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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: MIN. EDSON FACHIN
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA
: JAQUELINE MIELKE SILVA
EMENTA: INGRESSO NA CARREIRA DA
MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC
45/2004.
TRIÊNIO
DE
ATIVIDADE
JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM
DIREITO.
REQUISITO
DE
EXPERIMENTAÇÃO
PROFISSIONAL.
MOMENTO
DA
COMPROVAÇÃO.
INSCRIÇÃO
DEFINITIVA.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO
DO PRECEDENTE PELA SUPREMA
CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE.
UNIDADE
E
ESTABILIDADE
DO
DIREITO. VINCULAÇÃO AOS
SEUS
PRECEDENTES.
STARE
DECISIS.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA
E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL
(OVERRULING) DO PRECEDENTE.
1. A exigência de comprovação, no
momento da inscrição definitiva (e não na
posse), do triênio de atividade jurídica
privativa de bacharel em Direito como
condição de ingresso nas carreiras da
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magistratura e do ministério público (arts.
93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da
Emenda Constitucional n. 45/2004) foi
declarada constitucional pelo STF na ADI
3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e
normativas
que
nortearam
aquele
julgamento, reafirmam-se as conclusões
(ratio decidendi) da Corte na referida ação
declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice
do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar
unidade ao direito e estabilidade aos seus
precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo
Novo
Código
de
Processo
Civil,
especialmente em seu artigo 926, que
ratifica a adoção – por nosso sistema – da
regra do stare decisis, que “densifica a
segurança jurídica e promove a liberdade e
a igualdade em uma ordem jurídica que se
serve
de
uma
perspectiva
lógicoargumentativa
da
interpretação”.
(MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da
persuasão à vinculação. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2016).
5. A vinculação
vertical e horizontal decorrente do stare
decisis relaciona-se umbilicalmente à
segurança
jurídica,
que
“impõe
imediatamente a imprescindibilidade de o direito
ser cognoscível, estável, confiável e efetivo,
mediante a formação e o respeito aos precedentes
como meio geral para obtenção da tutela dos
direitos”. (MITIDIERO, Daniel.
Cortes
superiores e cortes supremas: do controle à
interpretação,
da
jurisprudência
ao
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precedente. São Paulo: Revista do
Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do
stare decisis ou da vinculação aos
precedentes judiciais “é uma decorrência do
próprio princípio da igualdade: onde existirem
as mesmas razões, devem ser proferidas as
mesmas decisões, salvo se houver uma
justificativa para a mudança de orientação, a ser
devidamente
objeto
de
mais
severa
fundamentação. Daí se dizer que os precedentes
possuem uma força presumida ou subsidiária.”
(ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica:
entre permanência, mudança e realização
no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro,
2011). 7. Nessa perspectiva, a superação
total de precedente da Suprema Corte
depende de demonstração de circunstâncias
(fáticas e jurídicas) que indiquem que a
continuidade de sua aplicação implicam ou
implicarão inconstitucionalidade. 8. A
inocorrência
desses
fatores
conduz,
inexoravelmente,
à
manutenção
do
precedente já firmado. 9. Tese reafirmada:
“é constitucional a regra que exige a
comprovação do triênio de atividade jurídica
privativa de bacharel em Direito no momento da
inscrição
definitiva”.
10.
Recurso
extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de
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julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em
apreciando o Tema 509 da repercussão geral, negar provimento ao
recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou tese nos
seguintes termos: “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida
para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art.
93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição
definitiva no concurso público”, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso e Marco Aurélio
Brasília, 13 de abril de 2016.
Ministro EDSON FACHIN
Redator para o acórdão
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: MIN. EDSON FACHIN
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA
: JAQUELINE MIELKE SILVA
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Cuida-se de recurso
extraordinário interposto contra acórdão do c. Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, que negou provimento a apelação da ora recorrente, assim
ementado:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO
DE ATIVIDADE JURIDICA (PRÁTICA FORENSE) DE 3 (TRÊS)
ANOS MOMENTO DA EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO
DA CONDIÇÃO. EDITAL DO CONCURSO OMISSO
QUANTO À DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
CONCURSO SUSPENSO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO.
