ao regular determinado
fenômeno social, já é uma primeira abstração da realidade; posteriormente,
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a lei vem ser sistematizada por outra abstração: a criação de institutos, regras
e convenções que integram a dogmática jurídica. Nesse sentido,

[...] o objeto do conhecimento jurídico-dogmático é essa dupla abstração, que o
jurista elabora num grau de abstração ainda maior (regras sobre regras de interpre-
tação das normas). Com isso, seu estudo paga um preço: o risco de distanciamento
progressivo da própria realidade social. (FERRAZ JR., 2012, p. 26)

Assim, o caráter duplamente abstrato da dogmática jurídica pode esti-
mular raciocínio desproporcionalmente fechado do Direito. Nesse sentido,
a interdisciplinaridade no campo de atuação de um operador do Direi-
to pode desempenhar inúmeras funções. Tem o potencial de melhorar a
qualidade da argumentação jurídica dos futuros membros da instituição.
Pode oferecer subsídios para soluções jurídicas capazes de dialogar na fron-
teira entre doutrina e teoria social, fazendo com que o operador do Direi-
to adote uma postura de transversalidade33 em relação ao conhecimento
dogmático (TEUBNER, 2015); ou pode permitir que o candidato seja
estimulado a ter desde logo um olhar teoricamente orientado da realidade
ou da própria prática institucional na qual pretende ingressar.34 Citamos
apenas três, mas são inúmeros os exemplos do papel que a interdisciplina-
ridade desempenha no cotidiano de uma carreira jurídica.

ConCurso PÚbliCo PArA As CArreirAs de JuiZ, ProMoTor e deFensor PÚbliCo: uM esTudo CoMPArAdo

46 : sumário

33 “Transversalidade no direito significa: o direito reconhece que, sob extrema dife-
renciação da sociedade, não há mais uma justificativa para a existência de qualquer
teoria social única universalmente válida, mas apenas para uma multiplicidade de
teorias de áreas sociais que são iguais em termos de suas origens. Essas teorias deri-
vam a sua justificação de sua convivência, ou seja, do alto nível de autonomia e,
simultaneamente, das interdependências recíprocas de diferentes racionalidades
sociais. O direito recusaria, então, não só sua ‘economicização’ unilateral, mas tam-
bém sua ‘politização’, ‘sociologização’, ‘cientificização’ e ‘moralização’ unilaterais.
Defender-se-ia de qualquer pretensão de totalidade de qualquer teoria; no entan-
to, aceitaria a legalidade própria de teorias sociais coexistindo de maneira justapos-
ta. Ele transformaria – e aqui jaz o desafio atual – a nova pluralidade de jogos de
linguagem na formação de conceitos legais e na formulação de normas legais. Isso
é possível se o direito insiste na parcialidade das várias teorias sociais e, ao mesmo
tempo, apenas se abre para sua influência quando elas postulam afirmações que são
válidas para seus campos de atuação” (TEUBNER, 2015, p. 82).

34 Ver seção 2.3.
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Como já dissemos anteriormente, esses diferentes níveis de fechamento
devem ser entendidos a partir do modelo de recrutamento para o serviço
púbico brasileiro, organizado em torno de uma ideologia concurseira. Nesse
sentido, eles representam apenas uma segunda dimensão que deve ser con-
siderada especificamente no caso das carreiras jurídicas.

1.3 UM NECESSáRIO PARÊNTESE: A DIVERSIDADE DO QUADRO DE EXAMINADORES
E O IMPACTO NOS CONCURSOS PARA JUIZ, PROMOTOR E DEFENSOR PÚBLICO
Nesta seção, trataremos de uma terceira dimensão que não integra a tipo-
logia apresentada anteriormente, mas deve ser levada em conta se quiser-
mos compreender algumas dinâmicas que ocorrem nos concursos públi-
cos: a diversidade do quadro de examinadores. Nosso mapeamento levou
em consideração não apenas o perfil profissional de cada examinador, mas
também o seu gênero. O Gráfico 1 mostra que a frequência total de
mulheres examinadoras titulares (32%) foi mais de duas vezes inferior à de
homens (68%) para os últimos concursos públicos tabulados. Vale destacar,
ainda, que o processo seletivo para o Tribunal de Justiça do Estado de Per-
nambuco (2014) não contou com nenhuma examinadora titular mulher.



GRáFICO 1 – BANCA EXAMINADORA: RECORTE POR GÊNERO35

Fonte: Elaboração própria.

Apesar de não termos trabalhado com uma amostra estatisticamente
representativa, a baixa frequência de mulheres em cargos de relevância,
como o de examinadora titular, dialoga com resultados de pesquisas recen-
tes sobre a desigualdade de gênero nas organizações públicas (VAZ, 2014)
e também nas instituições de justiça brasileiras.36 Porém, qual impacto a
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35 O gráfico refere-se apenas aos concursos públicos mais recentes (ver Apêndice
A). Não foi possível obter os dados do MPPA, DPE-AM, MPPE, DPE-PE, TJSP
e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). Os concursos
antigos foram excluídos, visto que a lista com o nome de cada examinador foi
encontrada apenas em oito deles.

36 O caso do Judiciário é bastante ilustrativo. O projeto de pesquisa “Justa”, a par-
tir da base de dados da pesquisa “Perfil sociodemográfico dos magistrados bra-
sileiros”, realizada pelo CNJ, apontou que, nos Tribunais de Justiça Estaduais,
48,3% dos juízes são homens brancos, 31,8% são mulheres brancas e apenas
6,6% são mulheres negras. Já a distribuição entre os desembargadores é ainda
mais desigual: homens brancos totalizam 71,6%, enquanto mulheres brancas são
15% e mulheres negras apenas 6,6%. A pesquisa foi respondida por 64,7% dos
membros dos Tribunais de Justiça Estaduais. Relatório disponível em:
http://www.justa.org.br/. Acesso em: 25 nov. 2019.
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presença de mulheres na banca examinadora pode trazer para um concurso
público das carreiras objeto deste estudo?
Em primeiro lugar, como os examinadores titulares possuem amplos

poderes para produzir o conteúdo das perguntas de prova,37 a presença de
mulheres na banca examinadora gera a possibilidade de que sejam discutidos
no processo seletivo temas tradicionalmente silenciados no campo do Direi-
to, como, por exemplo, questões relativas a violência de gênero, situação car-
cerária feminina, direito das mulheres, etc. A premissa aqui, inspirada na epis-
temologia do ponto de vista feminista (standpoint epistemology) (HARDING,
1991, p. 119-137), é de que o conhecimento é um fenômeno socialmente
situado e a posição da examinadora, enquanto mulher inserida em uma
sociedade estratificada pelo gênero, pode ser utilizada por ela como recurso
valioso para exigir no concurso público abordagens distintas do fenômeno
jurídico. Com isso, não queremos afirmar que a simples presença de mulhe-
res na banca implique, por si só, abordagens sensíveis a questões de gênero.
Da mesma forma que ser homem e examinador não implica necessariamen-
te abordagens “machistas” ou “opressoras” do Direito. O ponto de vista
feminista (a feminist standpoint) não se confunde com um simples ato de von-
tade do indivíduo que afirma que o possui ou que simplesmente “abriu os
olhos” para tais questões; é, na verdade, uma conquista (achievement) das lutas
travadas pelo movimento feminista a favor das mulheres (HARDING, 1991,
p. 127). Dito de outro modo, como tanto mulheres quanto homens podem
juntar-se a ou abster-se do apoio às pautas políticas do movimento feminis-
ta, a presença de conteúdo que privilegie abordagens do fenômeno jurídico
atentas a questões de gênero não depende do fato de o examinador titular
ser mulher ou homem. Depende, sobretudo, da tomada de posição dela ou
dele em apoio às pautas políticas do movimento feminista, o que, por sua
vez, pode vir a ser incorporado no processo seletivo.
Em segundo lugar, a presença de mulheres na banca examinadora pode

influenciar as interações que ocorrem nas provas subjetivas – sobretudo
aquelas que exigem sustentação oral ou entrevistas de alguma natureza. “A
Sra. utiliza biquíni ou maiô?” Conforme nos revelou uma promotora de jus-
tiça em entrevista exploratória, perguntas sexistas como essa eram comuns
de ser ouvidas na fase de “entrevistas pessoais” do Ministério Público de São
Paulo. De maneira similar, Maria Berenice Dias, primeira juíza do estado do
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37 Veremos este ponto com mais detalhe no próximo capítulo.



Rio Grande do Sul, relatou sua experiência durante o concurso para a car-
reira da magistratura da seguinte forma:

Quando me formei, ao requerer a inscrição, a votação admitindo que mulheres
fizessem o concurso ficou empatada e só pudemos concorrer devido ao voto de
desempate do presidente. Foi um voto resignado.
Nessa primeira prova passaram quatro mulheres e iniciou outra polêmica. Diziam
que as mulheres não passariam nas provas orais, não poderiam trabalhar no interior.
“Onde já se viu, vão chegar lá e vão namorar o oficial de justiça? Como vão
instruir processos sobre crimes sexuais, morar sozinhas?”. Usaram todo o tipo de
justificativas piegas. Durante o concurso, os candidatos fazem entrevistas com um
desembargador que faz parte da comissão de avaliadores. O que fez a entrevista
comigo chegou a perguntar se eu era virgem. (BIANCHI, 2015)

Critérios de avaliação sexistas não são um fenômeno do passado ou res-
trito ao Ministério Público de São Paulo ou ao Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul. Referem-se a preconceitos e expectativas normativas asso-
ciadas aos gêneros masculino e feminino que são externadas na sociedade
das mais diferentes maneiras, com diferentes graus de violência e, conse-
quentemente, podem aparecer também nos concursos.
Mesmo que as “entrevistas pessoais” tenham sido recentemente proibi-

das pelo CNJ e pelo CNMP, concursos para diversas carreiras jurídicas con-
tam com uma fase oral. Nessa modalidade de prova, os critérios de avalia-
ção são em grande medida subjetivos: estão em jogo a performance e a
estratégia que o candidato adota ante a banca naquela interação específica
(FONTAINHA, 2015; SCHRITZMEYER, 2004). Considera-se, portanto,
não apenas o conhecimento jurídico externado, mas o tom da fala, trajes,
como o candidato lida sob pressão, seus valores, entre outros fatores que o
examinador julgar relevantes.38

Dessa forma, a presença de uma mulher na banca examinadora tem o
potencial39 de afetar as dinâmicas que ocorrem nesses espaços de avaliação,
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38 Para mais detalhes dessa dinâmica, ver seção 2.2.

39 Utilizamos a palavra potencial justamente porque, conforme deixamos claro no
primeiro argumento, a tomada de consciência sobre a violência e a desigualdade de



sobretudo na prova oral e nas antigas “entrevistas pessoais”. Isso porque a pre-
sença de uma única mulher como examinadora titular pode afetar o com-
portamento dos demais examinadores, o que, consequentemente, implicaria
uma menor probabilidade de que critérios espúrios, como os sexistas, surjam
e ganhem alguma relevância no momento de elaboração das perguntas e atri-
buição das notas.
Em resumo, argumentamos que a presença de mulheres na banca exami-

nadora tem o potencial de gerar dois efeitos importantes no processo seleti-
vo. Primeiro, a examinadora pode valer-se de sua posição enquanto mulher
em uma sociedade estratificada pelo gênero para alinhar-se às lutas feminis-
tas e colocar em evidência, ao longo do concurso público, temas tradicional-
mente silenciados no campo do Direito, como aqueles referentes a violência
de gênero, situação carcerária feminina, direito das mulheres, etc. Segundo, a
presença de uma mulher na banca examinadora, por si só, tem o potencial
de afetar as dinâmicas que ocorrem na prova oral e nas antigas “entrevistas
pessoais”, implicando uma menor probabilidade de que critérios espúrios,
como os sexistas, surjam e ganhem alguma relevância no momento de ela-
boração das perguntas e atribuição das notas.
Em princípio, o argumento acima pode ser aplicado para qualquer outro

grupo minoritário. No entanto, tendo em vista o material disponível, não
conseguimos gerar dados relativos a outros marcadores sociais da diferença
(como raça ou sexualidade) no quadro de examinadores.

1.4 CONCLUSÃO

Neste capítulo, realizamos um estudo comparado do processo seletivo para
a carreira de juiz, promotor e defensor público, observando o perfil profis-
sional da banca examinadora e o conteúdo exigido. A partir dos casos tabu-
lados, concluímos que houve uma predileção transversal em todos os con-
cursos por examinadores juristas e principalmente juristas que integram
os quadros da própria carreira. Nesse sentido, a preocupação em indicar os
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gênero não está associada a um atributo do indivíduo ou ao próprio marcador
de gênero. Depende, sobretudo, da tomada de posição da examinadora ou do exa-
minador em apoio às pautas políticas do movimento feminista, o que, por sua vez,
pode vir a ser incorporado ao longo do processo seletivo.



próprios membros da carreira para avaliar a área de Direito Penal e Direi-
tos Difusos e Coletivos parece ser um mecanismo adotado pelos MPs e pelas
DPs para manterem controle das áreas tradicionais dentro da própria insti-
tuição, não permitindo critérios de avaliação externos ou posições doutri-
nárias contrárias àquelas que a instituição julga como mais adequadas. Des-
taca-se, ainda, que foram poucas as carreiras que escolheram examinadores
externos ao campo jurídico, sendo o VII Concurso da DPE-SP e o VII Con-
curso da DPE-BA os dois únicos encontrados em nossa amostra.
Quanto ao conteúdo exigido, vimos que o excesso de subpontos a serem

estudados é a regra. Identificamos que a grande maioria das unidades do
Ministério Público não previu conteúdo interdisciplinar, enquanto na car-
reira do Judiciário e em diversas unidades da Defensoria Pública, disciplinas
zetéticas foram exigidas em diferentes fases do processo seletivo. Vale recor-
dar que no caso do Judiciário essa obrigatoriedade foi imposta pelo CNJ
em 2009. O conteúdo foi exigido, ainda, a partir da indicação de vários sub-
pontos ou de bibliografia com livros específicos, como foi o caso adotado
pelo VII Concurso da DPE-SP e da DPE-BA.
Apresentamos, ainda, uma tipologia que procurou identificar o grau de

abertura do concurso para elementos externos ao campo jurídico, mapea-
do em função do cargo do examinador titular e do conteúdo exigido (zeté-
tico e/ou dogmático). Dado que o caráter duplamente abstrato da dogmá-
tica jurídica pode estimular raciocínio desproporcionalmente fechado do
Direito (FERRAZ JR., 2012), a interdisciplinaridade no campo de atuação
de um operador do Direito pode desempenhar inúmeras funções. Por outro
lado, a interlocução que as carreiras jurídicas adotam com posições doutri-
nárias ou experiências profissionais vindas de fora da própria instituição no
momento de escolha de seus examinadores sinaliza para critérios de avalia-
ção diversos e perspectivas doutrinárias mais abrangentes, o que poderia
implicar perspectivas distintas acerca do Direito, maior embate argumenta-
tivo ou até mesmo uma maior possibilidade de crítica e reflexão acerca do
próprio processo seletivo, já que contaria com a participação de um mem-
bro externo. Nesse sentido, a tipologia procurou oferecer uma chave analí-
tica para pensarmos como cada concurso público valoriza e se abre para
essas influências externas ao longo de seu processo seletivo.
Por fim, na última seção, tratamos de uma terceira dimensão que não

integrou a nossa tipologia, mas que deve ser levada em conta se quisermos
compreender algumas dinâmicas que ocorrem nos concursos públicos: a
diversidade do quadro de examinadores. Argumentamos que a presença de
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mulheres na banca examinadora tem o potencial de gerar dois efeitos impor-
tantes: (i) discutir no processo seletivo temas tradicionalmente silenciados no
campo do Direito; e (ii) afetar as dinâmicas que ocorrem na prova oral e nas
antigas “entrevistas pessoais”, implicando menor probabilidade de que cri-
térios espúrios, como os sexistas, surjam e ganhem alguma relevância no
momento de elaboração das perguntas e atribuição das notas.
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2. PADRÕES DE SELEÇÃO: ESTUDO DE CASO DOS CONCURSOS
PARA JUIZ FEDERAL DA 3a REGIÃO, PROMOTOR E DEFENSOR
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dado que o único trabalho comparado encontrado a respeito do pro-
cesso seletivo de carreiras jurídicas foi o de Adorno et al. (1998),
o objetivo deste capítulo foi explorar as semelhanças e diferenças

entre os concursos para juiz, promotor e defensor público a partir do con-
ceito de ideologia concurseira.
Para realizar tal tarefa, utilizamos parte dos dados gerados com a tabu-

lação dos editais apresentados no Capítulo 140 em conjunto com entrevis-
tas semiestruturadas com examinadores titulares. Durante as entrevistas, as
perguntas versaram sobre a elaboração do edital; a indicação para o cargo
de examinador titular; o processo de elaboração das questões; os critérios de
avaliação que os examinadores adotaram nas diferentes fases; assim como a
percepção sobre o concurso do qual participaram.41 Esse conjunto de per-
guntas foi escolhido com o objetivo de identificar dinâmicas de bastidores
que operaram durante os concursos e que não seriam possíveis de ser obser-
vadas via análise documental.
A escolha dos examinadores a serem entrevistados foi feita a partir da

tipologia apresentada no Capítulo 1. Escolhemos um concurso de cada car-
reira, com níveis de fechamento jurídico-dogmático distintos: 92o Concurso
do MPSP (nível A – 3 examinadores); XVIII Concurso do Tribunal Regio-
nal Federal da 3a Região (TRF3) (nível D242 – 2 examinadores); VII Con-
curso da DPE-SP (nível E43 – 3 examinadores); todos eles inteiramente
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40 A categoria “padrões de seleção”, apresentada neste capítulo, levou em consi-
deração as seguintes dimensões de interesse, tabuladas no Excel, com base na
literatura sobre concursos públicos: 1. pré-requisitos para ingresso na carreira: o
que é atividade jurídica? 2. pontuação por títulos – classificatória ou elimina-
tória? 3. houve a contratação de entidade organizadora durante o concurso?
(Fundação Getulio Vargas, Fundação Carlos Chagas, etc.).

