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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 920.676
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: DISTRITO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
: WESLEY SOL DA SILVA
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JÚNIOR
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Concurso público. Fixação de idade limite. Momento da aferição.
Inscrição. Precedentes.
1. O limite etário como requisito para ingresso no serviço público
deve ser aferido na data da inscrição do certame e não em momento
posterior.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 24 de novembro de 2015.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 920.676
DISTRITO FEDERAL
RELATOR
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. DIAS TOFFOLI
: DISTRITO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
: WESLEY SOL DA SILVA
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JÚNIOR
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Distrito Federal interpõe tempestivo agravo regimental contra
decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário do recorrido,
com a seguinte fundamentação:
“Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu
recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta
Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado:
‘CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE
MÁXIMA. 28 ANOS. PREVISÃO LEGAL. CANDIDATO
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO
NO EDITAL. CRITÉRIO ETÁRIO AFERIDO POR
OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO.
INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos
concursos públicos sujeitos a limite máximo de idade,
para aquele aprovado fora do número de vagas, o
preenchimento das condições editalícias será aferido no
momento em que a administração decidir convocá-lo.2.
Restando incontroverso que por ocasião de sua
convocação para o curso de formação, o apelante já

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 10039430.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 10

ARE 920676 AGR / DF
contava com idade além daquela legalmente permitida,
não há que se falar em nulidade do ato administrativo que
recusou sua matrícula.3. Recurso desprovido’.
Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput, e 37,
caput, da Constituição Federal.
Decido.
A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que
acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a
exigência da demonstração da existência de repercussão geral
das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
A matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que
introduziu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo
Civil, e o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda
Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais
necessárias à sua execução. Prevê o artigo 323 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação da Emenda
Regimental nº 21/07, que, quando não for o caso de
inadmissibilidade do recurso extraordinário por outra razão,
haverá o procedimento para avaliar a existência de repercussão
geral na matéria objeto do recurso.
Esta Corte, com fundamento na mencionada legislação,
quando do julgamento da Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que os recursos
extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir
de 3/5/07, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07,
deverão demonstrar, em preliminar do recurso, a existência da
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no
apelo.
No caso em tela, o recurso extraordinário possui a referida
preliminar e o apelo foi interposto contra acórdão publicado em
22/1/09 (fl. 222), quando já era plenamente exigível a
demonstração da repercussão geral.
Os artigos 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil e 323, §
1º, in fine, do RISTF, na redação da Emenda Regimental nº
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21/07, preveem que haverá repercussão geral sempre que o
recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência
dominante desta Corte, o que, efetivamente, ocorre no caso dos
autos.
Com efeito, o acórdão recorrido se afastou da orientação
jurisprudencial desta Suprema Corte, que pacificou
entendimento no sentido de que a comprovação do requisito
relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento
da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do
curso de formação. Sobre o tema, destaco os seguintes
precedentes:
‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ.
LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA
INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE
MATÉRIA
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I A comprovação do requisito de
idade deve ser realizada no momento da inscrição no
concurso público. Precedentes. II A alegada ofensa ao art.
97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não
foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a
inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes.
III Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE nº
741.815/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/14).
‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve
ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no
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momento da inscrição do curso de formação’ (ARE nº
685.870/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14).
‘Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público.
Regras editalícias. Limite de idade. A comprovação do
requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no
certame. Precedentes. 4. Alegada violação ao art. 93, IX, da
Constituição Federal. Não ocorrência. AI-QO-RG 791.292
de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento’ (ARE nº 730.959/BAAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe de 15/4/13).
Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões
monocráticas: ARE nº 748.942/BA, Relator o Ministro Roberto
Barroso, DJe de 5/12/13, e ARE nº 743.217/BA, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/13.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao
recurso extraordinário, nos termos da fundamentação. Ficam
invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.”

O recorrente sustenta que a petição do apelo extremo do agravado
não teria preenchido todos os requisitos de admissibilidade do recurso,
razão pela qual não seria possível a análise do mérito recursal.
Aduz, ainda, que,
“[e]m nenhum momento, é bem de ver, cuidou o acórdão
recorrido da questão referente ao momento em que se deveria
verificar o preenchimento da idade, se na data da inscrição para
o concurso ou no momento da posse no cargo.
Assim, ao que parece, a análise da admissão do recurso
deveria ater-se ao fundamento adotado pelo acórdão
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impugnado, que flagrantemente converge com a jurisprudência
do Excelso Pretório sobre o tema, que entende legítima a
exigência razoável de idade para o exercício de determinado
cargo público.
(…)
Ora, à luz da legislação de regência, resta claro como o sol
que a idade deve ser verificada no momento da matrícula do
candidato no curso de formação e não na data de sua inscrição
no certame de escolha dos policiais-bombeiros.”

É o relatório.

5
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 10039430.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 10

24/11/2015

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 920.676
DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifico que, ao contrário do que sustenta o agravante,
o agravado preencheu todos os requisitos de admissibilidade do recurso
extraordinário, sendo perfeitamente possível o conhecimento do agravo
para o provimento do apelo extremo.
Quanto ao mérito, não obstante o Supremo Tribunal Federal já tenha
assentado ser legítimo o estabelecimento de limite de idade como
requisito para o ingresso no serviço público, desde que haja previsão
legal nesse sentido e que tal limitação seja justificável em razão das
atribuições do cargo a ser exercido, também é certo que esta Corte já
firmou a orientação de que o referido requisito etário deve ser
comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento
posterior.
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA
MILITAR.
REQUISITO
DE
IDADE.
COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA LEI MAIOR.
ANÁLISE DE MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2011. O
entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que o requisito da idade deve ser
comprovado por ocasião da inscrição no concurso público. A
matéria versada no art. 97 da Constituição Federal não foi
arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao
recorrente inovar no agravo regimental. Agravo regimental
conhecido e não provido” (ARE nº 709.423/CE-AgR, Primeira
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Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4.6.2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL
CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A comprovação do
requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da
inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso
de formação” (ARE nº 685.870/MG-AgR, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE
IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO
CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A comprovação do
requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição
no concurso público. Precedentes. II – A alegada ofensa ao art.
97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi
arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de
fundamento nesta via recursal. Precedentes. III – Agravo
regimental a que se nega provimento” (ARE nº 741.815/CEAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 13/2/14).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Limite
etário para participação de curso de formação da Polícia Militar
do Estado do Ceará. Impossibilidade de dimensionar o período
transcorrido entre a abertura das inscrições do concurso e a
efetiva homologação. A comprovação da idade deve dar-se no
momento da inscrição. Precedentes. 4. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a
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que se nega provimento” (ARE nº 721.339/CE-AgR, Segunda
Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/13).

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento ao considerar
que a comprovação do requisito etário deveria ocorrer no momento da
matrícula no curso de formação e não no momento da inscrição no
concurso público.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 920.676
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGDO.(A/S) : WESLEY SOL DA SILVA
ADV.(A/S) : ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA JÚNIOR
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao
agravo
regimental,
nos
termos
do
voto
do
Relator.
Não
participaram, justificadamente, deste julgamento, os Senhores
Ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki. Presidência do Senhor
Ministro Dias Toffoli. 2ª Turma, 24.11.2015.
Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen
Lúcia e Teori Zavascki.
Subprocurador-Geral
Almeida.

da

República,

Dr.

Edson

Oliveira

de

Ravena Siqueira
Secretária
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