ATENDIMENTO SUPERVINIENTE DO REQUISITO.
1. Afigura-se legítima a exigência inscrita no edital relativo
à comprovação de atividade jurídica (prática forense) no ato da
inscrição definitiva, e não da posse, desde que tal data esteja
prevista e seja certa.
2. A ausência de especificação de data certa no edital para
o início da inscrição definitiva, transfere para a data da
nomeação a comprovação do tempo de prática forense.
3. Também a suspensão do concurso por ato da
Administração, dilatando o prazo para a inscrição definitiva
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acarreta o fato superveniente do preenchimento das condições
objetivas concernente ao tempo da prática de atividade
judiciária.
4. A sentença que acolhe o pedido autoral resolve o
processo com julgamento de mérito (CPC, art 269, I).
5. Agravo retido prejudicado.
6. Apelação da União improvida.
7. Recurso - adesivo da autora provido.”

Segundo a Recorrente, o acórdão vergastado violou os artigos 93, I, e
5º, caput, da Constituição da República. Narra que a Recorrida logrou
êxito em todas as etapas escritas do concurso público para Juiz Substituto
do TRT da 10ª Região, mas teve seu requerimento de inscrição definitiva
indeferido por ausência de comprovação dos 3 (três) anos de atividade
jurídica, sob a justificativa que tal prazo deveria ter sido preenchido até
aquela data (inscrição definitiva). Inconformada, a candidata ajuizou
demanda judicial, obtendo antecipação de tutela que lhe garantiu a
manutenção no certame. Por ato da própria Administração, o concurso
ficou suspenso de janeiro de 2008 a julho de 2009, e, nesse ínterim, a ora
Recorrida completou o prazo necessário de atividade jurídica.
A Recorrente alega, ainda, que a decisão impugnada, ao estabelecer
que somente é possível exigir a comprovação dos três anos de atividade
jurídica na data da inscrição definitiva, caso tal data seja mencionada no
edital, inobservou a decisão do STF no bojo do julgamento da ADI 3.460.
No referido feito, a Corte julgou constitucional o art. 7º, caput e parágrafo
único, da Resolução nº 35/2002, com a redação dada pelo art. 1º da
Resolução nº 55/2004, do Conselho Superior do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios. Sustenta, também, que teria ocorrido
malferimento ao princípio da isonomia, na medida em que a Recorrida
contou com tratamento distinto daquele dispensado aos demais
candidatos.
Em contrarrazões, a Recorrida sustenta, em síntese, que: (i) a própria
2
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Banca Organizadora do concurso determinou a suspensão do certame,
oportunizando à candidata completar o tempo necessário de atividade
jurídica; (ii) anteriores Reclamações ajuizadas pela União tiveram
seguimento negado, por não se aplicar, à hipótese, o entendimento da
ADI nº 3.460; (iii) a Recorrida realizou a prova oral, tendo obtido grau
máximo e alcançado o 4º lugar na classificação geral do concurso; (iv) o
fim colimado pelo constituinte derivado, que inseriu o requisito dos 3
(três) anos de atividade jurídica no art. 93 da Carta Magna, foi o de exigir
período razoável de experiência para o exercício das funções de
magistrado, o que ocorre, apenas, após a nomeação, e não para
participação na prova oral e de pontos, motivo que revela ser descabida a
exigência no momento da inscrição definitiva, sobretudo quando não
prevista em lei, mas em mera resolução, pois cria requisito não previsto
na Constituição para restringir o direito fundamental de livre acesso aos
cargos públicos, sendo relevante lembrar que os direitos fundamentais
devem ser interpretados extensivamente; (v) o edital do concurso Público,
in casu, não previu a data da inscrição definitiva, o que distingue,
substancialmente, este feito da temática enfrentada na ADI 3.460, ação
em que a inscrição definitiva contava com data prevista no edital; (vi) o
art. 35 da Resolução Administrativa nº 1.046/2005 do Tribunal Superior do
Trabalho dispõe que a comprovação do triênio de atividade jurídica
apenas será exigida na data da nomeação.