41 Ver Apêndice B – Roteiro das entrevistas realizadas.

42 No caso do XVIII Concurso, o TRF3 previu a presença de um jurista de fora da
carreira: “Representante das universidades”.

43 Nesse concurso, a defensoria, a partir da indicação da OAB, contou com um exa-
minador de Filosofia e Sociologia do Direito, bacharel em História e em Direito,
docente em tempo integral.



concluídos à época da condução desta pesquisa. Aqui, o objetivo foi, nova-
mente, diversificar ao máximo a amostra qualitativa. Partimos do pressupos-
to de que concursos de carreiras distintas, com diferentes níveis de abertura
a elementos externos ao campo jurídico, podem refletir também em diferen-
ças na organização do processo seletivo e na percepção dos examinadores
sobre o concurso, o que facilitaria a identificação de padrões entre eles, ao
mesmo tempo que nos apontariam divergências importantes. Essa estratégia
revelou-se bastante útil, em especial porque nos possibilitou identificar fenô-
menos até então não mapeados pela literatura.
A escolha dos nomes selecionados para cada carreira foi feita de modo

a contemplar diferentes disciplinas, mas esbarrou na disponibilidade e no
interesse de cada examinador em participar da pesquisa. Apesar de termos
contatado diversos examinadores, alguns não responderam e outros não
aceitaram participar da pesquisa, sendo o grupo menos acessível o de juí-
zes e desembargadores responsáveis por avaliar o XVIII Concurso do
TRF3. Outra importante observação merece ser feita: não conseguimos
gerar dados referentes às disciplinas zetéticas. O único examinador entre-
vistado responsável por examiná-las tinha pouco tempo disponível e por
opção preferimos endereçar-lhe outras perguntas.
Por questões de sigilo garantidas no termo de consentimento, não

identificaremos nem o nome dos examinadores nem a área que ficaram
responsáveis por avaliar. Quando algum trecho da entrevista foi parafra-
seado ou citado literalmente, utilizamos as letras T, M ou D, que repre-
sentam, respectivamente, TRF3, MPSP e DPE-SP. Como as mulheres
foram minoria na composição da banca examinadora das três carreiras,
também para fins de sigilo, utilizamos o masculino universal ao longo do
texto. Por fim, a análise das entrevistas foi feita com o auxílio do software
ATLAS.ti.

2.1 DA INDICAÇÃO DO EXAMINADOR TITULAR à ELABORAÇÃO DAS qUESTÕES

A etapa mais aguardada de qualquer processo seletivo é a publicação do
edital em conjunto com a divulgação dos nomes que integrarão a banca
examinadora. Apesar de o preparo anteceder à publicação do edital, com
essas duas informações os candidatos passam a saber as regras que regerão
o concurso público e poderão preparar-se para o processo seletivo a par-
tir de um estudo ainda mais direcionado, que leve em conta não apenas o
conteúdo, mas também o perfil dos examinadores.
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O objetivo desta seção é descrever como ocorreu a elaboração do edital
e o processo de escolha dos examinadores entrevistados. Foram mapeados dois
modelos44 de indicação. O primeiro deles, adotado pela DPE-SP, conta com
a inscrição de membros da própria carreira que estão interessados em ser exa-
minadores, ficando a cargo do Conselho Superior da instituição indicar o
nome dos aprovados após deliberação em reunião aberta.45 O segundo
modelo, adotado no 92o Concurso para promotor de justiça do estado de São
Paulo, não conta com inscrição prévia de membros da própria carreira. A
indicação pelo Conselho Superior do MPSP ocorreu de forma discricioná-
ria, após acerto prévio com o examinador para verificar se de fato havia inte-
resse em participar do processo seletivo, conforme nos revelaram M1 e M2.
Uma primeira resposta a respeito do que levaria um indivíduo a ser indi-

cado para o cargo de examinador poderia ser oferecida a partir da correla-
ção de forças dentro da instituição. Em termos simplificados, por exemplo,
uma correlação de forças “garantista” no órgão de cúpula de determinada
instituição escolheria um nome também “garantista” para examinar a área de
Direito Penal e Processo Penal.46 No entanto, o critério político, se visto
de maneira isolada, pode causar simplificações. Conforme nos revelaram os
entrevistados, a indicação parece ocorrer também por critérios simbólicos
ou acadêmicos. No primeiro caso, a indicação a examinador titular estaria
associada a um reconhecimento da instituição aos serviços prestados pelo
indivíduo (“foi um coroamento da minha carreira como promotor de jus-
tiça” – M2 e M3). No segundo caso, a experiência docente dentro e fora da
universidade foi apontada como fator distintivo importante, em especial
porque o concurso teria um aumento de qualidade nas questões formuladas

sÉrie direiTo e desenVolViMenTo

57 : sumário

44 Não foi possível fazer inferências precisas sobre o processo de indicação no
XVIII Concurso para juiz do TRF3.

45 A ata da reunião da qual consta o processo deliberativo do VII Concurso está dis-
ponível em: http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Proc.-
508.15-VII-Concurso-de-Ingresso-Composi%C3%A7%C3%A3o-da-Banca-
Examinador....pdf. Acesso em: 10 jun. 2022.

46 O termo “garantista” geralmente é associado à visão liberal clássica do Direito
Penal e Processual Penal, visto como um conjunto de normas cuja função prin-
cipal é proteger o cidadão do poder punitivo do Estado. É possível identificar
também o Direito Penal e Processual Penal como um instrumento de proteção
da sociedade contra o criminoso (SÁNCHEZ, 2001).

http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Proc.-508.15-VII-Concurso-de-Ingresso-Composi%C3%A7%C3%A3o-da-Banca-Examinador....pdf
http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Proc.-508.15-VII-Concurso-de-Ingresso-Composi%C3%A7%C3%A3o-da-Banca-Examinador....pdf
http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Proc.-508.15-VII-Concurso-de-Ingresso-Composi%C3%A7%C3%A3o-da-Banca-Examinador....pdf


(caso de examinadores com mestrado ou doutorado) ou porque a experiên-
cia em cursinhos preparatórios poderia ser benéfica para decodificar algu-
mas dinâmicas do processo seletivo. (“[A indicação foi] algo natural em face
da minha carreira e experiência docente. Muito também em face da minha
experiência em cursinho [preparatório]” – M1.)
Dessa forma, a indicação ao cargo de examinador titular parece ocorrer

por critérios políticos, simbólicos ou acadêmicos, sendo importante desta-
car que pode haver sobreposição entre eles.
Outro ponto abordado durante as entrevistas foi quanto ao processo de

elaboração do edital. O edital é o documento de maior importância do pro-
cesso seletivo. Nele estão contidas as regras, os prazos e o conteúdo do que
poderá ser exigido ao longo do concurso. Não por acaso, no jargão jurídi-
co ele é conhecido como “a lei dos concursos públicos”. Foram encontra-
dos dois modelos de elaboração de edital. No caso da DPE-SP e do TRF3,
o examinador tem liberdade para, a partir dos editais anteriores, propor
alterações de conteúdo em sua respectiva área, que poderão ser aprova-
das ou rejeitadas (T2, D2 e D3). No caso do MPSP, mesmo em relação à
sua própria disciplina, o examinador não tem autonomia para propor alte-
rações no edital:

O edital é elaborado antes pelo Procurador Geral de Justiça e pela sua assesso-
ria e é [posteriormente] aprovado pelo órgão especial, que pode incluir outras
modificações. Quando a banca é eleita, o edital já existe. [...] Sempre ocorre
alguma mudança de um concurso para outro. Mas em termos gerais é sempre
o mesmo edital. (M2)

Uma vez elaborado o edital, a estrutura que regeu o XVIII Concurso
do TRF3, o 92o Concurso do MPSP e o VII Concurso da DPE-SP foi bas-
tante similar à dos demais editais cuja tabulação começamos a expor no
capítulo anterior. As fases dos concursos organizam-se, via de regra, em
torno de provas objetivas (múltipla escolha),47 dissertativas48 e oral.49Todas
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47 O 26o Concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ)
foi uma exceção, visto que a primeira fase foi uma prova dissertativa.

48 Questões abertas e sentença ou peça processual, a depender do cargo.

49 Alguns concursos contaram com outras fases para além das expostas. Por exem-
plo, a “Prova de Tribunal” do XI Concurso Público do MPPA (2005) versou



são eliminatórias e, em alguns casos, eliminatórias e classificatórias, con-
forme veremos adiante. Por sua vez, a análise de títulos apareceu em todos
os concursos como meramente classificatória, o que está inclusive pre-
visto na Resolução n. 75 de 2009 do CNJ50 e na Resolução n. 14 de
2006 do CNMP.51 Isso significa que, uma vez que a instituição possui a
nota da última fase (prova oral), o valor atribuído a cada título pelo edi-
tal, correspondente à formação acadêmica ou profissional do indivíduo,
é somado na média de cada candidato para então chegar à sua classifica-
ção final. Quanto aos pré-requisitos para ingresso, a Constituição Fede-
ral de 1988 estabeleceu para o Judiciário e para o Ministério Público que
sejam avaliados candidatos bacharéis em Direito com, no mínimo, três
anos de “atividade” ou “experiência” jurídica prévia.52 No caso das Defen-
sorias, exige-se o grau de bacharel em Direito, inscrição na OAB53 e com-
provação de pelo menos dois anos de experiência jurídica,54 sendo comum
encontrar a exigência de três anos em diversos concursos.55 “Atividade jurí-
dica” em regra foi definida como o exercício da advocacia, cargo, empre-
go ou função pública privativa de bacharel em Direito. Na carreira do
Judiciário e do Ministério Público, a comprovação do tempo de advoca-
cia deve ser feita mediante a participação anual mínima de cinco atos pri-
vativos de advogado por ano.56 Apesar de ser vedado pelo CNJ57 e pelo
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sobre a sustentação oral de uma tese de Direito Penal. Outro exemplo estaria
na exigência de participação nos cursos de formação da instituição como uma
última etapa do certame, o que esteve presente em 33,9% dos editais dos Tri-
bunais de Justiça analisados por Gustavo Feitosa e Daniela Passos (2017, p. 146).

50 Art. 5o, inciso V.

51 Art. 14, §4o.

52 Art. 93, I, e 129, §3o, da Constituição Federal

53 Salvas as exceções legalmente previstas.

54 O art. 71 da Lei Complementar Federal n. 80/1994 estabelece esse critério.

55 VII Concurso da DPE-SP, 23o Concurso da DPU, VII Concurso da DPE-BA,
entre outros.

56 Art. 59, II, da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ e art. 1o, I, da Resolução n. 40
de 2009 do CNMP.

57 Art. 59, §1o, da Resolução n. 75 do CNJ.



CNMP, 58 o tempo como estagiário em Direito foi considerado como
tempo de “atividade jurídica” em diversos concursos para defensor públi-
co. Por fim, a Resolução n. 40 de 2009 do CNMP obriga os MPs a com-
putarem como “atividade jurídica” um ano para pós-graduação lato sensu;
dois anos para mestrado e três anos para doutorado (art. 2o, §3o); isso tam-
bém não está previsto na resolução do CNJ e não foi encontrado em
nenhum dos editais para ingresso na carreira de defensor público tabula-
dos ao longo da pesquisa.
A exigência de comprovar experiência profissional ou acadêmica pelo

período mínimo exigido, combinada com a utilização de títulos para clas-
sificar os candidatos já aprovados, está em consonância com o modelo de
seleção organizado em torno da ideologia concurseira. Apesar de os concursos
para o Ministério Público serem uma exceção dentro do sistema de recru-
tamento, pois computam como “atividade jurídica” tempo de pós-gradua-
ção, a dinâmica permanece a mesma nas três carreiras. Mesmo no caso dos
MPs, o concurso valoriza experiências jurídicas distintas (titulação acadêmi-
ca e experiência profissional na esfera pública ou privada) da mesma forma,
como “atividades” que comprovam o tempo mínimo de “atividade jurídi-
ca” exigido, sem que a experiência acadêmica ou profissional seja algo mais
do que um pré-requisito formal de ingresso.
Em outras palavras, um advogado com trinta anos de atuação ou um

indivíduo bacharel em Direito recém-doutor estarão habilitados a prestar
o concurso de promotor de justiça – e, muito provavelmente, essa expe-
riência lhes dará alguma vantagem em relação a outros candidatos –, mas
o processo seletivo não vincula a seleção dos candidatos a um perfil espe-
cífico de profissional (advogados experientes ou acadêmicos), e sim a indi-
víduos com tempo disponível para estudo, que deverão ser capazes de bem
pontuar nas diferentes fases, pouco importando a sua trajetória.
O trecho abaixo ilustra a preocupação de alguns examinadores com

a forma como esse tempo de atividade jurídica foi demonstrado pelos
candidatos:

Boa parte dos candidatos comprovam essa atividade jurídica no mínimo que o
CNMP exige: cinco atos privativos de advogado por ano. Isso não é atividade
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58 Art. 1, §1o, da Resolução n. 40 de 2009.



jurídica, é muito pouco. [...] Cumpre o requisito, sem dúvida, mas isso não dá a
eles uma experiência jurídica.
Uma coisa é advogar por um ano todos os dias, você tem uma determinada expe-
riência jurídica. Outra coisa é você ter, durante três anos, cinco peças. Você vai no
escritório do seu irmão, por exemplo, faz uma petição simples, cinco por ano, e o
resto do tempo você está dedicado a outra coisa, ao estudo, por exemplo. (M2)

A hipótese de que grande parte dos candidatos se dedica integral-
mente à preparação para concursos públicos com suporte familiar já foi
levantada por Fontainha (2011, p. 18) a partir do estudo de “concursan-
dos”, realizado a partir da análise do perfil de alunos que integraram os
cursos de formação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janei-
ro. Esse desconforto de M2 com a inexperiência dos candidatos parece ser
um dos motivos por trás do movimento de discussão em torno do aumen-
to dos pré-requisitos de ingresso nos concursos para as carreiras jurídicas.59

O CNJ, por exemplo, realizou no dia 20 de maio de 2019 uma audiên-
cia pública para discutir a possibilidade de estabelecer 30 anos como
idade mínima para ingresso na carreira da Magistratura (PIMENTA, 2019).
Em 2008, o CNJ havia impedido o Tribunal de Justiça de São Paulo, em
seu 179o Concurso Público, de exigir idade mínima de 45 anos para juí-
zes de Direito na data da inscrição.60
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59 Sobre a opção de reforma via aumento dos pré-requisitos de ingresso, Fernan-
do de Castro Fontainha e João Pedro Pacheco (2018), ao analisarem as Propos-
tas de Emendas Constitucionais (PEC) quanto à seleção de pessoal para o ser-
viço público, afirmam que, do ponto de vista substantivo, há um claro
movimento, no legislativo federal, de acréscimo de critérios para a inscrição nos
certames; do ponto de vista ideológico, os autores concluíram ser “notória a
presença de uma construção narrativa do sentido das necessidades de mudanças
nos concursos públicos, sob o ponto de vista dos direitos dos concurseiros” (FON-
TAINHA e PACHECO, 2018, p. 465). Os autores concluem o artigo levantan-
do a hipótese de que essa continuidade se deve “à influência de dois grandes
grupos de influência atuantes no legislativo federal: as corporações profissionais
de Direito e as associações de ‘proteção’, ‘apoio’, ou mesmo ‘defesa’ dos concur-
sos ou dos ‘concurseiros’”.

60 Procedimento de controle administrativo n. 347 do Conselho Nacional de Jus-
tiça. Relatora Ruth Lies Scholte Carvalho.



