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23/03/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 823.985 MINAS
GERAIS
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROVIMENTO
DERIVADO.
SUBISTÊNCIA
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
1.
O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades,
e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a
subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos
públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes.
2.
O princípio da segurança jurídica, em um enfoque
objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a
segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar
fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem
como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por
qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima
destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas
em indivíduos por atos estatais.
3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é
cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18
da Lei nº 7.347/1985).
4.
Agravo interno a que se nega provimento.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na
conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, em negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Marco Aurélio.
Brasília, 16 a 22 de março de 2018.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR
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23/03/2018

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 823.985 MINAS
GERAIS
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (Relator):
1.
Trata-se de agravo interno interposto em 13.03.2017, cujo
objeto é decisão que deu provimento ao recurso pelo seguinte
fundamento: “o Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e
sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência
dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados
antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica”.
2.
A parte ora agravante requer a reconsideração da presente
decisão e o não provido o recurso extraordinário. Sustenta que a decisão
impugnada viola o art. 37, II, da Constituição Federal.
3.

É o relatório.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (Relator):
1.
De inicio, deixo de abrir prazo para contrarrazões, na
medida em que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte
agravada.
2.

Passo à análise do recurso.

3.
O agravo não pode ser provido, tendo em vista que a parte
recorrente não traz novos argumentos suficientes para modificar a
decisão ora agravada.
4.
O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades,
e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a
subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos
públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, confiamse os seguintes precedentes: MS 26.117/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal
Pleno; MS 28.953/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 442.683/RS, Rel.
Carlos Velloso, este último assim ementado:
“CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR
PÚBLICO:
PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE:
EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o
concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF,
art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que
deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o
entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que,
apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal
suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10,
parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112,
de 1990, dispositivos esses que foram declarados
inconstitucionais em 27.8.1998 : ADI 837/DF, Relator o Ministro
Moreira Alves, DJ de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da
segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a
decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os
prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores
que eventuais vantagens do desfazimento dos atos
administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
IV. - RE conhecido, mas não provido.”

5.
O servidor teve sua ascensão funcional determinada por
ato administrativo editado anteriormente ao julgamento da medida
cautelar da ADI 837/DF, ocorrido em 17.02.1993. Nesse contexto, o
reconhecimento administrativo da ascensão funcional do servidor José
Rubens Reis Raposo ocorreu no período em que era controvertido o
entendimento desta Corte acerca da constitucionalidade das hipóteses de
provimento derivado, nos termos da jurisprudência acima citada.
6.
Pensar diferente importaria em violação aos princípios da
segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
7.
Como se sabe, o princípio da segurança jurídica, em um
enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a
segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar
fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem
como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por
qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima
destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas
em indivíduos por atos estatais.
2
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8.
A aplicação do princípio da proteção da confiança,
portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que
frustrem legítimas expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé.
Naturalmente, tais expectativas podem ser frustradas não apenas por
decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões
judiciais dessa natureza. Nada obstante a potencial reversibilidade de
decisões judiciais não transitadas em julgado, não parece razoável
restringir a aplicação do princípio da proteção da confiança ao âmbito da
Administração Pública, pois a invalidação da ascensão em cargo público
ocorrida há anos pode, presentes determinadas condições, frustrar
expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando,
portanto, forte abalo à segurança jurídica.
9.
Tal conclusão encontra ressonância em recente julgado
desta Corte. Veja-se:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROVIMENTO
DERIVADO.
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA.
SUBSISTÊNCIA
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
CONCRETIZADO EM 1991. INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITOS EX NUNC . ADI 837/DF. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE
TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
08.4.2010.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos
moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, no sentido da
subsistência dos atos de provimento derivados de cargos
públicos efetuados antes da pacificação da matéria nesta Corte,
em homenagem ao princípio da segurança jurídica, razão pela
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qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos
constitucionais suscitados.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE
706.698-AgR, Rel. ª Min. ª Rosa Weber).

10.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na
hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº
7.347/1985 ).
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AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Judiciário atua de
forma vinculada. Vale dizer, há de observar, a menos que conclua pela
pecha de inconstitucionalidade, a disciplina legal da matéria. O Supremo
sempre assentou a impossibilidade de ter-se provimento derivado. O fato
de o caso ser anterior ao exame do pedido de implemento de liminar na
ação direta de inconstitucionalidade nº 837 não tem influência. Frise-se
que o Relator, no campo individual, proveu o recurso extraordinário com
agravo para placitar o provimento derivado, fazendo-o a partir da óptica
segundo a qual estaria envolvida a segurança jurídica e a proteção da
confiança. Provejo este regimental para declarar a inviabilidade da
sequência do extraordinário, o que poderia ser dito quanto à acolhida do
inconformismo nele retratado pelo Relator.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14557122.

Supremo Tribunal Federal
Extrato de Ata - 23/03/2018

Inteiro Teor do Acórdão - Página 9 de 9

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 823.985
PROCED. : MINAS GERAIS
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Primeira Turma, Sessão Virtual de 16.3.2018 a 22.3.2018.

Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Marco
Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.
Disponibilizou processo para esta Sessão o Ministro Edson
Fachin, não tendo participado do julgamento desse feito o Ministro
Alexandre de Moraes por sucedê-lo na Primeira Turma.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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