Por entender que o tema constitucional versado nestes autos é
relevante do ponto de vista político, social e jurídico, e ultrapassa os
interesses subjetivos da causa, submeti-o ao Plenário Virtual (Tema 509).
A repercussão geral do tema constitucional foi reconhecida por esta
Corte, em acórdão assim ementado:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE JURÍDICA (PRÁTICA FORENSE) DE 3 (TRÊS)
ANOS. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO
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DA CONDIÇÃO. EDITAL DO CONCURSO OMISSO
QUANTO À DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
CONCURSO SUSPENSO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO.
ATENDIMENTO
SUPERVENIENTE
DO
REQUISITO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 655265 RG,
Relator Min. LUIZ FUX, DJe 03-12-2012).

A Procuradoria-Geral da República, devidamente intimada,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, em parecer
que porta a seguinte ementa:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE
SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO – EDITAL – TRIÊNIO DE
ATIVIDADE JURÍDICA – MOMENTO DE COMPROVAÇÃO –
DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA –
ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 93, I, AMBOS DA
CF/88 – PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE
DIVORCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF –
PRECEDENTES – PARECER PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, de regra, nós vamos julgar uma repercussão geral que é
exatamente sobre essa tese que o Ministério Público fez a distinção: se vai
levar em consideração o triênio constitucional na data da inscrição ou na
data da posse. Subsequentemente, vamos analisar o caso concreto.
Eu gostaria, originariamente, apenas de manifestar uma certa
perplexidade, porque, na verdade, conhecemos a jurisprudência do
Tribunal. Em repercussão geral, nós não vamos julgar só o caso concreto,
vamos julgar a tese, mas aqui me pareceu que é chegada a hora de nós
acompanharmos aquelas outras carreiras que mantêm paridade com a
magistratura.
Então, o que me causa mais perplexidade é que a Resolução 40/2009
do CNMP, com a redação dada pela Resolução 87/2012, adaptando-se já à
Emenda 45, prevê expressamente que a comprovação do período de três
anos de atividade jurídica para o provimento do cargo de membro do
Ministério Público deve ser computada até o momento da posse, e não
mais da inscrição definitiva. E isso acontece com todas as demais carreiras
jurídicas.
E aí nós vamos tentar explicar a justeza desse critério, porquanto a
Constituição Federal, no art. 93, dispõe:
"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:”

E com a Emenda nº 45 de 8 de dezembro de 2004, o inciso I ostenta a
seguinte redação:
"I. ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com
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a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos
de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação;”

Então, a Constituição Federal não fala se esses três anos são da data
da inscrição ou da data da posse. E é exatamente numa exegese desse
dispositivo constitucional, coadjuvado por algumas razões de paridade e
algumas razões lógico-jurídicas de outras categorias, que nós vamos,
digamos assim, sugerir que o Plenário debata essa tese.
Então, de alguma maneira, quero abreviar alguns temas aqui do
debate. O primeiro deles diz respeito, exatamente, à possibilidade de se
discutir, como se discutiu no bojo do processo, a legitimidade da
resolução do CNJ sobre esse triênio constitucional, regulando o art. 93 da
Constituição Federal. A Resolução é a de nº 75 de 2009 do CNJ e assenta
que:
"I. Os cargos, empregos e funções serão acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei,
[...]."

Então, aqui, a primeira discussão formal foi exatamente até que
ponto se poderia discutir a constitucionalidade de um ato normativo
secundário, como sói ser a resolução do CNJ. E nós trazemos à colação a
questão relativa ao nepotismo na qual a Suprema Corte assentou que era
possível extrair, como fonte primária, o ditame da Constituição Federal,
coadjuvado pela resolução do CNJ, que poderia ser arguida essa
constitucionalidade ou inconstitucionalidade. E é com a mesma ratio
decidendi que eu estou admitindo essa discussão.