A partir da discussão feita até aqui, é possível ter uma noção mais ampla
das dinâmicas que circunscrevem o concurso público das carreiras objeto
deste capítulo. No tocante à elaboração das perguntas, a resposta foi unâni-
me entre todos os entrevistados: uma vez indicados, tiveram ampla liberda-
de para decidir o conteúdo e não houve nenhuma interferência do Conse-
lho Superior ou de qualquer outro órgão dentro da instituição.61

O que esteve presente tanto no concurso da DPE-SP, quanto no do
MPSP,62 foi o auxílio de uma entidade contratada (Fundação Carlos Cha-
gas e Vunesp, respectivamente) para auxiliá-los não só com a aplicação de
provas e tarefas administrativas, mas também com a elaboração das questões
de múltipla escolha (primeira fase).63 Por se tratar de um tipo bastante espe-
cífico de avaliação, alguns defensores e procuradores mencionaram que tive-
ram dificuldade durante a elaboração dessas questões e ressaltaram a impor-
tância do serviço de orientação das entidades organizadoras, que incluiu
técnicas sobre como elaborar as questões, o que evitar no enunciado das
perguntas, etc. Esse serviço pode incluir, ainda, orientações sobre como se
extrair da pergunta exatamente aquilo que se pretende avaliar, evitar ambi-
guidades, conhecimentos irrelevantes, além de procedimentos de segurança
a serem observados no momento de elaboração e aplicação das provas (SIL-
VEIRA, 2015).
Na próxima seção, serão discutidos os critérios de avaliação utilizados ao

longo das diferentes fases do concurso. Se o processo seletivo é organiza-
do em torno de uma ideologia concurseira, as entrevistas permitiram explorar
qual função cumpriu cada fase nesse modelo de recrutamento e quais foram
os critérios de avaliação utilizados pelos examinadores para selecionar os
candidatos aprovados.
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61 A depender do concurso, houve a figura de um revisor ou examinador suplente,
mas todos os entrevistados revelaram que cumpriu a eles decidir integralmente
sobre o conteúdo das questões.

62 A informação de que o MPSP contratou, em seu 92o Concurso, apoio operacional
da Vunesp não constou do edital, mas foi mencionada por todos os entrevistados.

63 Pudemos identificar, a partir da tabulação dos editais, que existe também um
padrão no qual uma ou diversas fases do processo seletivo são delegadas inteira-
mente a examinadores escolhidos por entidades contratadas (Vunesp, Fundação



2.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: AS FASES OBJETIVA, DISSERTATIVA E ORAL
A primeira etapa do concurso para juiz federal, promotor e defensor públi-
co do estado de São Paulo foi uma prova de múltipla escolha. No 92o Con-
curso para o MPSP, a prova objetiva teve caráter exclusivamente elimina-
tório: foi preciso acertar 83 de um total de 100 questões,64 sendo que a nota
da primeira fase não compôs a média final do candidato.65 O XVIII Con-
curso do TRF3, conforme determinação do CNJ, assim como o VII
Concurso da DPE-SP, adotaram modelo distinto: a nota da primeira fase foi
eliminatória e classificatória, ou seja, o candidato que atingiu a nota de corte
avançou para a próxima etapa e o seu desempenho foi computado na média
final.66 A opção feita pelo MPSP parece reconhecer a prova de múltipla
escolha como mero “instrumento de gestão” ou “pré-seleção” do grande
contingente de candidatos (FONTAINHA et al., 2014, p. 138). Ou seja, dos
15.950 candidatos que concorreram às 67 vagas para o cargo de promotor
público do estado de São Paulo em 2017, apenas 650 foram considerados
habilitados a prestar as provas discursivas,67 sendo que todos os 650 inicia-
ram a próxima etapa com a pontuação zerada. Diferentemente do con-
curso da DPE-SP e do TRF3, a aprovação dos candidatos a promotor de
justiça dependeu sobretudo do desempenho durante a fase dissertativa –
constituída de questões abertas e peça prática – e prova oral.
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Carlos Chagas, Cespe UNB, etc.). Foi o caso, por exemplo, do concurso públi-
co para a magistratura de Pernambuco e do Pará, ambos realizados em 2014.Vale
ressaltar que o modelo de contratação pode variar significativamente de institui-
ção para instituição e de concurso para concurso. De maneira geral, fica a crité-
rio de cada Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública contra-
tar ou não uma entidade organizadora para auxiliá-los com o concurso, sendo
que o art. 29 da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ e o art. 3o da Resolução n. 14
de 2006 do CNMP dispõem especificamente sobre essa possibilidade.

64 Informações disponíveis em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/ concur-
sos/membros/92_Concurso. Acesso em: 24 jan. 2020.

65 Art. 9o, I, c/c art. 37, §2o, do edital do 92o Concurso Público para Promotor de
Justiça do Estado de São Paulo.

66 Para detalhes sobre o cálculo da média final, ver art. 7o da Resolução n. 75 de
2009 do CNJ e art. 31 do edital do VII Concurso para Defensor Público do
Estado de São Paulo.

67 Os dados podem ser consultados no endereço eletrônico disponível na nota 64.

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/concursos/membros/92_Concurso
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/concursos/membros/92_Concurso


A prova de múltipla escolha, seja ela eliminatória, seja eliminatória e clas-
sificatória, pode ser vista como um exercício de checagem de conhecimen-
to que exige dos candidatos alta capacidade de memorização. Os temas a
serem explorados em alternativas “certo ou errado” dentro do que o edital
estabelece são inúmeros: conhecimento teórico, letra da lei ou entendimen-
to doutrinário e jurisprudencial. No entanto, há predileção por critérios
específicos. O CNJ68 e o CNMP69 estabelecem, para as disciplinas dogmá-
ticas, que a primeira fase deve refletir a legislação, posição doutrinária domi-
nante ou jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. A controvérsia
argumentativa parece ser evitada nessa fase, até para que as perguntas não
sejam ambíguas e venham a ser impugnadas administrativa ou judicialmen-
te. O trecho abaixo foi representativo de como as perguntas de múltipla
escolha foram elaboradas:

Na primeira fase utilizei muito o texto legal. Perguntas bastante diretas com o
objetivo de evitar dúvida jurisprudencial. [Na disciplina X] me vali muito de
súmula do Supremo Tribunal Federal. (M3)

Portanto, a primeira fase do concurso do TRF3 e do MPSP pode versar
sobre qualquer um dos temas previstos no edital, mas, ao que parece, a partir
das resoluções e das entrevistas, teve como função checar sobretudo conheci-
mento legal e entendimento doutrinário ou jurisprudencial dominante.70

A situação foi um pouco diversa no caso da DPE-SP. Vimos no capítu-
lo anterior que a Defensoria Pública é uma instituição relativamente recen-
te no Brasil, responsável pela tutela individual e coletiva de réus hipossufi-
cientes ou desassistidos, cuja origem remonta em diversos estados à demanda
de movimentos sociais por acesso à justiça (CARDOSO, 2010). Por esses e
outros motivos, a Defensoria Pública pode ser vista como uma instituição

ConCurso PÚbliCo PArA As CArreirAs de JuiZ, ProMoTor e deFensor PÚbliCo: uM esTudo CoMPArAdo

64 : sumário

68 Art. 75 da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ.

69 Art. 17, §1o, da Resolução n. 14 de 2006 do CNMP.

70 Consideramos entendimento doutrinário ou jurisprudencial dominante aque-
les entendimentos que são cristalizados nos tribunais superiores e que podem
ser identificados a partir de instrumentos de uniformização de jurisprudência
como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Súmulas Vinculan-
tes, Súmulas, reconhecimento de Repercussão Geral, etc.



que adota posicionamentos jurídicos distintos em comparação a outras car-
reiras jurídicas tradicionais. Conforme veremos adiante, em todas as entre-
vistas os defensores públicos frisaram a importância de entendimento dou-
trinário e jurisprudencial minoritário durante as provas. Certamente qualquer
carreira pode vir a adotar entendimento minoritário e explicitá-lo durante
o concurso público. Por sua vez, os entendimentos já consolidados ou majo-
ritários são importantes porque dão previsibilidade e orientam a ação e
estratégia cotidiana de qualquer operador do Direito. No entanto, a partir
das entrevistas e devido às peculiaridades que cercam a Defensoria Pública,
em especial no estado de São Paulo, parece razoável supor que na primeira
fase dessa carreira houve uma composição de entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais mistos (majoritários e minoritários).
Aqueles que conseguem alcançar a alta nota de corte da prova de múl-

tipla escolha avançam para a próxima fase, constituída de questões disserta-
tivas e peça prática (no caso da DPE-SP e do MPSP) ou sentenças (no caso
do TRF3). Nesse momento do processo seletivo, houve a introdução de
uma nova regra, válida tanto para a fase dissertativa quanto para a oral: os
candidatos puderam consultar a legislação.71 Das entrevistas foi possível con-
cluir que a segunda etapa consegue avaliar sobretudo a capacidade argumen-
tativa do candidato, habilidade diretamente associada ao ofício de um juiz,
promotor ou defensor público.
Para além de testarem o conhecimento teórico do candidato, os exami-

nadores buscaram verificar também a capacidade de aplicação desse conhe-
cimento específico à resolução de um caso ou problema prático. O terceiro
critério foi a qualidade do raciocínio lógico-jurídico do candidato. Para
um grupo de entrevistados, o raciocínio lógico-jurídico seria a capacidade
do candidato de apresentar uma resposta que demonstrasse conhecimen-
to sobretudo doutrinário, jurisprudencial, assim como propriedade no uso
de conceitos, para então se posicionar em relação a determinado tema utili-
zando-se de um fundamento sólido (D1, D3, M2). O tipo de resposta dese-
jada variou em torno de dois polos. Poderia ser “qualquer uma, desde que
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71 Essa regra é estabelecida na esfera nacional pelo CNJ (art. 46, c/c art. 65, §5o,
da Resolução n. 75 de 2009) e esteve presente também no 92o Concurso do
MPSP (art. 18, c/c art. 30 do edital) e no VII Concurso para a DPE-SP (ponto
88 do edital).
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bem fundamentada” (M2) ou, em casos mais controversos, o candidato
deveria mostrar afinidade com as teses da instituição e seguir um posicio-
namento mais bem alinhado com o que o examinador esperava (D2).
Por fim, os aprovados na prova escrita estão habilitados a prestar a prova

oral. Nessa etapa, o candidato deve responder às perguntas dirigidas a ele
por cada membro da banca examinadora dentro de um tempo específico.72

Na prova oral, os critérios de avaliação também versaram sobre conheci-
mento teórico, capacidade argumentativa e raciocínio lógico-jurídico do
candidato, mas foram além. Houve uma grande variação em relação ao que
cada examinador considerou importante de ser perguntado nessa etapa.
Para além de questões conceituais, os examinadores disseram ter abor-

dado problemas jurídicos reais ou hipotéticos e indagavam ao candidato
qual seria a solução apresentada àquele problema. Um examinador relatou
que “fez perguntas sobre situações concretas que o candidato deveria saber
de bate-pronto num atendimento, numa audiência” (D1). Outro examina-
dor simulou situações de triagem de casos da Defensoria Pública (D2).
Outro esteve preocupado com a “postura” do candidato durante a arguição
e a sua “capacidade de lidar sob pressão” (D3). Já um procurador de justiça
teve como preocupação central na prova oral não avaliar tanto o conheci-
mento jurídico do candidato, mas sim sua “sensibilidade e equilíbrio” para
resolver um problema social complexo que um promotor de justiça pode
deparar em seu dia a dia, o que estaria relacionado à sua “formação huma-
nística”, ou seja, aos “valores de fraternidade, solidariedade, aos valores cul-
turais e a uma compreensão do próximo” (M1). O trecho a seguir ilustra bem
a sua posição:

72 Foram encontrados dois modelos de arguição. O primeiro, adotado pela DPE-
-SP, é conhecido como “arguição simultânea”. Nele, vários candidatos conver-
sam simultaneamente com um examinador diferente. Cada examinador possui
uma cabine e todos os candidatos devem ser avaliados por todos os examinado-
res. Já o CNJ e o MPSP vedam o sistema de arguição simultânea; os examina-
dores se posicionam em uma mesa única e cada candidato senta-se em uma
cadeira de frente para a banca examinadora, e cada examinador, individualmen-
te, fica responsável por arguir o candidato. Quanto ao tempo, o CNJ, em sua
Resolução n. 75 de 2009, estipula que para o cargo de juiz cada examinador
tem 15 minutos para realizar a arguição. O MPSP concede 10 minutos a cada
examinador, com possibilidade de prorrogação por igual período (art. 31 do
edital). Não encontramos essa informação no VII edital da DPE-SP.
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Procurei testar não a pessoa que ficou lá lendo, lendo, lendo, decorando concei-
tos, decorando livros, mas sim o que essa pessoa, na sua formação pessoal e não
jurídica, tem de valores que podem agregar ao que o Ministério Público precisa.
Isso é o mais importante do [exame] oral. (M1)

Portanto, os critérios de avaliação da prova oral foram essencialmente
subjetivos e apresentaram grande variação a depender do examinador. Con-
forme vimos anteriormente, fica a cargo do examinador titular decidir o
conteúdo das questões. Nesse sentido, a arguição oral pode ser considera-
da como uma etapa de avaliação não apenas de conhecimento teórico, mas
também de um conjunto variado de habilidades e qualidades que o exa-
minador julga relevante para o desempenho do cargo de juiz, promotor ou
defensor público.
O Quadro 1, a seguir, condensa a função principal de cada etapa e os

principais critérios de avaliação utilizados pelos examinadores.

qUADRO 1 – FUNÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES
FASES DO CONCURSO PÚBLICO PARA O TRF3, MPSP E DPE-SP – DISCIPLINAS
DOGMÁTICAS

PROVA OBJETIVA PROVA DISSERTATIVA PROVA ORAL

FunçÃo CriTÉrios de FunçÃo CriTÉrios de FunçÃo CriTÉrios de
AVAliAçÃo AVAliAçÃo AVAliAçÃo

INSTRUMENTO LEGISLAÇÃO; CHECAR CONHECIMENTO CHECAR CONHECIMENTO

DE PRÉ-SELEÇÃO ENTENDIMENTO HABILIDADES TEóRICO; HABILIDADES TEóRICO; 

(MPSP) DOUTRINáRIO E OU APTIDÕES CAPACIDADE OU APTIDÕES CAPACIDADE DE

JURISPRUDENCIAL DO CANDIDATO DE RACIOCíNIO DO CANDIDATO RACIOCíNIO 

DOMINANTE OU ASSOCIADAS LóGICO-JURíDICO; QUE O LóGICO-

PACIFICADO à CAPACIDADE RESOLUTIVIDADE EXAMINADOR JURíDICO; 

(TRF3 E MPSP) ARGUMENTATIVA DE PROBLEMAS TITULAR JULGA RESOLUTIVIDADE

PRáTICOS RELEVANTES DE PROBLEMAS 

INSTRUMENTO DE LEGISLAÇÃO; PARA O PRáTICOS

PRÉ-SELEÇÃO E ENTENDIMENTO DESEMPENHO DENTRO E 

CLASSIFICAÇÃO DOUTRINáRIO E DO CARGO FORA DO 

(TRF3; DPE-SP) JURISPRUDENCIAL âMBITO

MISTO (DPE-SP) PROCESSUAL; 

“POSTURA” E

“VALORES” DO

CANDIDATO 

Fonte: Elaboração própria.



Se uma das características centrais do modelo de seleção organizado
em torno da ideologia concurseira é a desvinculação dos instrumentos de
avaliação com as tarefas do cotidiano da prática profissional (FONTAI-
NHA et al., 2014, p. 134), os concursos para as carreiras de juiz, promo-
tor e defensor público são uma exceção no modelo de recrutamento bra-
sileiro. Apenas a prova objetiva apareceu como desvinculada das tarefas
que o futuro operador do Direito desempenhará na prática e cumpriu
função de checagem de conhecimento dos candidatos.
O MPSP foi a única carreira que reconheceu a prova objetiva única

e exclusivamente como instrumento de pré-seleção, deixando que o
desempenho do candidato fosse aferido apenas com base na prova disser-
tativa e oral, que se vinculam de maneira mais direta às habilidades exi-
gidas de um operador do Direito. Afinal, é na fase escrita e oral que os
candidatos têm a oportunidade de desenvolver argumentos e demonstrar
a qualidade de seu raciocínio jurídico.
Dessa forma, a ideologia concurseira nos concursos do TRF3, do MPSP e

da DPE-SP não se manifestou na desvinculação dos instrumentos de ava-
liação com as tarefas do cotidiano da prática profissional, mas nos pré-requi-
sitos de ingresso – que são baixos e não vinculam o candidato a um perfil
profissional ou acadêmico específico – e no excesso de conteúdo exigido.
Apesar de a prova dissertativa e oral avaliarem habilidades e aptidões de um
futuro operador do Direito, os examinadores elencaram uma série de pro-
blemas em relação à forma como os processos seletivos estão estruturados,
o que impediria que esses instrumentos de seleção fossem utilizados da
melhor maneira possível. Conforme veremos na próxima seção, é justa-
mente na intersecção entre a estrutura do processo seletivo, que remonta
às características básicas da ideologia concurseira, e a preocupação da institui-
ção em selecionar candidatos qualificados que surgem os mecanismos de
blindagem contra concurseiros.

2.3 SEPARANDO O JOIO DO TRIGO: MECANISMOS DE BLINDAGEM CONTRA

CONCURSEIROS

Vimos ao longo deste capítulo que o concurso público para as carreiras do
TRF3, MPSP e DPE-SP opera de acordo com a lógica da ideologia con-
curseira sobretudo devido aos pré-requisitos de ingresso que adota e ao
excesso de conteúdo exigido. Quando questionados sobre a percepção
acerca do processo seletivo que ficaram responsáveis por avaliar, apenas
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dois examinadores viram o modelo de seleção como “inteiramente ade-
quado” (T2 e D2). O restante das entrevistas pôde ser organizado em
torno daqueles que consideraram o modelo “adequado, mas com proble-
mas” (M1, M2, M3) ou “inadequado” (T1, D1, D3).
Nesse sentido, foi possível identificar que vários aspectos negativos do

modelo de recrutamento organizado em torno da ideologia concurseira foram
reconhecidos enquanto tal pela maioria dos examinadores e há um aparen-
te movimento de resistência a eles, o que ocorre dentro da matriz do pró-
prio modelo de seleção. A esse movimento de resistência daremos o nome
de mecanismos de blindagem73 contra concurseiros. Antes de explicá-los, é
preciso definir o que seria um concurseiro e apontar quais foram os proble-
mas identificados de maneira transversal pelos examinadores das carreiras do
TRF3, MPSP e DPE-SP.
Conforme vimos anteriormente, qualquer indivíduo com pretensões de

virar juiz, promotor ou defensor público deve ser bacharel em Direito, geral-
mente possuir três anos de atividade jurídica e ser capaz de superar uma
bateria de exames até conseguir ser aprovado, independentemente de seu
perfil ou experiência profissional. Para o senso comum, todos que prestam
concurso público são enquadrados como concurseiros. Porém, essa associação,
além de insuficiente, traz pouca clareza analítica. Neste trabalho, o concurseiro
será definido como um tipo específico de candidato: aquele que se dedica
parcial ou integralmente à preparação para concursos públicos, destinando
grande parte de seu tempo a incorporar técnicas diversas para pontuar bem
nas diferentes fases. Nesse contexto, o concurseiro

define estrategicamente uma gama de concursos acessíveis ao seu perfil [...].
Está muito pouco interessado no trabalho ou função que irá desempenhar, seu foco é um
emprego estável, de baixa contrapartida e de remuneração sensivelmente superior à prati-
cada no setor privado. Essa estranha figura desafia categorias fundamentais sem as
quais temos dificuldade de pensar o mundo do trabalho: vocação, competên-
cia, habilidade, aptidão, atribuição etc. (FONTAINHA et al., 2016, p. 124,
grifo nosso)

73 O verbo “blindar” foi utilizado pelo examinador T1 durante a sua entrevista.
Resolvemos manter o termo devido ao seu potencial analítico para compreen-
der algumas das dinâmicas que ocorrem durante o processo seletivo.
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Identificamos ao longo das entrevistas que grande parte dos examina-
dores demonstrou descontentamento com esse tipo de candidato treinado
para fazer provas e com pouca habilidade e vocação para desempenhar as
tarefas do cargo. Esse sentimento de descontentamento dos examinadores
em relação aos concurseiros se manifestou de diferentes formas a depender
da fase do concurso.
A prova de múltipla escolha foi vista por dois examinadores como um

momento o qual candidatos qualificados teriam dificuldade de superar:

Essa fase é muito complexa. Primeiro para redigir, pensando na área do Direito,
você não pode colocar questões que tenham duas respostas [corretas] ou que
não tenha nenhuma. Logo, é necessário decorar texto de lei e conceitos básicos.
O que não significa que a pessoa que saia dessa grande peneira tenha uma capa-
cidade de raciocínio de vencer desafios que a carreira do Ministério Público, do
Judiciário e da Defensoria exige. Fico imaginando que os concursos ganhariam
muito se tirassem a parte de múltipla escolha. (M2)

[Na prova de múltipla escolha] eliminamos gente preparada. Acho não, tenho
certeza absoluta. Tenho um exemplo. Um amigo do meu filho [...] por várias
vezes prestou o concurso para a magistratura e sempre ficava na primeira fase
por um ou dois pontos, pouquíssimos pontos. Quando ele atingiu a nota de
corte, e foi uma nota de corte rasa que ele alcançou, foi o primeiro colocado.
Essa primeira fase tem uma técnica, envolvida por cursinhos, etc., que não leva
necessariamente à capacidade de redigir melhor. (M3)

A percepção dos examinadores do MPSP associou a prova de múltipla
escolha com um simples exercício de checagem de conhecimento que exige
dos candidatos alta capacidade de memorização. Essa capacidade de decorar
texto de lei, conceitos teóricos e entendimentos jurisprudenciais estaria,
além do mais, desvinculada das habilidades exigidas de um operador do
Direito, sobretudo daquelas relacionadas à construção de um bom argumen-
to e à capacidade de sustentar uma tese oralmente, o que, por sua vez, faria
com que candidatos qualificados não conseguissem superar essa barreira ini-
cial devido à sua alta demanda por memorização.
Já na fase dissertativa e oral, foi possível observar o descontentamento

dos examinadores com respostas “pré-fabricadas”, elaboradas ou instruídas
por “coachings” ou cursinhos preparatórios (T1). Um defensor público ver-
balizou sua insatisfação da seguinte forma:



As pessoas fazem cursinhos, diversos cursinhos, [...] trabalham com materiais
resumidos, apostilas, resumos. Poucas leem efetivamente livros de todas as ma-
térias, o que é uma situação absurda, eu considero absurda. Da minha parte
tento ir para um perfil de estudo mais qualificado. Você corrige uma prova,
examina uma prova oral, muitas vezes você sabe até qual cursinho a pessoa fez
[risos]. As pessoas não se diferenciam muito umas das outras. Há apenas uma
capacidade maior de memorização, adestramento, de certa forma, para passar
no concurso [risos] e não exatamente um conhecimento profundo. (D1)

O descontentamento com a falta de profundidade de diversas respostas
da prova dissertativa também esteve presente entre examinadores do MPSP:

M2: [Na segunda fase] todos nós esperávamos uma profundidade maior. Ela
não apareceu.
P: O que você entende por profundidade?
M2: Faltava elaboração de argumento, demonstração de mais conhecimento.
Posso fazer uma pergunta jurídica e você me responder: sim, está previsto na
lei. Isso é uma prova que se faz em curso de graduação. (M2)

M3: Me decepcionei um pouco com o nível geral, não só dos aprovados. Imaginei
que não teria facilidade para selecionar [devido à alta nota de corte da prova de
múltipla escolha], que haveria muitas provas [dissertativas] do mesmo nível. Não
foi verdade, não foi verdade. Foi muito fácil estabelecer a prova padrão. Eu real-
mente esperava um pouco mais. Vi muito padrão cursinho.
P: Padrão cursinho?
M3: Digo assim, pouca criatividade. Sabe desfile de escola de samba que o cara
desfila no lugar? Para não cometer erro, não arriscar muito? É isso. É essa a orien-
tação do cursinho. Criatividade muito pequena. Sem erros, mas sem algo além.
Você chega num padrão muito próximo de todos. (M3)

Até aqui, tivemos como objetivo ilustrar o sentimento de descontenta-
mento dos examinadores durante o processo seletivo. Como vimos no iní-
cio do capítulo, coube à banca examinadora, uma vez indicada, decidir
integralmente sobre quem ingressaria ou não na carreira. Nesse sentido,
uma vez escolhida pelas instâncias administrativas superiores, ela teve como
função representar a instituição ao longo do processo seletivo. É justa-
mente na intersecção entre a estrutura do processo seletivo, que remonta às
características básicas da ideologia concurseira, e a preocupação da instituição
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em selecionar candidatos qualificados que surgem os mecanismos de blin-
dagem contra concurseiros. Em outras palavras, os mecanismos de blindagem
nada mais são do que estratégias para selecionar um perfil “vocacionado”
ou “qualificado” de candidato, sem que as características básicas do mode-
lo de seleção sejam alteradas.
Se o concurseiro, da forma como definimos, treina para realizar provas e

está preocupado com a sua aprovação, pouco importando em qual carreira,
o primeiro mecanismo de blindagem contra esse tipo de candidato foi o
conteúdo específico exigido no edital. Como as carreiras de juiz, pro-
motor ou defensor público têm uma estrutura de seleção similar, voltadas a
avaliar sobretudo conteúdo dogmático, qualquer candidato, ao estudar para
esses concursos, na prática está cobrindo parte do conteúdo programático
de diversas carreiras que exigem o pré-requisito de bacharel em Direito.
O VII Concurso da DPE-BA e o da DPE-SP, ao exigirem conteúdo filo-

sófico e sociológico do Direito a partir de seis livros que constaram do edi-
tal,74 aplicaram um mecanismo de blindagem contra candidatos concurseiros.
Poder-se-ia argumentar que o estudo continua a ser realizado de maneira
apostilada. Não duvidamos disso. Nossa hipótese é de que esse tipo de regra
desestimula concurseiros a prestarem o exame não apenas porque são obriga-
dos a incorporar em seus estudos uma bibliografia com carga de leitura
razoável e de caráter interdisciplinar bastante específica, não encontrada em
outras carreiras, mas porque essa bibliografia tem como intenção atrair um
conjunto de candidatos que se identifica com um tipo mais bem delineado
de perspectiva institucional. Por exemplo, um dos examinadores entrevista-
dos, ao refletir sobre a escolha da DPE-SP ao exigir o livro Vigiar e punir,
de Michel Foucault, destacou que ele ajudaria os candidatos a terem conhe-
cimento teórico das dinâmicas de exclusão que operam dentro do sistema
de justiça criminal, sobretudo as que incidem sobre os réus hipossuficien-
tes ou desassistidos os quais cabe à Defensoria Pública defender crimi-
nalmente (D3). Com esse tipo de conhecimento teórico, o defensor públi-
co “expandiria seu repertório” para “dar conta dos desafios que lhe seriam
colocados cotidianamente” (D3). Os outros dois examinadores argumenta-
ram no mesmo sentido: o candidato deve ter, entre outras qualidades, uma
boa base dogmática associada à compreensão da realidade das pessoas que
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serão atendidas pela instituição (D1 e D2), sendo o conteúdo interdiscipli-
nar presente no edital da DPE-SP responsável por alinhar ambos os fatores.
Em outras palavras, a presença de conteúdo específico e delimitado no edi-
tal funcionaria como um incentivo para atrair um perfil desejado ou quali-
ficado de candidato. Ao mesmo tempo, essa estratégia pode ser lida como
um desincentivo para que concurseiros prestem o exame, seja porque teriam
de incorporar mais conteúdo ao estudo, seja porque teriam de se mostrar
mais bem alinhados com determinada perspectiva institucional orientada
por certos marcos teóricos. A “qualificação” ou “vocação” do candidato esta-
ria associada, portanto, não a aspectos referentes à trajetória do candidato,
mas a perspectivas que a instituição passa a exigir, via conteúdo, no edital.
Se a presença de conteúdo específico pode ser lida em termos de dinâ-

micas de incentivo, o que permitiu a real identificação de um concurseiro, ou
seja, de um tipo de candidato visto como indesejado, foi a existência de
métodos de avaliação vinculados às tarefas que serão exigidas de um futuro
operador do Direito. Justamente por isso, a maioria dos mecanismos de blin-
dagem estiveram presentes nas fases dissertativa e oral. Citaremos alguns dos
que foram mapeados ao longo das entrevistas, mas deve-se ter em mente
que, como os critérios de avaliação variaram significativamente a depender
do examinador, muito provavelmente existam estratégias diversas de busca
por um “perfil qualificado” ou “vocacionado” de candidato.
A aderência ao que era perguntado, seguida da construção de um

argumento próprio, surgiu como importante fator de seleção. O primei-
ro trecho ilustra como houve a preocupação em reprovar indivíduos com res-
postas instruídas por cursinhos preparatórios direcionadas a simplesmente
antecipar o que o examinador gostaria de ouvir:

Você pergunta A, o cara responde Z porque o cursinho falou que o examinador
gosta de Z. Aí o candidato é reprovado porque, ao invés de responder o que é
perguntado, ele responde o que o cara do cursinho falou que ele acha que eu
quero ouvir, entendeu? (D1)

Já o trecho a seguir ilustra como alguns examinadores demonstraram
descontentamento com respostas incapazes de construir um argumento
próprio:

Uma resposta que eu abomino. Você faz uma pergunta e o sujeito responde o
seguinte: há três posições na doutrina e na jurisprudência. Ele diz as três e não
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diz qual ele acha a correta. Você sabe que no Direito tem muito disso. Agora[,]
eu quero saber a opinião dele. Claro, há posições institucionais: direito do MP
investigar; em nenhum concurso o sujeito vai dizer que a capacidade investiga-
tiva é privativa da polícia porque essa é uma posição institucional absolutamente
conhecida. (M3)

Portanto, a aderência ao que era perguntado pode ser vista como a capa-
cidade de o examinado dar uma resposta, direcionada ao enunciado da ques-
tão, que envolva a construção de um argumento próprio, sem se preocupar
em antecipar o que o examinador “gostaria de ouvir” ou simplesmente expor
os entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais existentes. Esse mecanis-
mo de blindagem serviria para se contrapor a um tipo de estratégia bastan-
te conhecida: a do mapeamento das posições teóricas e doutrinárias dos
examinadores. Em outras palavras, estuda-se o que o examinador já escre-
veu ou disse a respeito do tema para, no momento da prova, espelhar a sua
perspectiva, abrindo mão da construção de um argumento próprio devido
ao receio de ser malvisto ou reprovado pelo examinador.
Esse tipo de comportamento dos candidatos está associado ao fato de

que qualquer concurso público pode ser entendido como um jogo social
de antecipação e adaptação, no qual o núcleo do movimento estratégico do
candidato residiria na sua capacidade de “apreender uma rede de expecta-
tivas e adaptar-se a ela” (FONTAINHA, 2013, p. 123). O que está implíci-
to nessa perspectiva é que, quanto mais autorreferenciado um concurso, ou
seja, quanto mais o mérito estiver associado à capacidade de bem pontuar
nas diferentes fases, maior importância terão os diferentes movimentos estra-
tégicos do candidato em seu desempenho final. Isso porque a lógica inter-
na do concurso passa a ter proeminência, pois não há elementos de avalia-
ção externos que efetivamente contribuam para avaliar o que o candidato
possui de experiência ou habilidades previamente adquiridas.
Nesse sentido, não é de surpreender que a opção tipicamente concurseira

seja a de tentar espelhar o entendimento do examinador, ou simplesmente
apresentar quais são os entendimentos teóricos e doutrinários existentes a
respeito de determinado tema. No modelo brasileiro de recrutamento para
os cargos de juiz, promotor e defensor público, arriscar defender um argu-
mento próprio, que pode vir a ser questionado ou malvisto pelo examina-
dor, vai contra a própria lógica interna do concurso: excessivamente vincu-
lada às redes de antecipação e adaptação de expectativas que estão colocadas
durante o processo seletivo.
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O terceiro mecanismo de blindagem encontrado relaciona-se direta-
mente com a lógica interna de antecipação e adaptação dos concursos que
acabamos de descrever. Um dos examinadores entrevistados relatou ter ado-
tado a postura deliberada de romper com a lógica dos cursinhos pre-
paratórios. O examinador possuía ampla experiência como docente em
cursinhos preparatórios e descreveu sua estratégia da seguinte forma:

M1: Eu surpreendi todo mundo em todos os aspectos enquanto examinador.
Minha área sempre foi Y. Tenho três livros publicados na linha Y. [...] Então aí já
começaram as surpresas. Já conhecendo, falei “candidatos e cursinhos vão me
mapear para a prova”. Quando eu cheguei encontrei com [cita o nome de outro
examinador] [...] e falei “não vou pegar Y, fique à vontade: todo mundo espera
isso de mim e tudo que eu quero é não ser previsível”.
P: Pelo que entendi o Sr. já sabia dessa dinâmica de mapeamento.

M1: Claro, eu sempre fiz. [...]
Não haveria nenhum problema examinar uma matéria na qual eu tenha livros. O
problema não está relacionado a isso, mas eu acho que é uma forma de surpreen-
der. Surpreender no sentido de quebrar o próprio paradigma dos cursinhos. E
qual é o paradigma? Você treina todo mundo em massa em torno de uma deter-
minada coisa. Então todo mundo ia lá treinar em massa os candidatos: [cita o
próprio nome], área Y, o que ele mais gosta é Z, parte processual; ele pensa isso,
isso, isso. O candidato já chega no concurso numa situação, digamos assim, mais
confortável em relação ao examinador. A minha primeira visão nesse sentido foi a
de tirar todos os cursinhos e candidatos dessa zona de conforto, criando um desa-
fio desde logo para eles.