E aqui, então, eu inicio o debate, ressaltando que, para o correto
deslinde da controvérsia, o ponto central consiste em saber qual o
momento adequado para o cálculo de comprovação da exigência do
triênio constitucional de atividade jurídica. E repiso a redação do art. 93.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
VOTO VENCIDO
REPERCUSSÃO GERAL
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. TEMA 509.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS
PARA
INGRESSO
NA
CARREIRA
DA
MAGISTRATURA.
MOMENTO
CORRETO
PARA
A
AFERIÇÃO DO TERMO A QUO E AD
QUEM DO TRIÊNIO DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE JURÍDICA EXIGIDO PELO
ART. 93, I, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA PARA O INGRESSO NA
CARREIRA. RESOLUÇÃO DO CNJ.
EDITAL.
DATA
DA
INSCRIÇÃO
DEFINITIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 75 NA PARTE
QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DA
ATIVIDADE JURÍDICA NO MOMENTO
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA (ART. 58, §
1º,
ALÍNEAS
“A”,
“B”
E
“I”).
ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE
AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PARA INGRESSO NO
CARGO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO
LIVRE
ACESSO
AOS
CARGOS
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PÚBLICOS.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE. ART. 37, I, DA CRFB/88.
SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE
QUE
ASSENTA
QUE
O
MOMENTO PARA A EXIGÊNCIA É O
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA PARA
RECONHECER QUE O MOMENTO
LEGÍTIMO É O DA POSSE NO CARGO,
DATA EM QUE SE ULTIMA A
INVESTIDURA E O AGENTE PÚBLICO
PODE INICIAR O EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. NO
ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, JÁ
SE ADOTA O ENTENDIMENTO DE QUE
A COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE
TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA
DEVE OCORRER NO MOMENTO DA
POSSE, E NÃO MAIS NO DA
INSCRIÇÃO DEFINITIVA (ART. 3º DA
RES. Nº 40/2009 DO CNMP). O CASO
CONCRETO
REVELA
CONTEXTO
FÁTICO ESPECÍFICO EM QUE, MERCÊ
DA SUSPENSÃO DO CONCURSO, A
CANDIDATA
PREENCHEU
O
REQUISITO DOS TRÊS ANOS DE
ATIVIDADE JURÍDICA ANTES MESMO
DA
INSCRIÇÃO
DEFINITIVA.
OMISSÃO DO EDITAL QUANTO À
DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O CNJ ostenta competência para editar
atos
normativos
primários,
posto
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prerrogativa funcional atribuída pelo art.
103-B, §4 º, inserido pela EC nº 45/2004
(ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Data do
julgamento: 20/08/2008).
2. O “ingresso na carreira” da Magistratura,
expressão contida no art. 93, I, da
Constituição da República, é sinônimo de
investidura, o que se aperfeiçoa com a posse
no cargo, observando-se, nas nomeações, a
ordem de classificação no concurso público.
3. A exegese da citada norma constitucional
reclama interpretação que não se configure
restritiva ao acesso de cargos públicos, de
forma a exigir a comprovação da atividade
jurídica no momento da inscrição definitiva
no certame público, tal como exigida pelo
ato impugnado.
4. O triênio constitucional de prática
jurídica imposto pelo art. 93, I, da
Constituição da República é pressuposto
para o ingresso na carreira da Magistratura,
por isso que exigível no momento da posse
no cargo, e não para o concurso em si, à
semelhança do que o CNMP já adota em
relação aos concursos para membros do
parquet (Superação da jurisprudência da
Corte, tomada na ocasião do julgamento da
ADI 3.460, Relator Min. Carlos Britto,
Tribunal Pleno, DJe 15-06-2007, que assenta
que o momento para a exigência é o da
inscrição definitiva).
5. O art. 3º da Resolução nº 40/2009 do
CNMP, com a redação dada pela Resolução
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nº 87 de 2012, prevê, expressamente, que a
comprovação do período de três anos de
atividade jurídica para o provimento do
cargo de membro do Ministério Público
deve ser computado até o momento da
posse, e não mais da inscrição definitiva.
6. O princípio da simetria entre as aludidas
carreiras do Ministério Público e da
Magistratura exige do candidato ao cargo
de magistrado a comprovação de três anos
de atividade jurídica até a inscrição
definitiva, enquanto no âmbito do
Ministério Público a regra adotada desde
junho de 2012, mais justa e favorável ao
candidato, é a de comprovação da referida
atividade, apenas, no momento da posse,
ocasião em que se materializa a investidura
no cargo e o candidato assume o
compromisso de fielmente desempenhar as
suas funções.
7. In casu: a) a candidata, ora Recorrida,
inscreveu-se no XIX concurso público para
provimento do cargo de Juiz Substituto da
10ª Região da Justiça do Trabalho; b) Logrou
êxito nas etapas preliminares, mercê de a
União, ora apelante, assentar que a mesma
não comprovara os três anos de atividade
jurídica na data da inscrição definitiva; c)
Sucede que, conforme anteriormente
definido, este requisito se comprova no
momento da posse, nos termos do acórdão
recorrido, que consagrou o direito à
nomeação e posse da Recorrida, que
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classificou-se em 4º lugar no referido
certame; d) Deveras, ainda que se opte por
reafirmar o entendimento segundo o qual o
momento de comprovação dos requisitos se
dá na data da inscrição definitiva do
concurso, ainda assim, o direito da
Recorrida merece o reconhecimento desta
Corte; e) É que, após a candidata ter obtido,
judicialmente, antecipação de tutela que lhe
garantiu a manutenção no certame, a
Administração, por ato próprio, suspendeu
o concurso pelo período de janeiro de 2008 a
julho de 2009, sendo certo que, nesse
ínterim, a ora Recorrida completou o prazo
necessário de atividade jurídica; f) Last but
not least, no momento em que cessou a
suspensão do concurso, a Recorrida de há
muito havia completado o prazo exigido
pelo art. 93, I, da CRFB/88.
8. Recurso Extraordinário a que se nega
provimento,
declarando-se
a
inconstitucionalidade do art. 58, §1º,
alíneas “a”, “b”, e “i”, da Resolução nº
75/2009 do CNJ.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Senhor Presidente,
egrégio Plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores
advogados presentes.
A controvérsia subjacente a este feito cinge-se à temática relevante
no panorama jurídico pós-Emenda Constitucional nº 45/2004, mormente
na perspectiva de se pacificar polêmica inaugurada pela nova redação do
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inciso I do art. 93 da Carta Magna, que passou a exigir, para o ingresso no
cargo de juiz substituto, além do evidente e salutar concurso público, o
requisito mínimo de três anos de atividade jurídica.
In casu, há que se definir se, ao disciplinar a forma e momento de
comprovação do requisito de três anos atividade jurídica, a Resolução nº
75/2009 do Conselho Nacional de Justiça desborda da competência
normativa deste órgão, mormente em razão do art. 37, I, da Constituição
da República, verbis: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (...).
Ultrapassada essa premissa, o cerne do tema submetido à
Repercussão Geral neste Recurso Extraordinário é saber qual o momento
adequado para a comprovação da exigência dos 3 (três) anos de atividade
jurídica: se no momento da posse, ou da data da inscrição definitiva, bem
como identificar o termo a quo para o referido cálculo.
Delimitada a tese central, passemos às preliminares de mérito.
I. PRELIMINAR
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Ab initio, reafirmo a admissibilidade deste Recurso Extraordinário
ora em julgamento.
Quanto à indispensável ofensa direta à Carta da República, verificase, de plano, situação e densidade constitucional, uma vez que o debate
gravita em torno da ofensa ao art. 93, I, da CRFB/88, ao tratar do requisito
objetivo dos três anos de atividade jurídica para ingresso na carreira da
magistratura.
Prosseguindo no exame preliminar, consigno o preenchimento de
todos os demais requisitos de admissibilidade do presente recurso,
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notadamente a tempestividade, o prequestionamento, a legitimidade e o
interesse recursais, além do indispensável reconhecimento da repercussão
geral da matéria (Tema 509 do Plenário Virtual).