O relato torna-se ainda mais significativo quando interpretado em
conjunto com o fato de o entrevistado ter vasta experiência como docen-
te em cursinhos preparatórios: conhecendo de perto a lógica massificada
de preparação para concursos públicos, resolveu adotar uma estratégia
capaz de, em alguma medida, combatê-la. Apesar de o examinador ter
relatado não se importar com a dinâmica de mapeamento e considerar
normal essa prática de antecipação, interpretamos a fala do entrevistado
como uma estratégia cujo objetivo é dar um ganho de qualidade ao pro-
cesso seletivo. Isso porque, ao dificultar o direcionamento do estudo dos
candidatos, faz com que aqueles que possuam um repertório mais amplo
de conhecimento e habilidades, menos dependente da lógica massificada
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dos cursinhos preparatórios, consigam ser mais bem avaliados no decor-
rer do processo seletivo.
Por fim, o quarto mecanismo de blindagem contra concurseiros foi o

domínio da teoria do Direito que os candidatos demonstraram possuir.
Nas palavras de um examinador: “Quando o candidato tem noção do Direi-
to enquanto ciência, ainda que ele não vá bem na questão específica, ele
demonstra preparo” (M3). Esse padrão surgiu no 92o Concurso do Minis-
tério Público de São Paulo, o qual não exigiu matérias zetéticas no edi-
tal.75 Essa característica, avaliada sobretudo na prova oral, estaria presente
nos “candidatos qualificados”, pois seriam capazes de oferecer uma respos-
ta adequada à maioria dos problemas jurídicos que surgissem, mesmo em
um cenário no qual a regra é o excesso de conteúdo exigido:

M1: É absolutamente impossível você ter domínio de todos os pontos previstos
no edital. O que é mais importante é você ter uma base jurídica sólida e saber tra-
balhar com essa base jurídica porque muitas vezes o examinador não espera de
você uma resposta matemática. Não é uma ciência exata. O examinador espera
sobretudo que o candidato consiga tecer um raciocínio que chegue ao menos a
um ponto próximo daquele que está sendo abordado naquela determinada per-
gunta. Isso que eu chamo de uma base sólida. Você tem uma base sólida num
vetor e esse vetor por induções lógicas pode te levar a uma infinidade de campos
dentro do Direito.
P: Quando o Sr. fala “base sólida”, me vem na cabeça teoria do Direito, teoria
geral dos contratos, e não conhecimento sobre a legislação especial.
M1: Perfeito. Exatamente isso. Esse é o domínio que você deve ter. Essa é a
base do raciocínio jurídico, notadamente da teoria geral. (M1)

Se concordarmos com a premissa de que o conhecimento teórico diz
respeito à capacidade de generalização, ou seja, de pensar problemas espe-
cíficos a partir de concepções gerais, o domínio da teoria do Direito nada
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mais é do que uma forma de avaliar a capacidade analítica de um candida-
to. Portanto, o domínio teórico do Direito, além de ter a função de infor-
mar e facilitar a formulação de uma boa resposta, apresentou-se também
como um recurso valioso que os “bons candidatos” devem ter para conse-
guir lidar com o excesso de conteúdo que lhes é imposto pelo edital, nos
moldes da ideologia concurseira.

2.4 CONCLUSÃO

Para além da descrição de aspectos mais objetivos da dinâmica interna de
como os concursos para o TRF3, MPSP e DPE-SP foram organizados,
vimos que a lógica da ideologia concurseira não se manifestou na desvincu-
lação dos instrumentos de avaliação com as tarefas do cotidiano da prá-
tica profissional, mas nos pré-requisitos de ingresso – que são baixos e não
vinculam o candidato a um perfil acadêmico ou profissional específico –
e no excesso de conteúdo exigido.
Nessa lógica, foi possível observar que a maioria dos examinadores

enxerga problemas na forma como os processos seletivos estão estrutura-
dos, o que dificultaria a seleção de bons candidatos. A fase de múltipla esco-
lha foi vista por alguns examinadores como uma etapa na qual bons can-
didatos teriam dificuldade em serem aprovados, devido à alta capacidade de
memorização exigida. Na fase dissertativa e oral, houve descontentamento
com um perfil de candidato treinado para fazer provas e que pode ser visto
como pouco vocacionado: o concurseiro. Nossa primeira conclusão, portan-
to, é que houve um sentimento de descontentamento, partilhado pela
maioria dos examinadores, não apenas com a forma como os concursos
estão estruturados, mas também com o nível dos candidatos que prestam o
processo seletivo. Esse diagnóstico negativo sobre o modelo de seleção, por-
tanto, não é uma interpretação que aparece apenas na literatura acadêmica
(FONTAINHA et al., 2016, 2014; MAIA, 2019). Alguns examinadores,
inclusive, demonstraram sua insatisfação de maneira mais contundente, ao
dizer que o atual modelo de seleção era um “fracasso” (T1) ou tinha se tor-
nado uma “simples peça de mercado” (D3).
Para além da percepção dos examinadores, vimos que é justamente na

intersecção entre a estrutura do processo seletivo, que remonta às caracte-
rísticas básicas da ideologia concurseira, e a preocupação da instituição em sele-
cionar “candidatos qualificados” que se inserem os mecanismos de blinda-
gem contra concurseiros.
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Os mecanismos apresentados nesta seção não são exaustivos, pois podem
variar a depender da carreira, do edital e do examinador. Esses mecanismos
servem para tentar selecionar um indivíduo de “perfil qualificado”, sem que
a “qualificação” dele seja auferida a partir de características objetivas que ele
próprio carrega em sua trajetória ou a partir de pré-requisitos de ingresso
que atraiam esse tipo de candidato desejado. Em outras palavras, um “bom
candidato” a juiz, promotor ou defensor público deve estar disposto a enca-
rar um processo seletivo desenhado para beneficiar concurseiros, demons-
trando ao longo do concurso como ele é capaz de melhor pontuar nas dife-
rentes fases justamente porque se distancia desse perfil.
Por esses motivos, parece razoável levantar a hipótese de que os mecanis-

mos de blindagem contra concurseiros podem ser considerados um fenômeno
mais amplo, que assume contornos variados, e que está presente também no
processo seletivo de outras carreiras do funcionalismo público brasileiro.
Antes de avançarmos ao próximo capítulo, algumas observações finais

merecem ser feitas. Como se sabe, existe uma gama de atores no mundo dos
concursos públicos. A título de exemplo, podemos citar os cursinhos prepa-
ratórios responsáveis pela venda de cursos e apostilas, órgãos públicos respon-
sáveis por estruturar o processo seletivo, entidades contratadas para auxiliar as
instituições de justiça com a criação de provas e a organização dos certames
(Fundação Carlos Chagas, Vunesp, Cespe UNB, etc.), examinadores e suas
atribuições de seleção, assim como os candidatos que desejam ingressar no
serviço público. Nesse sentido, os mecanismos de blindagem podem ser vis-
tos como resultantes de um conflito identificado na ponta do processo sele-
tivo, no qual o interesse de dois atores entra em disputa: o da instituição que
seleciona e deseja escolher candidatos “qualificados” ou “vocacionados” e o
da massa de concurseiros que concorre por uma vaga, visando à pura e simples
aprovação no certame, sem se preocupar com a função ou com o cargo que
exercerá. Investigar os interesses em jogo no universo dos concursos públi-
cos e os fenômenos que decorrem das interações entre diferentes atores é um
passo importante e ainda pouco explorado na literatura sobre concursos
públicos. O próximo capítulo procurou oferecer uma resposta a esse proble-
ma ao mapear parte da rede de atores presentes no universo dos concursos
para juiz, promotor e defensor público na esfera nacional e quais canais eles
possuem para questionar ou reforçar o modelo de seleção organizado em
torno da ideologia concurseira.
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3. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS:
MECANISMO DE REFORÇO DA IDEOLOGIA CONCURSEIRA?

Se a ideologia concurseira pode ser vista como uma forma de pensar e orga-
nizar o processo de recrutamento para o serviço público brasileiro, pare-
ce importante saber quais atores são responsáveis por potencialmente

reforçá-la ou questioná-la. Neste capítulo, procuramos oferecer uma resposta
a esse problema ao observar especificamente os concursos para juiz, promo-
tor e defensor público na esfera nacional, a partir do mapeamento do pro-
cesso de organização e fiscalização de tais concursos. Para tanto, procuramos
responder às seguintes perguntas de pesquisa: as instituições de justiça são
accountable – prestam contas – para outros atores ou instituições acerca do pro-
cesso de ingresso e seleção de seus membros? Quais são as regras que estru-
turam o processo seletivo? Quais atores são responsáveis por garantir a sua
aplicação? Como esse arranjo jurídico-institucional contribui para reforçar ou
questionar o modelo de seleção organizado em torno da ideologia concurseira?
A metodologia utilizada consistiu em análise documental da legislação

constitucional e de leis ordinárias, complementares, assim como de resolu-
ções de órgãos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, Conselho
Nacional do Ministério Público e dos Conselhos Superiores da Defensoria
e do Ministério Público. Juntos, esses documentos nos deram a moldura
básica da estrutura e dos mecanismos de accountability existentes e já institu-
cionalizados sobre o processo de ingresso e seleção para as carreiras jurídi-
cas objeto deste estudo.
O termo accountability, traduzido aqui como sinônimo de prestação de

contas, assume na literatura acadêmica e no debate público múltiplos signi-
ficados. Para que não perca sua função analítica, deve-se ter clareza de que o
conceito pode ser apreendido de forma normativa ou descritiva (BOVENS,
2016; MASHAW, 2006; RACHED, 2016).
Para Bovens (2016, p. 951), accountability em sua forma descritiva, enquan-

to mecanismo de prestação de contas, seria “uma relação entre um ator e
um fórum, na qual o ator tem a obrigação de explicar e justificar a sua conduta, o
fórum pode colocar questões e julgar, e o ator pode enfrentar consequências (tradução
livre). Dada essa definição,76 a pergunta de pesquisa pode ser recolocada da
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76 Neste livro, trabalharemos com a definição de Bovens. Contudo, vale destacar que
ela não é a única. Mashaw (2006, p. 118), por exemplo, afirma que deveríamos



seguinte forma: existe uma relação de accountability entre Tribunais, Minis-
tério Público ou Defensoria Pública (atores) e determinado fórum (Judiciá-
rio ou outro órgão de controle, instância administrativa dentro da própria
carreira ou sociedade civil), na qual essas instituições tenham a obrigação de
explicar e justificar como ocorre o processo seletivo (sua conduta), sob pena
de eventualmente sofrerem alguma consequência?
A resposta varia a depender do fórum ao qual a instituição de justiça

tem de prestar contas, visto que existem diferentes regimes de accountability.
Por exemplo, uma eventual prestação de contas que o Tribunal de Justiça de
São Paulo deva dar ao CNJ acerca de como organiza seu processo seletivo
para juízes tem características diferentes de uma eventual prestação de con-
tas para a sociedade civil.
Para dar conta dessas diferenças, Mashaw (2006) associa os regimes de

accountability à esfera da governança pública (estatal), à esfera social e à esfe-
ra do mercado. Como não nos propusemos a analisar dinâmicas de merca-
do, apenas as duas primeiras são relevantes para este livro.
Na esfera da governança estatal, existem regimes de accountability políti-

co que operam a partir de processos eleitorais e outras formas de legitima-
ção institucional; regimes jurídicos que operam pela aplicação de leis a fatos,
tradicionalmente pelo processo de adjudicação formal; e regimes adminis-
trativos (ou burocráticos) que operam a partir do controle hierárquico de
subordinados (MASHAW, 2006, p. 120).
Eleições livres e periódicas, nas quais os eleitores votam para escolher

as forças políticas que prevalecerão de acordo com suas preferências, é o
exemplo clássico de accountability político: representantes eleitos prestam con-
tas diretamente para os cidadãos sob as decisões que tomaram ao longo do
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conseguir responder a pelo menos seis perguntas para caracterizar uma relação
como accountability, independentemente do tipo de regime: “Who is liable or
accountable to whom; what they are liable to be called to account for; through what
processes accountability is to be assured; by what standards the putatively account-
able behavior is to be judged; and, what the potential effects are of finding that
those standards have been breached”. De forma similar, Danielle Hanna Rached
(2016, p. 323-324) aponta, após extensa revisão bibliográfica, que a estrutura ana-
lítica mínima da literatura sobre accountability descritivo pode ser condensada nas
seguintes perguntas: “Who accounts to whom? For what and on the basis of
which standards? How and when? Under pain of what consequences?”.



mandato. Outro exemplo de accountability político diz respeito à responsa-
bilidade que um burocrata de alto escalão possui para com um representan-
te eleito pelo povo, como um presidente ou governador. Nesse caso, esta-
mos diante de um regime de accountability político devido ao motivo pelo
qual o funcionário deve prestar contas, i.e., a aprovação ou desaprovação de
uma escolha de política pública, e devido ao critério de julgamento – acei-
tação política (MASHAW, 2006, p. 121).
No caso dos concursos públicos, não existe nenhum mecanismo que

faça com que as instituições de justiça, no Brasil, prestem contas nos mol-
des do regime de accountability político. Conforme visto anteriormente,
nosso modelo de seleção é baseado em concurso de provas e títulos, estan-
do o mérito atrelado à capacidade de pontuar e ser aprovado nas diferentes
fases do concurso. Modelo bastante diverso é o de seleção de juízes federais
dos Estados Unidos (EUA). A constituição americana optou por um pro-
cesso de indicação de juízes federais altamente político, no qual o presi-
dente indica os nomes com o consentimento e a aprovação do Senado
(RUSSELL, 2012, p. 525). Diferentemente do modelo tradicional dos paí-
ses de civil law, em que os juízes geralmente são recrutados por meio de um
exame público pouco tempo após saírem da universidade, sem que se exija
dos candidatos experiência profissional prévia (GUARNIERI, 2004, p.
170), no caso dos EUA há um mecanismo de accountability político ineren-
te ao processo de seleção, no qual o presidente da República (ator) indica
nome de advogados ou juízes estaduais de sua preferência, com reconheci-
da experiência profissional (conduta) para o Senado (fórum), que pode
aprová-los ou não (consequência).
Vale lembrar que o desenho institucional brasileiro também compor-

ta indicações de cunho político para determinados cargos. No entanto,
seleção de juízes de segunda instância via quinto-constitucional,77 indica-
ções para ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
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77 Tal modelo de indicação está previsto no art. 94 da Constituição Federal de 1988:
“Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do
Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notó-
rio saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva ati-
vidade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das
respectivas classes.



Federal são formas excepcionais de incorporação de atores jurídicos ao
Estado e dizem respeito apenas ao ingresso no Judiciário.78 Dadas a sua
excepcionalidade e pouca representatividade dentro do sistema de ingres-
so para as carreiras jurídicas, esse modelo de seleção foi excluído de nossa
análise. Em outras palavras, estamos preocupados com a incorporação de
juízes, promotores e defensores públicos que atuarão na base da carreira e
não em órgãos de cúpula. 
Por sua vez, o regime de accountability jurídico no Brasil é o que conta

com o maior número de mecanismos de prestação de contas atuantes no pro-
cesso de seleção. Suas características são bastante singulares: dependem de
normas, procedimentos formais, institutos jurídicos e instituições específicas.
No caso do processo seletivo para juiz, promotor ou defensor público, a pres-
tação de contas e a consequente imposição de penalidades podem ocorrer
pelo próprio Judiciário ou por outro órgão legalmente competente.
No desenho institucional brasileiro, há dois órgãos de cúpula responsá-

veis por organizar e fiscalizar o ingresso na carreira do Judiciário e do Minis-
tério Público79 dentro dos parâmetros do regime de accountability jurídico: o
CNJ e o CNMP.80 Isso não ocorre com a Defensoria Pública dos estados e
da União, pois não contam com órgão administrativo de cúpula na esfera
federal. Para o concurso de defensor, as regras do processo seletivo são esta-
belecidas em lei complementar específica, por resoluções do Conselho
Superior de cada unidade e pelo edital do concurso.
Em tese, os Tribunais e o Ministério Público das unidades federativas

teriam ampla autonomia para organizar os concursos públicos de ingresso
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Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, envian-
do-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus
integrantes para nomeação”.

78 Discussão mais ampla e aprofundada sobre o conceito de accountability e suas
implicações para a independência judicial no Brasil pode ser encontrada em
Fabrício Tomio e Ilton Robl Filho (2013).

79 Ver Resoluções n. 14 e n. 52 de 2006; n. 40 de 2009; n. 170 de 2017; todas do
CNMP; ver também Resolução n. 75 de 2009 do CNJ.

80 Vale relembrar que a Defensoria Pública dos estados e da União não conta com
órgão administrativo de cúpula; as diretrizes gerais para os concursos são estabeleci-
das em lei complementar específica e pelo Conselho Superior de cada Defensoria.
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na carreira da forma que bem entendessem, visto que a Constituição de
1988 estabeleceu apenas duas regras: assegurar a participação da OAB e ava-
liar apenas candidatos bacharéis em Direito que tenham, no mínimo, três
anos de experiência jurídica prévia.81

Todavia, o que acontece na prática é que os parâmetros estipulados pelo
CNJ e CNMP em suas resoluções são rígidos e reforçam as características
centrais do modelo de seleção para o serviço público brasileiro, compro-
metido com a ideologia concurseira. Isso porque o mérito do candidato passa
a ser aferido pelo seu desempenho em diferentes tipos de prova, o excesso
de conteúdo é a regra e os pré-requisitos de ingresso não levam em con-
sideração a experiência profissional ou acadêmica dos candidatos, incorpo-
rando-as apenas na fase de títulos (sempre classificatória) e com peso rela-
tivamente baixo na composição da nota final.
A Resolução n. 75 de 2009 do CNJ conta com 90 artigos e se asseme-

lha a um verdadeiro “código” dos concursos públicos da magistratura. Ali
estão estipulados o pré-requisito de inscrição no concurso, o valor máxi-
mo da taxa de inscrição, as cinco etapas que o concurso deve ter, o peso e
o caráter classificatório ou eliminatório de cada etapa, como calcular a
média das notas, quais conhecimentos deverão ser exigidos dos candida-
tos, além de diversos outros detalhes. A peculiaridade do caso do Judiciá-
rio é que o excesso de conteúdo é assegurado via resolução: há uma exten-
sa lista de pontos e subpontos a serem cobrados nos concursos para juízes
ao redor do país.82

A simples leitura do texto da resolução nos leva a concluir que um de
seus objetivos centrais foi padronizar o processo seletivo para a carreira
da magistratura ao redor do país com o intuito de evitar fraudes e abusos.
A Resolução n. 75 de 2009, ao regular extensamente como o concurso da
magistratura nacional deve ocorrer, impôs regras fixas, deixando pouca mar-
gem para a experimentação de novos modelos, para além de ter posiciona-
do o CNJ como instância de fiscalização. Um dos examinadores entrevista-
dos do XVIII Concurso para o TRF3 resumiu sua experiência com as
diretrizes do CNJ da seguinte forma:

81 Art. 93, I, c/c art. 129, §3o, da Constituição Federal. Os três anos de experiência
prévia surgiram como pré-requisito com a Emenda Constitucional 45/2004.

82 Ver anexos da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ. Esse ponto específico foi anali-
sado também na seção 1.1.



Algumas questões a própria comissão [do concurso] era instância de recurso, ou-
tras era a Justiça Federal, outras era o CNJ. Dependia do caso, conforme o
problema. Era tão detalhado o regulamento [do CNJ] que você poderia encon-
trar problemas em tudo. Por exemplo, existe uma previsão de pontuações. Então
a partir do momento em que você é aprovado pode-se acrescentar à sua nota vá-
rios pontos já previstos. A pessoa que já exerceu a judicatura merece tantos
pontos. Se ela ocupou um cargo público, tantos pontos etc. [...] É tanta coisa
relacionada que às vezes algumas questões precisam ser resolvidas e eles [os can-
didatos] acabam recorrendo.

O CNMP em sua Resolução n. 14 de 2006 optou por caminho similar,
apesar de ter sido menos detalhista – a resolução conta apenas com 24 arti-
gos. Nela estão estabelecidos os pré-requisitos de inscrição, quais devem ser
as quatro fases obrigatórias do concurso (múltipla escolha, dissertativa, oral e
de títulos), o caráter eliminatório ou classificatório de cada fase, além de
outras exigências (obrigatoriedade da “aferição da higidez física e mental do
candidato”) e regras de organização sobre inscrições, prazos e recursos.
O que vale destacar é que os exames de admissão de juízes e promo-

tores de justiça na esfera nacional contam com as seguintes características
em comum.
Em primeiro lugar, tanto o CNJ como o CNMP foram alçados como

instâncias de organização e controle dos processos seletivos de juízes e pro-
motores. São diversos os exemplos de sanções já aplicadas. O 92o Concur-
so do MPSP (2017), por exemplo, teve sua etapa final – entrevistas pessoais
fechadas ao público – impugnada por um dos candidatos junto ao CNMP.
O que era uma prática corriqueira no estado de São Paulo gerou a anula-
ção das notas atribuídas à respectiva fase e a proibição da realização de entre-
vistas secretas para os próximos concursos.83 Por se tratar de uma etapa que
não estava prevista na resolução do CNMP, havia dúvida quanto à possibi-
lidade ou não de sua realização, posteriormente vedada pelo órgão de cúpu-
la devido ao seu caráter sigiloso. Decisão similar foi adotada pelo CNJ em
relação ao concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2012.84 Após
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83 Procedimento de Controle Administrativo n. 1.00477/2018-02 do CNMP.

84 Procedimento de Controle Administrativo n. 0001023-25.2011.2.00.0000 do CNJ.



diversas sanções, o CNJ resolveu, em 2021, proibir definitivamente a reali-
zação de entrevista pessoal reservada.85

Em segundo lugar, as resoluções de ambos os órgãos não vão além das
balizas mínimas estabelecidas pela Constituição Federal, cristalizando os
mesmos pré-requisitos de ingresso: para concorrer ao cargo de juiz ou pro-
motor de justiça, basta ser bacharel em Direito com três anos de experiên-
cia jurídica86 comprovada. No caso da Defensoria Pública, que não conta
com órgão de cúpula na esfera nacional, o modelo é praticamente idênti-
co: exige-se o grau de bacharel em Direito, inscrição na OAB87 e compro-
vação de pelo menos dois anos de experiência jurídica,88 sendo comum
encontrar a exigência de três anos em diversos editais. Conforme visto na
seção 2.1, a preocupação com a inexperiência dos candidatos parece ser um
dos motivos por trás do movimento de discussão em torno do aumento dos
pré-requisitos de ingresso nos concursos para as carreiras jurídicas.
Em terceiro lugar, as etapas do concurso público são sempre constituí-

das de provas múltipla escolha, dissertativa, oral e de títulos, para além de
uma fase de “investigação da vida social pregressa”, no caso do Judiciário, e
de um “exame de higidez física e mental”, no caso do Ministério Público.
Apesar de haver alguma variação em relação ao caráter eliminatório e/ou
classificatório de cada uma das fases citadas anteriormente, tanto o CNJ
quanto o CNMP obrigam que a experiência profissional ou acadêmica pré-
via do candidato tenha caráter exclusivamente classificatório, tendo peso
e importância muito maior no processo seletivo o desempenho do candi-
dato nas fases anteriores.89 Isso se relaciona a uma característica central do
modelo de seleção organizado em torno da ideologia concurseira: a de que
os concursos públicos não vinculam a seleção dos candidatos a um perfil
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85 Art. 13, §6o, da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ.

86 Arts. 23, 58 e 59 da Resolução n. 75/09 do CNJ, c/c art. 5o da Resolução n.
14/06 do CNMP.

87 Salvas as exceções legalmente previstas em lei ou no edital.

88 O art. 71 da Lei Complementar Federal n. 80/1994 estabelece esse critério.

89 Tanto o CNJ quanto o CNMP estipulam que a fase de títulos para os concur-
sos da carreira, em nível nacional, deve ter caráter exclusivamente classificató-
rio (art. 5o, V, Resolução n. 75/09 do CNJ e art. 16, § 4o, Resolução n. 14/06
do CNMP). O CNJ estipula, ainda, que a etapa de títulos deve compor 1/7



específico de profissional (advogados experientes ou acadêmicos, por exem-
plo), e sim a de indivíduos bacharéis em Direito com tempo disponível para
estudo que deverão ser capazes de bem pontuar nas diferentes fases, pouco
importando a sua trajetória.
Apesar da composição do CNMP e do CNJ ser variada, contando inclu-

sive com membros da sociedade civil indicados pela Câmara dos Deputa-
dos e pelo Senado Federal, ambos são vistos como órgãos de cúpula da
administração interna, não só pelas competências, mas também porque a
maioria dos membros integram a própria carreira.90 Dessa forma, os con-
cursos públicos para a carreira de juiz e promotor estão submetidos a um
mecanismo de accountability jurídico institucional interno,91 que depende de
normas (resoluções), contraditório, julgamento por órgão colegiado, entre
outros procedimentos formais, cujas sanções vão da anulação de fases espe-
cíficas à anulação de todo o concurso.
Diante do exposto, nosso argumento é de que o mecanismo de accoun-

tability jurídico interno, no caso do Judiciário e do Ministério Público, cris-
taliza e reforça, via regulação e controle, o modelo de seleção organizado
em torno da ideologia concurseira. Aqui reside uma característica bastante
particular dos concursos para juiz e promotor de justiça: diferentemente da
Defensoria Pública e da maioria das carreiras do funcionalismo público, o
espaço para realizar alterações em relação aos editais anteriores está limita-
do pelas regras estabelecidas por órgãos de cúpula. Os tribunais ao redor
do país praticamente contam com todo o concurso já previamente estru-
turado, devendo simplesmente aplicar e garantir que as disposições dos 90
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(14,3%) da nota final dos candidatos que conseguiram superar a prova oral (art.
7o, IV, da Resolução n. 75/09 do CNJ). O CNMP não estipula o peso da fase
de títulos, mas os concursos geralmente atribuem pouco valor a essa etapa. O
concurso nacional para seleção do Ministério Público Federal, realizado em
2016, estipulou que a prova de títulos deveria compor 1/11 (9%) da nota final
do candidato (art. 6o da Resolução n. 169/16 do Conselho Superior do Minis-
tério Público Federal). O 92o Concurso do MPSP, por sua vez, estipulou que a
prova de títulos somaria, no máximo, 0,5 ponto na nota final do candidato (art.
36 do respectivo edital).

90 Ver art. 103-B e 130-A da Constituição Federal.

91 Para uma análise dos diversos mecanismos de prestação de contas que desem-
penha o Conselho Nacional de Justiça, ver Tomio e Robl Filho (2013).



artigos da Resolução n. 75 de 2009 do CNJ sejam respeitadas, sob pena de
terem fases ou o concurso inteiro anulado. Já os Ministérios Públicos con-
tam com uma autonomia maior em relação a como organizar seus editais,
mas precisam se adequar ao enquadramento mínimo proposto pelo CNMP
em relação aos pré-requisitos de ingresso e às fases do concurso.
No regime de accountability jurídico, há ainda outro importante ator: o

Judiciário. Inicialmente, é preciso fazer uma distinção. Não se pode confun-
dir o mecanismo de controle interno via CNJ, que incide sobre o concur-
so público que cada tribunal organiza para selecionar seus membros, com a
tarefa do Judiciário em realizar o controle de legalidade de concursos para
carreiras públicas que eventualmente venham a ser impugnados pelo pro-
cesso de adjudicação formal de aplicação de leis a fatos, para utilizarmos os
termos de Mashaw.
O Judiciário pode ser acionado por meio de ações individuais de can-

didatos que aleguem que o concurso padece de alguma ilegalidade ou por
ações coletivas, apresentadas por instituições públicas ou organizações civis
que demonstrem legitimidade e interesse na causa.92

A partir do momento em que o Judiciário é chamado a intervir no con-
curso de qualquer carreira do funcionalismo público, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores pode ser organizada analiticamente em torno de dois
polos: (i) dos entendimentos que tendem a preservar a discricionariedade
administrativa do órgão público responsável por realizar o concurso, garan-
tindo o que o edital prevê; (ii) entendimentos que tendem a garantir direi-
tos e expectativas dos candidatos em detrimento da discricionariedade dos
órgãos públicos em inovar em seus próprios modelos de recrutamento. Ape-
sar da carência de estudos sistemáticos, a literatura, ao avaliar a evolução
jurisprudencial a respeito do tema, parece apontar para a segunda opção
(FONTAINHA et al., 2014, p. 17-25; SANTOS, 2014, p. 61-75).
Entre a atuação do Judiciário, destaca-se a mudança de entendimento

do Supremo Tribunal Federal, que antes reconhecia que o candidato tinha
mera expectativa de nomeação e passou a entender ser direito subjetivo
do candidato aprovado dentro do número de vagas do edital ser nomea-
do no prazo de validade do concurso (Súmula 685 do STF). Ou casos
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92 O mandado de segurança coletivo (art. 21 da Lei n. 12.016/2009) é um desses
instrumentos de ação.



excepcionais, em que tribunais afastaram o entendimento consolidado de
que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para efetiva-
mente controlar os critérios de avaliação, o que poderia ser objeto de pes-
quisa empírica específica para verificar como ocorreu tal intervenção
(FONTAINHA et al., 2014, p. 127).
Dada a carência de estudos jurisprudenciais, nossa hipótese é que o Judi-

ciário, em conjunto com os atores que veremos adiante, tende a garantir
direitos e expectativas dos candidatos em detrimento da discricionariedade
dos órgãos públicos em inovar em seus próprios modelos de recrutamento.
Por fim, a última esfera do regime de accountability jurídico é a do con-

trole externo. Nesse caso, o controle ocorre por meio de dois atores: o
Ministério Público e o Tribunal de Contas da União e dos estados.
No desenho institucional brasileiro, foi conferido ao MP, entre outras

funções, atuar como fiscal da lei (custos legis) e assegurar os interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos, sobretudo a partir da promoção do
inquérito civil93 e da Ação Civil Pública. Devido aos amplos poderes confe-
ridos à instituição no desenho institucional brasileiro, assim como à elevada
margem de discricionariedade de ação dada aos promotores de justiça, o MP
aparece como garantidor do “interesse público” em diversos campos (meio
ambiente, patrimônio público e social, direito do consumidor, etc.).94

Isso também ocorre no universo dos concursos públicos. Dois exem-
plos são bastante ilustrativos. O primeiro diz respeito ao reconhecimen-
to do próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela legitimidade do MP
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93 O art. 8o, §1o, da Lei n. 7347/1985 menciona a possibilidade de abertura de
inquérito civil apenas por parte do MP para requisitar informações, exames,
perícias, etc. Quem não as fornecer à instituição dentro do prazo previsto come-
te crime, a ser punido com pena de reclusão e multa (art. 10). Isso leva a uma
situação curiosa: apesar de serem vários os legitimados a interpor ACP, o Minis-
tério Público, na prática, é a instituição que mais se utiliza da ACP devido, entre
outros fatores, à maior possibilidade de instruí-la com elementos probatórios.
Os dados empíricos mais atualizados a esse respeito estão disponíveis no Rela-
tório Analítico Propositivo. Justiça Pesquisa: Direitos e Garantias Fundamentais.
Ações Coletivas no Brasil: temas, atores e desafios na tutela coletiva. Conselho
Nacional de Justiça, 2018.

94 Para mais detalhes sobre a configuração e poder do MP no desenho institucional
brasileiro e a sua interlocução com o mundo da política, ver Rogério Bastos Aran-
tes (2002 e 2007); Fábio Kerche (2009 e 2010); Maria Tereza Sadek (2009).



em propor Ação Civil Pública com o objetivo de “anular concurso reali-
zado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição”.95 O
segundo se relaciona à vasta possibilidade que os promotores têm para agir,
sobretudo devido à alta capacidade de coleta de provas em conjunto com
a capacidade de acionar outros órgãos. Em 2011, por exemplo, o Ministé-
rio Público do AM constatou indícios de fraude no concurso para defen-
sor público do Amazonas (AM). A promotora responsável inicialmente
expediu “Recomendações”96 à Defensoria Pública e à Fundação Carlos
Chagas para que fosse anulada a primeira fase ou a totalidade do certame.
Posteriormente, foi impetrada a representação n. 32/2011 junto ao Tribu-
nal de Contas do estado com o objetivo de suspender o concurso público
sob o argumento de que as irregularidades ofendiam os princípios da “iso-
nomia, impessoalidade e legalidade”. Meses depois, o certame foi anulado
pelo próprio governador sem a necessidade de julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas.97

O exemplo acima mostra como a atuação do MP pode ocorrer na prá-
tica e introduz o segundo órgão de controle externo: o Tribunal de Con-
tas. O art. 71, III, c/c art. 75 da Constituição Federal dispõe que o Tribunal
de Contas da União e dos estados são competentes para “apreciar, para fins
de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta”. O texto Constitucional também estabe-
lece, no art. 74, §2o, que qualquer cidadão, partido político, associação ou
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95 STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 1262425/CE. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves. Primeira Turma DJ: 18/02/2013; REsp 1275586/RN. Relator:
Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. DJ: 01/09/2011.

96 O art. 1o da Resolução n. 164/17 do CNMP define a “Recomendação” da
seguinte forma:
“A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Públi-
co por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas
sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a prati-
car ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos ser-
viços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de preven-
ção de responsabilidades ou correção de condutas”.