Conheço, pois, do presente recurso extraordinário e passo ao exame
de mérito.
II. MÉRITO
Impende tecer breves considerações essenciais para o correto
deslinde da controvérsia debatida neste Recurso Extraordinário, cujo
ponto central, conforme ora narrado, consiste em saber qual o momento
adequado para o cálculo e comprovação da exigência do triênio
constitucional de atividade jurídica (CRFB/88, art. 93, I - requisito
obrigatório para ingresso na carreira da magistratura nacional -, se o
momento da posse ou da data da inscrição definitiva, bem como
descortinar o termo a quo para o referido cálculo.
A questão constitucional ora posta em julgamento tomou forma com
o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, que, dentre outras
modificações, passou a exigir do bacharel em Direito, no mínimo, três
anos de atividade jurídica para ingresso nos quadros da Magistratura
(art. 93, I).
A redação atual do dispositivo constitucional que disciplina a
matéria está posta nos seguintes termos, verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:
“I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com
a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
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fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos
de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004).”

A exigência de experiência foi introduzida, mercê da preocupação
do constituinte derivado com a rigidez na forma de ingresso em função
tão relevante. Com essa justificativa, a EC nº 45/04 incluiu o triênio
constitucional de prática jurídica para ingresso na carreira da
Magistratura e do Ministério Público, questão que ficou definida pela
Resolução do Conselho Nacional de Justiça n º 75, de 12-5-2009
(revogação expressa da Resolução nº 11, de 31-1-2006). No que concerne
ao thema decidendum, a Resolução assim dispõe, verbis:
“Art. 58. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente
da Comissão de Concurso, mediante preenchimento de
formulário próprio, entregue na secretaria do concurso.
§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será
instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito,
devidamente registrado pelo Ministério da Educação;
b) certidão ou declaração idônea que comprove haver
completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de
atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo,
emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de
bacharel em Direito;
(...)
i) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em
que o candidato especificará as atividades jurídicas
desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de
sua prestação bem como as principais autoridades com quem
haja atuado em cada um dos períodos de prática profissional,
discriminados em ordem cronológica;”

Nesse ponto, há que se definir, de plano, se a Resolução nº 75/2009
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do Conselho Nacional de Justiça desborda da competência normativa
deste órgão, mormente em razão do art. 37, I, da Constituição, que dispõe
“os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei (...)”.
Segundo o Impetrante, normas desse cariz somente têm validade se
observarem o iter previsto para a edição de leis em sentido formal (e.g.,
leis ordinárias ou complementares), uma vez que a Constituição é
expressa na imposição de tal preceito.
Com efeito, a discussão acerca do poder normativo do Conselho
Nacional de Justiça já foi objeto de apreciação pelo Plenário da Corte, nos
autos da ADC 12/DF, Rel. Min. Ayres Britto. Não se pretende aqui
retomar tal discussão, mas, apenas, transladar as principais premissas e
conclusões indispensáveis ao deslinde da controvérsia posta nos autos.
Naquela assentada, o Tribunal, reconhecendo a constitucionalidade
da Resolução CNJ nº 07, que proscrevia a prática cognominada de
nepotismo, consignou, expressamente, a competência do Conselho
Nacional de Justiça para editar atos normativos primários. Segundo a
Corte, tal prerrogativa fora genericamente atribuída pelo constituinte
derivado ao CNJ, ex vi do art. 103-B, §4º, II, inserido pela EC nº 45/2004, e
que a vedação ao nepotismo, contida na Resolução atacada, densificava
os princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência
(CRFB/88, art. 37, caput). Afastou-se, desse modo, qualquer antinomia
entre os modelos normativos constitucional e infraconstitucional.
Esta lógica, a nosso juízo, se encaixa perfeitamente, e por isso deve
ser transplantada, à espécie. Isso porque o CNJ editou a referida norma
(Resolução nº 75, de 12 de maio de 2009) com fundamento direto em
parâmetros erigidos constitucionalmente. Como visto, a Resolução CNJ
nº 75/2009, ancorada no art. 103-B, §4º, I, da CRFB/88, impôs que o
momento de comprovação dos três anos de prática jurídica para o
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ingresso de magistrado deve ocorrer na data da inscrição definitiva no
concurso.