97 Notícia completa disponível em: https://mpc.am.gov.br/?p=1354 e https://mpc.
am.gov.br/?p=2546. Acesso em: 13 jan. 2020.

https://mpc.am.gov.br/?p=2546
https://mpc.am.gov.br/?p=2546
https://mpc.am.gov.br/?p=1354


sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas.
Apesar de não se tratar de processo seletivo para cargo de juiz, promo-

tor ou defensor público, o caso do concurso do governo federal para Espe-
cialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Pla-
nejamento (2013) aparece na literatura como um caso paradigmático, no
qual tanto Tribunal de Contas como Judiciário acabaram entendendo pela
ilegalidade dos critérios de avaliação da prova de títulos – última fase do
concurso (COELHO e MENON, 2018; SANTOS, 2014, p. 73-75). A com-
posição da nota dos candidatos, de acordo com o Edital ESAF n. 48 de 6
de junho de 2013, previa a seguinte pontuação máxima: prova de múltipla
escolha de conhecimento básico e conhecimentos específicos (200 pontos);
prova discursiva (260 pontos); título e experiência profissional (200 pontos).
Fica claro, portanto, que a trajetória profissional e acadêmica prévia do can-
didato assumia grande importância na composição de sua nota final (apro-
ximadamente 30%). 
A Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros questionou

o peso atribuído à etapa de título e experiência profissional mediante man-
dado de segurança coletivo,98 enquanto o Ministério Público Federal inter-
pôs Ação Civil Pública,99 ambas perante o Tribunal Regional Federal da 1a

Região. A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental (Anesp), por sua vez, impetrou denúncia junto ao
Tribunal de Contas da União. Após suspensão do concurso pela Justiça
Federal, o Tribunal de Contas decidiu pela sua anulação devido à falta de
critérios objetivos no edital para aferir o que seria considerado, na etapa de
título e experiência profissional, como “atividade gerencial”.100

Foge do escopo deste trabalho avaliar se a decisão foi juridicamente
adequada ou não. O interessante no caso é notar como a rede de presta-
ção de contas foi acionada e como a decisão do Tribunal de Contas e do
Judiciário pode se sobrepor para suspender ou anular determinado pro-
cesso seletivo.

ConCurso PÚbliCo PArA As CArreirAs de JuiZ, ProMoTor e deFensor PÚbliCo: uM esTudo CoMPArAdo

90 : sumário

98 Mandado de Segurança n. 32381-27.2013-4-01-3400.

99 Ação Civil Pública n. 34.315-20.2013-4-01-3400.

100 Acórdão 023.972/2013-0.



A partir da descrição da rede de accountability feita anteriormente e das
evidências trazidas em diálogo com a literatura, nossa hipótese é de que o
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas atuam como uma
rede de garantidores do modelo consagrado pela ideologia concurseira, a par-
tir de decisões que criam ou asseguram o direito dos candidatos em detri-
mento da discricionariedade administrativa em pensar diferentes modelos
de seleção. Essa hipótese precisaria ser testada a partir de estudos jurispru-
denciais sistemáticos que levassem em consideração não apenas decisões
judiciais, mas também as decisões dos Tribunais de Contas.
Resta mencionar, ainda, o regime de accountability administrativo ou

burocrático, que apresenta diferenças significativas em comparação com o
regime de accountability jurídico (MASHAW, 2006, p. 120, tradução livre):

É hierárquico ao invés de coordenado – funcionários chamam outros fun-
cionários a prestarem contas dentro da própria organização. O processo de
responsabilização é gerencial ao invés de legal, contínuo ao invés de episódico. Os
superiores detêm o poder de não apenas sancionar ações rebeldes, mas de refazê-
-las, remover funcionários desviantes e redesenhar as estruturas de decisão.

No Brasil, o regime de accountability burocrático dos concursos públi-
cos é restrito aos órgãos internos da estrutura organizacional dos Tribunais
de Justiça, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas de cada unidade
federativa. Cada uma dessas instituições possui um Conselho Superior
(órgão permanente) que indica a comissão de concurso e/ou a comissão
examinadora (órgãos temporários), responsáveis por elaborar o exame ou
dar andamento ao processo seletivo, com ou sem o auxílio de uma entida-
de organizadora contratada.
A partir de nossas entrevistas, não foi mencionado nenhum mecanis-

mo de prestação de contas entre os examinadores do TRF3, do MPSP e
da DPE-SP com seus respectivos Conselhos Superiores. Conforme visto
na seção 2.1, apesar de haver variações no modelo de indicação da banca
examinadora, no que diz respeito à etapa subsequente, a resposta foi unâ-
nime entre os entrevistados: uma vez indicados, todos tiveram ampla liber-
dade para pensar no conteúdo da prova e não sofreram nenhuma inter-
ferência do Conselho Superior. Devido à ausência de estudos sobre o
tema, não foi possível tecer outras considerações a respeito do accounta-
bility burocrático nos processos seletivos para as carreiras jurídicas objeto
deste livro.
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Por fim, as Defensorias Públicas, os Tribunais de Justiça ou os Minis-
térios Públicos podem ser accountable ao longo do processo seletivo para
a sociedade civil. Aqui, nos termos de Mashaw, saímos da esfera da gover-
nança pública (ou estatal) e entramos na esfera da governança social. Por se
tratar de uma relação que envolve a sociedade civil e o Estado, o termo é
reconfigurado na literatura. Malena, Forster e Singh (2004, p. 3, tradução
livre, grifo do original) definem accountability social como:

Uma abordagem para a construção da relação de prestação de contas que depende do engaja-
mento cívico, i. e., na qual são cidadãos comuns e/ou organizações da sociedade civil que
participam diretamente na cobrança de responsabilidade. Os mecanismos de accountability
social podem ser iniciados e apoiados pelo Estado, pelos cidadãos ou por ambos,
mas muitas vezes são orientados pela demanda e operam de baixo para cima. 

Tais mecanismos são variados (acompanhamento comunitário, audiên-
cias públicas, relatórios cidadãos, orçamento participativo, etc.), partem de
premissas teóricas e estratégias distintas, podem estar institucionalizados
ou não e dizem respeito a características históricas e políticas específicas de
determinado contexto (JOSHI e HOUTZAGER, 2012).101

Se levarmos em consideração, ainda, que a relação de accountability envol-
ve tanto a dimensão do answerability – responsabilidade de atores com deve-
res específicos em dar informações e justificações acerca de suas ações (ou
condutas) – e enforceability – possibilidade de aplicar penalidades ou conse-
quências –, quando estamos lidando com o accountability social, a segun-
da dimensão perde intensidade (GAVENTA e MCGEE, 2013, p. 9 apud
GOETZ e JENKINS, 2005). Em outras palavras, “enquanto iniciativas
públicas ou lideradas por cidadãos frequentemente envolvem pressão ‘suave’
ou de reputação, elas raramente envolvem forte aplicabilidade” (GAVEN-
TA e MCGEE, 2013, p. 9, tradução livre).
Apesar da fragilidade na dimensão do enforceability, vale destacar que

a sociedade civil pode desencadear uma ação que envolva a atuação de
outras instituições:

101 Os autores propõem, ainda, que o estudo do social accountability ocorra não em
função de mecanismos específicos e de seus efeitos, mas sim enquanto ações que
integram um processo mais amplo de engajamento entre sociedade civil e Esta-
do, que perpassa instituições e vai além delas.



A manifestação dos cidadãos, das associações e da imprensa pode expor publica-
mente um agente público (accountability social). Em decorrência disso, cidadãos,
associações e agentes públicos podem formular requerimentos administrativos ou
ações judiciais, pleiteando que as autoridades competentes sancionem os agentes
estatais. (TOMIO e ROBL FILHO, 2013, p. 36)

Da discussão teórica feita anteriormente, percebe-se que o accountability
social pode ocorrer de maneira direta ou a partir de canais abertos pelo Esta-
do. Nossa pergunta, colocada no início deste livro, preocupou-se em inves-
tigar justamente se há canais abertos e previstos em lei (institucionalizados)
para que a sociedade civil possa fiscalizar e exigir mudanças no modelo de
ingresso e seleção para as carreiras jurídicas.
A resposta é afirmativa, e o Quadro 2, a seguir, sistematiza os canais que

a sociedade civil pode utilizar para encaminhar demandas do gênero.

qUADRO 2 – CANAIS ABERTOS PARA A SOCIEDADE CIVIL ENCAMINHAR DEMANDAS
REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO

JudiCiÁrio MinisTÉrio PÚbliCo deFensoriA

óRGÃO DE CúPULA OUVIDORIA DO CNJ OUVIDORIA DO CNMP ———

óRGÃO AUXILIAR OUVIDORIA DOS OUVIDORIA DOS OUVIDORIA
TRIBUNAIS DE MINISTÉRIOS GERAL – 
JUSTIÇA PúBLICOS DEFENSORIAS 

DOS ESTADOS 
E DA UNIÃO

DEMAIS CANAIS ——— PLANEJAMENTO PLANO ANUAL
ESTRATÉGICO E PLANO DE ATUAÇÃO
GERAL DE ATUAÇÃO

Fonte: Elaboração própria.
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Em 2010, o CNJ e o CNMP previram a criação da própria Ouvidoria
e tornaram obrigatória a presença desse órgão em todos os níveis da fede-
ração.102 De acordo com as resoluções, as Ouvidorias constituem canal de
comunicação direta entre o cidadão e a instituição, com o objetivo de man-
ter e aprimorar os serviços e as atividades realizados pelo Judiciário e pelo
Ministério Público. Ao CNJ e ao CNMP foi delegada a tarefa de coorde-
nar e integrar as respectivas Ouvidorias na esfera nacional, enquanto aos Tri-
bunais de Justiça e Ministérios Públicos foi delegada a tarefa de criar e admi-
nistrar suas próprias Ouvidorias.
No caso da Defensoria Pública, a Lei Federal Complementar n. 132/

2009 trouxe inovações legislativas substanciais, garantindo maior controle e
participação da sociedade civil sobre a instituição. Enquanto só pode ser
ouvidor do CNJ, do CNMP, assim como dos demais Tribunais de Justiça e
Ministérios Públicos, conselheiro eleito internamente pelos respectivos Con-
selhos Superiores, o que implica quase sempre ser membro da própria car-
reira,103 todas as Defensorias Públicas do país devem contar com um ouvi-
dor geral que não seja integrante da corporação, indicado em lista tríplice
formada pela sociedade civil para mandato de dois anos, para só então ser
escolhido pelo Conselho Superior.104 No caso da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, por exemplo, a sociedade civil está presente na figura
do seu ouvidor geral e na rede de apoio por ele estruturada e garantida em
lei estadual, que conta com Conselho Consultivo e Grupos de Trabalho,
responsáveis por acompanhar as atividades e formular críticas e sugestões à
instituição (CARDOSO, 2010, p. 115-116).

CONCURSO PÚBLICO PARA AS CARREIRAS DE JUIZ, PROMOTOR E DEFENSOR PÚBLICO: UM ESTUDO COMPARADO

94 : sumário

102 Resolução n. 103 de 2010 do CNJ e Resolução n. 64 de 2010 do CNMP, c/c
portaria CNMP n. 82/11.

103 No caso do CNJ e do CNMP, o ouvidor pode ser qualquer um dos conselheiros
eleitos pelo Conselho Superior. Assim, há a possibilidade de que o ouvidor venha
a ser algum dos conselheiros que não provêm da própria carreira. Por exemplo, o
ouvidor do Conselho Nacional do Ministério Público no biênio 2017-2019 pro-
vém da vaga dada à Ordem dos Advogados do Brasil (Erick Venâncio Lima do Nas-
cimento). Para as Ouvidorias judiciais, apenas a magistrados foi atribuída a compe-
tência para assumir tal função (art. 9o, §1o, Resolução n. 103 de 2010 do CNJ); isso
também ocorre para os Ministérios Públicos (art. 3o da Resolução n. 95 de 2013).

104 Art. 105-A e 105-B da Lei Complementar n. 80 de 1994, incluído pela Lei Com-
plementar n. 132 de 2009.



O último canal de entrada da sociedade civil para propor alterações na
estrutura e organização do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública
depende de instrumentos específicos que comportam maior variação a depen-
der de cada instituição e unidade federativa. Entre eles, destacam-se o Plano
Estratégico Nacional do Ministério Público (PENMP), o Plano Geral de
Atuação do Ministério Público e o Plano Anual de Atuação das Defensorias.
O PENMP foi criado em 2016 pelo CNMP, obrigatório para todas as

unidades do Ministério Público, e deve contar com a participação da socie-
dade civil em sua elaboração.105Trata-se de um instrumento ainda recente,
de médio-longo prazo, cuja função é tornar pública a estratégia da institui-
ção, incluindo sua visão, missão, valores, objetivos, indicadores e metas. Já no
Plano Geral de Atuação, a participação da sociedade civil depende da aber-
tura dada por cada Ministério Público, visto que o instrumento não foi pre-
visto em lei federal nem regulado pelo CNMP e, portanto, não há uma regra
válida para todo território nacional. De qualquer forma, sua principal fun-
ção é dar uniformidade à atuação da instituição e, nos termos da lei orgâni-
ca do Ministério Público de São Paulo, “viabilizar a consecução de metas
prioritárias”.106 O que merece ser destacado, no caso do Ministério Públi-
co, é que existem espaços institucionalmente previstos para a participação da
sociedade civil, em que é possível encontrar abertura e inclusive diretrizes
direcionadas a mudanças internas na própria organização.107

sÉrie direiTo e desenVolViMenTo

95 : sumário

105 Art. 15 da Resolução n. 147/16 do CNMP.

106 Art. 96 da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. Apesar dessa previ-
são na legislação estadual desde a década de 1990, apenas recentemente o Plano
Geral de Atuação do MPSP passou a ganhar maior destaque dentro da própria ins-
tituição. A participação da sociedade civil começou a surgir, de forma indireta,
mediada pelos promotores da instituição, apenas a partir do ano de 2012 (SAM-
PAIO, 2017). A autora nos mostra, ainda, como é difícil implementar um instru-
mento que visa uniformizar a atuação de uma instituição com tamanha indepen-
dência, como é o caso do Ministério Público, além de apontar para o fato de como
“a classificação das metas das edições de 1999 a 2016 nas áreas de direito consti-
tucional, habitação e urbanismo e meio ambiente [...] é concebid[a] como um ins-
trumento que pretende sobretudo levar ao acionamento do Poder Executivo e
influenciar a sua agenda” (SAMPAIO, 2017, p. 89).

107 Ver, por exemplo, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Santa Cata-
rina de 2018-2019. Disponível em: https://www.mpsc.mp.br/home/plano-geral-
de-atuacao. Acesso em: 5 jun. 2019.

https://www.mpsc.mp.br/home/plano-geral-de-atuacao
https://www.mpsc.mp.br/home/plano-geral-de-atuacao


Por fim, o Plano Anual de Atuação das Defensorias foi previsto em Lei
Federal108 e conta com expressiva participação da sociedade civil.109 O esta-
do de São Paulo, por exemplo, considera direito dos assistidos participar na
definição das diretrizes institucionais e no acompanhamento e na fiscaliza-
ção das ações e dos projetos desenvolvidos pela instituição, da atividade fun-
cional e da conduta pública dos membros e servidores, o que deve ser efeti-
vado por meio do Plano Anual de Atuação.110 Aqui, vale destacar o que já
foi dito para o caso do Ministério Público: estamos diante de um canal de
diálogo estabelecido em lei, no qual a sociedade civil, em tese, poderia cana-
lizar demandas de fiscalização e mudança nos processos seletivos de ingresso
na carreira.
Foge do escopo deste trabalho investigar se, como ou qual o grau de

abertura a sociedade civil tem para fiscalizar ou exigir mudanças nos proces-
sos seletivos para as carreiras jurídicas objeto deste estudo. No entanto, a par-
tir da sistematização teórica e empírica feita acima, do diálogo com a litera-
tura e da análise exploratória de notícias e de documentos das Ouvidorias e
dos Planos de Atuação, é possível construir uma hipótese sobre como a socie-
dade civil se relaciona com os concursos públicos e com o modelo de sele-
ção pautado na ideologia concurseira.
Foi possível identificar que a sociedade civil encaminha demandas a esses

órgãos no que se refere aos concursos públicos. Por vias não institucio-
nais, identificamos a “Carta aberta ao CNJ sobre equidade de gênero em
bancas de concurso da Magistratura”, com o objetivo de garantir a paridade
entre homens e mulheres no posto de examinadores titulares e suplentes nas
comissões de concursos e bancas examinadoras.111 Iniciativas como essa, caso
efetivadas, podem causar impacto no modelo de seleção (ver seção 1.3). No
entanto, para que haja um questionamento do núcleo do modelo de seleção
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108 Art. 102, §2o, da Lei Complementar n. 132 de 2009.

109 Isso ocorre em grande parte devido à histórica conexão entre Defensoria Públi-
ca e movimentos sociais.

110 Ver, por exemplo, art. 6, III, c/c §3o da Lei Complementar n. 988 de 2006 do
estado de São Paulo. Para detalhes acerca de como ocorre essa dinâmica socie-
dade civil-instituição, ver Luciana Cardoso (2010).