Deveras, antes de constituir ofensa, a atuação do Conselho Nacional
de Justiça se coaduna com as suas competências outorgadas pelo
precitado art. 103-B, § 4º, I e II, da Constituição de 1988. Eis o teor da
norma constitucional, verbis:
“Art. 103-B (...)
§ 4º (...)
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo
cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou
recomendar
providências;
(Incluído
pela
Emenda
Constitucional nº 45, de 2004);
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se
adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da
União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).”

Da leitura do indigitado preceito, facilmente se depreende que o CNJ
possui, como função precípua, zelar pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura (atual LOMAN – Lei Complementar nº 35, de 14 de março
de 1979), podendo, inclusive, expedir atos regulamentares, no âmbito de
sua competência. Mas o que seria de competência do CNJ?
A resposta encontra-se no inciso inferior (CRFB/88, art. 103-B, §4º, II),
de onde se extrai duas competências: (i) zelar pela observância do art. 37;
e (ii) proceder à apreciação da legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo,
inclusive, desconstituir tais atos ou fixar prazo para que se adotem, in
concrecto, as providências necessárias à estrita observância da lei.
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Interessa, no caso sub examine, a segunda atribuição.
Ora, se incumbe ao Conselho Nacional de Justiça proceder, nos casos
concretos, a tal avaliação (i.e., desconstituir os atos editados por órgãos e
membros do Poder Judiciário, revê-los ou fixar prazo para que se adotem
providências necessárias ao estrito cumprimento da lei), é inelutável a sua
competência para regular in abstracto tais assuntos, antecipando, por meio
de Resoluções, o seu juízo acerca da validade ou invalidade de uma dada
situação fática.
Nesse sentido, assinala Sérgio Ferraz que “aquilo que o administrador
pode ordenar ou proibir em um caso isolado, pode ordenar ou proibir em forma
geral, para todos os demais casos similares”. (FERRAZ, Sérgio. Regulamento.
In.: Três estudos de Direito Administrativo, 1977, p. 107).
É de se ressaltar que tal postura se revela extremamente salutar e
consentânea com a segurança e previsibilidade indispensáveis ao Estado
Democrático de Direito, em geral, e à vida em sociedade, em particular,
além de evitar, ou, pelo menos, amainar, comportamentos antiisonômicos pelos órgãos estatais.
Desse modo é possível afirmar que compete ao Conselho Nacional
de Justiça editar Resolução que disponha “sobre os concursos públicos para
ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário
nacional”, mercê de o art. 37, I, da Constituição prever que “os cargos,
empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei (...)”, uma vez que, no limite de sua
competência, se limita a expedir atos regulamentares in abstracto que
pretendam zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e da
Constituição da República. Vale dizer, apenas desvela o que já se contém
na Carta Maior e na lei federal disciplinadora.
Entretanto, o cerne do Recurso Extraordinário em questão é saber
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qual o momento adequado para a comprovação da exigência de certidão
ou declaração idônea que comprove haver completado 3 (três) anos de atividade
jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo, emprego ou função, exercida
após a obtenção do grau de bacharel em Direito: se no momento da posse ou
na data da inscrição definitiva, bem como o termo a quo de cômputo da
referida atividade.
Após análise pormenorizada do histórico da jurisprudência desta
Corte, nota-se que restou sedimentado o entendimento de que “o
momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição
definitiva no concurso”.
Em 2006, este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 3.460,
Tribunal Pleno, DJe 15-06-2007, proposta pela Confederação Nacional dos
Ministérios Públicos (CONAMP), declarou a constitucionalidade do art.
7º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 35/2002, com a redação dada
pelo art. 1º da Resolução nº 55/2004 do Conselho Superior do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (CSMPDF), que exigia a
comprovação do triênio constitucional para a inscrição definitiva.