111 Petição pública disponível em: https://peticaopublica.com/?pi=cnjbancasconcu-
rso. Acesso em: 6 jun. 2019.
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organizado em torno da ideologia concurseira, é preciso que surjam inovações
para além desse tipo de demanda. 
Pelos canais já abertos e previstos em lei, os documentos e relatórios da

Ouvidoria do CNJ112 e do CNMP113 mostram que o número de manifes-
tações que versam sobre concursos públicos é expressivo. Apesar de ambas
não darem nenhum detalhe sobre o conteúdo dessas manifestações, ao que
tudo indica, a sociedade civil se utiliza desse canal para direcionar demandas
relativas aos concursos públicos.
Por sua vez, na pesquisa exploratória feita nos Planos de Atuação das

Defensorias114 e do Ministério Público de São Paulo,115 não encontramos
nenhuma proposta ou diretriz voltada a discutir os concursos públicos de
ingresso nessas carreiras.
Das evidências apresentadas anteriormente, nossa hipótese é de que a

sociedade civil, quando questiona o modelo de ingresso e seleção das car-
reiras jurídicas objeto deste estudo, o faz para exigir que os padrões míni-
mos de legalidade, que, como já vimos, reproduzem e cristalizam as carac-
terísticas básicas da ideologia concurseira, sejam garantidos. Em outras palavras,
nossa hipótese é de que a sociedade civil não exige mudanças substanciais
que questionem as características centrais do modelo de seleção vigente no
país. Iniciativas como a “Carta aberta ao CNJ sobre equidade de gênero em
bancas de concurso da Magistratura”, caso efetivadas, podem causar impac-
to no modelo de seleção. No entanto, um questionamento do núcleo do
modelo de seleção organizado em torno da ideologia concurseira exigiria ino-
vações para além desse tipo de demanda.
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112 Relatório anual de 2018, disponível em: https://www.cnj.jus.br/ouvidoria-cnj/
documentos-e-relatorios/.  Acesso em: 25 maio 2022.

113 Relatório de julho a dezembro de 2018, disponível em: http://www.cnmp.
mp.br/portal/images/Ouvidor ia_Nacional/Relat%C3%B3r ios/II_Semes-
tre_2018_Ouvidoria.pdf. Acesso em: 6 jun. 2019.

114 Documentos disponíveis em: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.
aspx? idPagina=6246. Acesso em: 6 jun. 2019.

115 Apenas o Plano Geral de Atuação de 2016 foi encontrado no site da instituição.
Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/plano_
geral_atuacao_educ_cao_civel. Acesso em: 6 jun. 2019.
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3.1 CONCLUSÃO

Se a ideologia concurseira pode ser vista como uma forma de se pensar e orga-
nizar os processos seletivos, este capítulo procurou mapear a rede de atores
que podem potencialmente reforçá-la ou questioná-la. Concluímos que os
concursos para as carreiras de juiz e promotor público são alvo de fortes
mecanismos de accountability jurídico. No caso das carreiras do Judiciário e
do Ministério Público, a estrutura básica do processo seletivo é estabelecida
pelos órgãos de cúpula (CNJ e CNMP). O Judiciário nacional é o caso mais
extremo desse fenômeno, pois todos os tribunais devem seguir as 90 regras
estabelecidas pelo CNJ, tendo pouco espaço para experimentação. Tanto para
os tribunais quanto para os Ministérios Públicos, a prestação de contas devi-
da aos órgãos de cúpula ocorre para dar uniformidade e evitar abusos e irre-
gularidades ao redor do país, mas cristaliza e reforça as características básicas
do modelo de seleção organizado em torno da ideologia concurseira.
Como a Defensoria Pública não possui órgão de cúpula, esse tipo de

padronização não vincula as diferentes unidades ao redor do país. O 26o

Concurso para a DPE-RJ, por exemplo, em vez de adotar uma prova de múl-
tipla escolha, optou por realizar uma prova dissertativa na primeira etapa da
seleção. Nesse sentido, há maior margem de teste para novos modelos de sele-
ção. Deve-se ter em mente que, quanto menor for o constrangimento para
testar diferentes formas de organizar os concursos, maior a possibilidade de
que determinada instituição de justiça inove e outras passem a aprender com
essa mudança.
De qualquer forma, a estrutura de accountability jurídico possui, ainda,

uma vasta rede de atores que podem vir a fiscalizar qualquer processo sele-
tivo. Nesse sentido, caso nossa hipótese esteja correta, o Judiciário, o Minis-
tério Público e o Tribunal de Contas vêm atuando como uma rede de garan-
tidores do modelo consagrado pela ideologia concurseira, a partir de decisões que
criam ou asseguram o direito dos candidatos em detrimento da discriciona-
riedade administrativa em pensar novos modelos de seleção. Dada essa ampla
rede de atores competentes para fiscalizar os processos seletivos, tentativas de
pensar diferentes modelos de seleção geralmente acabam sendo judicializa-
das; os concursos exitosos, portanto, seriam aqueles que não são judiciali-
zados, ou seja, que reproduzem a lógica da ideologia concurseira e prezam pela
celeridade temporal e baixo custo (COELHO e MENON, 2018).
Se o regime de accountability jurídico pode desempenhar papel impor-

tante para garantir e reforçar um padrão único de processo seletivo, nossa
segunda hipótese é de que a sociedade civil não exige mudanças substanciais
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que questionem as características centrais do modelo de seleção vigente. A par-
tir do mapeamento realizado neste capítulo e das hipóteses levantadas, é neces-
sário que sejam realizadas novas pesquisas para compreender como o modelo
de seleção organizado em torno da ideologia concurseira vem sendo garantido ou
questionado, levando em consideração não apenas uma, mas as diferentes esfe-
ras de accountability que incidem sobre as carreiras de juiz, promotor e defen-
sor público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Opresente livro realizou um estudo comparado dos concursos para
juiz, promotor e defensor público a partir de três categorias teó-
ricas distintas: fechamento jurídico-dogmático, padrões de sele-

ção e accountability. 
Para além de retomar algumas das principais conclusões, que já foram

apresentadas ao final de cada capítulo, faremos considerações gerais que
podem ser úteis para pensar novas possibilidades de pesquisa. A partir da tipo-
logia apresentada no Capítulo 1, foi possível distinguir diferentes níveis de
abertura do concurso a elementos externos ao campo jurídico. Como a
interdisciplinaridade no campo de atuação de um operador do Direito pode
desempenhar inúmeras funções, a tipologia dos níveis de fechamento jurídi-
co-dogmático procurou oferecer uma chave analítica para pensarmos como
cada concurso público valoriza esse tipo de influência ao longo de seu pro-
cesso seletivo. Por exemplo, vimos que a DPE-SP, em seu VII Concurso,
procurou dialogar com uma literatura interdisciplinar bastante específica.
A partir da indicação dos mesmos livros a serem lidos desde 2012, o candi-
dato passa a ser estimulado a ter desde o momento de ingresso na carreira
um olhar teoricamente orientado da realidade e da própria prática institu-
cional: conforme nos revelou um examinador, espera-se que um futuro
defensor público tenha consciência de algumas dinâmicas de exclusão que
operam dentro do sistema de justiça criminal.
O presente livro apenas deu um primeiro passo nesse tipo de aborda-

gem. A nosso ver, a forma como os concursos dialogam com conhecimen-
tos zetéticos merece ser mais bem explorada, pois nos permite ter uma
compreensão mais ampla sobre a atuação das instituições de justiça. Um
primeiro questionamento poderia girar em torno de como essas instituições
se apropriam desse conteúdo interdisciplinar. Qual função ele tem dentro
do concurso e por que algumas instituições de justiça optam por utilizá-
-lo? Existe um projeto político-institucional bem organizado por trás des-
sas escolhas? Qual a qualidade do diálogo que se estabelece com esse tipo
de conteúdo?
Por sua vez, se o modelo de ingresso no serviço público é organizado em

torno de uma ideologia concurseira, o Capítulo 2 identificou características
específicas dessa lógica de seleção nos concursos para juiz federal da 3a região,
promotor e defensor público do estado de São Paulo. Como os concur-
sos para essas carreiras têm provas dissertativa e oral, eles conseguem testar



habilidades ou aptidões mais amplas do candidato associadas à prática profis-
sional. No entanto, devido aos baixos pré-requisitos de ingresso na carreira,
ao excesso de inscritos e à dinâmica massificada de preparação para con-
cursos, o concurso é estruturado de forma a atrair um tipo indesejado de
candidato. Nesse cenário, os mecanismos de blindagem contra concurseiros
devem ser entendidos como uma estratégia de seleção de candidatos “bons”
ou “qualificados”, que passa a ser adotada via edital ou por alguns examina-
dores durante a fase dissertativa ou a oral, sem que a estrutura do processo
seletivo seja alterada.
Por fim, se a ideologia concurseira pode ser entendida como uma forma de

se pensar e organizar o processo seletivo, o Capítulo 3 mapeou a rede de ato-
res que pode potencialmente reforçá-la ou questioná-la. Concluímos que os
concursos para as carreiras de juiz e promotor são alvo de fortes mecanis-
mos de accountability jurídico. O CNJ e o CNMP cristalizam e reforçam as
características básicas do modelo de seleção organizado em torno da ideolo-
gia concurseira. Os pré-requisitos, as fases do concurso e o excesso de con-
teúdo são institucionalmente assegurados pelo CNJ. Já os Ministérios Públi-
cos contam com uma autonomia maior em relação a como organizar seus
editais, mas precisam se adequar ao enquadramento proposto pelo CNMP.
Como a Defensoria Pública não possui órgão de cúpula, esse tipo de

padronização não vincula as diferentes unidades ao redor do país. A presta-
ção de contas passa a ocorrer apenas para com o Judiciário, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas, competentes para fiscalizar qualquer pro-
cesso seletivo. Nossa hipótese é de que essa rede de atores atua garantindo
o modelo consagrado pela ideologia concurseira, a partir de decisões que criam
ou asseguram o direito dos candidatos em detrimento da discricionarieda-
de administrativa em pensar novos modelos de seleção. Essa hipótese pode-
ria ser testada a partir de um trabalho jurisprudencial mais extenso sobre
como o Judiciário vem decidindo, em especial nos casos em que passa a
substituir a banca examinadora para decidir acerca da legalidade dos crité-
rios de seleção.
Em um cenário no qual a literatura que versa sobre os concursos públi-

cos é ainda incipiente, esperamos que a presente obra tenha proporcionado
uma visão mais ampla do processo seletivo para juiz, promotor e defensor
público a partir da identificação de padrões de semelhança e divergência na
forma como alguns desses concursos foram estruturados.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – EDITAIS TABULADOS

REGIÃO INSTITUIÇÃO DE JUSTIÇA CONCURSO PÚBLICO

- TRF3 (SP E MTS) XVIII CONCURSO (2015) 
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

- MPF — SELEÇÃO UNIFICADA 29o CONCURSO (2016-2018)
22o CONCURSO (2005)

- DPU — SELEÇÃO UNIFICADA 6o CONCURSO (2017)
2o CONCURSO (2004)

NORTE TJPA CONCURSO N. 1/2014
CONCURSO N. ? /2007

NORTE MPPA EDITAL N. 1/2014
XI CONCURSO (2005)

NORTE DPE-PA IV CONCURSO (2015)
2o CONCURSO (2005)

NORTE TJAM EDITAL N. 1/2015
EDITAL N. 1 /2003

NORTE MPAM EDITAL N. 1/2015
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

NORTE DPE-AM II CONCURSO (2012)
EDITAL N. 1/2003

NORDESTE TJBA EDITAL N. 1 /2018
EDITAL N. 1 /2005

NORDESTE MPBA CONCURSO 2017-2018
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

NORDESTE DPE-BA VII CONCURSO (2016)
EDITAL N. 1/2006

NORDESTE TJPE EDITAL N. 1/2014
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

NORDESTE MPPE EDITAL N. 1/2014
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

NORDESTE DPE-PE EDITAL N. 2/2017
EDITAL 01/2006

(continua)
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reGiÃo insTiTuiçÃo de JusTiçA ConCurso PÚbliCo

SUDESTE TJSP 188o CONCURSO (2018)
180o CONCURSO (2007)

SUDESTE MPSP 92o CONCURSO (2017)
83o CONCURSO (2002)

SUDESTE DPE-SP VII CONCURSO (2015)
II CONCURSO (2007)

SUDESTE TJRJ XLVII CONCURSO (2015-2017)
XXXVII CONCURSO (2003)

SUDESTE MPRJ XXXV CONCURSO (2018)
XXVIII CONCURSO (2005)

SUDESTE DPE-RJ 26o CONCURSO (2018)
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

SUL TJRS EDITAL N. 63/2017
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

SUL MPRS XLVIII CONCURSO (2016)
XLIV CONCURSO (2002)

SUL DPE-RS V CONCURSO (2018)
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

SUL TJPR EDITAL 2016/2017
CONCURSO (2004)

SUL MPPR EDITAL N. 10/2017
CONCURSO MAIS ANTIGO NÃO ENCONTRADO

SUL DPE-PR II CONCURSO – EDITAL N. 1/2014
I CONCURSO (2012)



APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS

PERFIL SOCIAL E PROFISSIONAL DO ENTREVISTADO

[Me fale um pouco sobre a sua trajetória no Direito antes de ser escolhido
como examinador. Quando e onde o senhor concluiu a graduação? Por que
o interesse pela instituição X? Quando ingressou na carreira? O sr. possui
pós-graduação? Exerce/exerceu docência em cursinho ou em faculdade?
Em quais áreas atuou? Ocupou cargos de direção na instituição? Ocupou
algum cargo público, de confiança, no Executivo (municipal, estadual, fede-
ral)? Participou de algum órgão de cúpula (CNMP, CNJ, etc.)? Qual e por
qual período? 

PROCESSO DE INDICAÇÃO E ELABORAÇÃO DO EDITAL

O sr. já participou como examinador de outros concursos para além do X?

Como é o processo de indicação da banca pelo Conselho Superior?

Existe inscrição? Há disputa interna para ser indicado?

O sr. saberia me dizer por que o Ministério Público de São Paulo opta por
indicar apenas procuradores de justiça como examinadores? [MPSP]

Uma vez escolhida a banca, o Conselho Superior continua participando do
processo seletivo de ingresso à carreira? 

No concurso para promotor de justiça do estado de São Paulo, de 2002 a
2017, praticamente todos os advogados da OAB foram indicados para a área
de processo civil, civil ou comercial. O sr. saberia dizer o porquê de eles
ocuparem apenas essas áreas? [MPSP]

O sr. teve alguma participação na elaboração do edital? Se sim, qual foi?
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elAborAçÃo dA ProVA/CriTÉrios de AVAliAçÃo

Qual é o papel do examinador titular? Qual é o papel do examinador suplente?

Enquanto examinador titular, qual foi a sua relação com o examinador suplente?

A instituição contratou uma entidade para auxiliá-la na elaboração ou na
execução das diferentes fases do concurso de ingresso à carreira? 

Qual foi o papel desempenhado pela entidade organizadora?

Em caso negativo, o sr. saberia me dizer o porquê de a instituição preferir
não contratar?

Uma vez escolhido como examinador, o sr. teve ampla liberdade para escolher
o conteúdo do que “cairia” na prova de ingresso à carreira? 

Como o sr. elaborou as perguntas que “caíram” na prova de ingresso à carreira? 

Como o sr. elaborou as questões da fase objetiva? 
Como o sr. elaborou as questões da fase dissertativa?
Como o sr. elaborou as questões da fase oral? 

Como ocorre o processo de correção das provas? 

O que o sr. considerou como uma “boa” prova dissertativa? 

Quais foram os critérios de avaliação?

O que o sr. considerou como uma boa prova oral? 

Quais foram os critérios de avaliação?

PerCePçÃo sobre os ConCursos 

De maneira ampla, o que o sr. pensa sobre os concursos públicos no Brasil? 
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O que o sr. pensa sobre os concursos da sua carreira em específico?

O que o sr. pensa a respeito da exigência do pré-requisito de três anos de
experiência jurídica exigido dos candidatos?

Quais conteúdos são os mais importantes para a carreira de defensor/
promotor/ juiz?

O que o sr. pensa a respeito da exigência do CNJ de cobrar matérias não
dogmáticas no concurso? [TRF3]
Na sua opinião, conteúdo não doutrinário ou interdisciplinar tem alguma
importância para o candidato a [X]? 

Na sua opinião, quais habilidades e aptidões um candidato a promotor/
defensor/ juiz deve ter?

No concurso para juiz/defensor/promotor, é exigido do candidato um vasto
conhecimento de diversas áreas do Direito. Qual a sua percepção sobre isso? 

Qual a sua opinião sobre a presença de conteúdo interdisciplinar no processo
seletivo? 

Qual a importância disso para a carreira de juiz/defensor?
Os concursos para o MPSP não contam com conteúdo interdisciplinar. O
que o sr. pensa a respeito dessa escolha?

Tem algo mais que o sr. gostaria de me dizer? 
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