Naquela oportunidade, o Tribunal, por 7 votos a 4 na matéria,
reputou que “o momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data
da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da
sociedade quanto dos candidatos”.
O i. Ministro Relator, Ministro Ayres Britto, ficou vencido junto com
os i. Ministros Eros Grau, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, que
entendiam que “os requisitos devem ser totalmente preenchidos por aquele que
ocupará o cargo, vale dizer, pelo candidato aprovado em todas as fases do
concurso público. Não se deve impedir que o candidato realize as provas
enquanto não atender todos os requisitos inerentes à investidura no cargo e não
ao procedimento de acesso a ele, principalmente quando a Constituição do Brasil
não o faz” (Trecho do voto do i. Min. Eros Grau - ADI 3460, julgado em
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31/08/2006, DJe 15-06-2007).
A corrente vencedora partiu da tese encampada pela i. Min. Cármen
Lúcia, que foi seguida pelos i. Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim
Barbosa, Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ellen Gracie, no
sentido de que “a exigência seja feita tal como posta na resolução, no momento
da inscrição, porque isso tanto dá segurança à sociedade quanto a todos os
candidatos, e não apenas àqueles interessados”.
Sabe-se, por certo e evidente, que os efeitos erga omnes decorrentes
do
referido
julgamento
dizem
respeito,
tão
somente,
à
constitucionalidade do critério adotado na Resolução editada pelo
Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal, não
impedindo a adoção de outro.
Ocorre que, posteriormente, o próprio Conselho Nacional do
Ministério Público, que editou a referida Resolução, considerou-a
incoerente e inconsistente com o ordenamento jurídico, no ponto em que
converge para o thema iudicandum e alterou a redação do seu art. 3º, por
meio da Resolução nº 87, de 27 de junho de 2012, publicada no Diário
Oficial da União no dia 23 de julho de 2012. Eis o teor do novo
dispositivo: A comprovação do período de três anos de atividade jurídica
deverá ser documentada e formalizada para o ato da posse do candidato
aprovado em todas as fases do concurso público.
Sendo assim, o próprio Ministério Público, no exercício da autotutela
administrativa, reconheceu o equívoco da antiga redação do dispositivo
da Resolução que impunha a comprovação antecipada da prática jurídica
e evoluiu para assentar que o momento correto para a aferição da
atividade jurídica é a posse.
Destaque-se que esse novel critério foi posto em prática no
recentemente realizado 27º Concurso para provimento de cargos de
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Procurador da República, nos termos do art. 7º, §2º, do Edital nº 5/2013
que regulamentou o referido certame, in verbis:
“(...) § 2º - O candidato, ao preencher o formulário,
firmará declaração, sob as penas da lei, (1) de que é bacharel
em Direito e de que atenderá, até a data da posse, à exigência
de 3 (três) anos de atividade jurídica exercida exclusivamente
após a obtenção do grau de bacharel em Direito (CF, art. 129,§
3º); (2) de estar ciente de que a não apresentação do respectivo
diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação,
no ato da inscrição definitiva (art. 45 do Regulamento do
Concurso), acarretará a sua exclusão do processo seletivo; (3) de
estar ciente de que para tomar posse deverá comprovar os 3
(três) anos de atividade jurídica e (4) de que aceita as demais
regras e condições pertinentes ao concurso, consignadas no seu
regulamento e neste edital, das quais não poderá alegar
desconhecimento.”

Deveras, assiste razão ao Conselho Nacional do Ministério Público,
no ponto em que concluiu que o art. 129, § 3º, da Carta Magna exige o
triênio de atividade jurídica apenas no momento da investidura no cargo.
É que, assim como o art. 93, I, da Constituição, que trata do ingresso na
magistratura, tal conclusão resulta cristalina da leitura do dispositivo, a
saber:
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três
anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a
ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004);
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com
a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos
de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004).”

Aliás, foi nesse sentido o voto do i. Min. Ayres Britto quando da
relatoria no julgamento da já citada ADI 3.460, DJe 15.06.2007, in verbis:
“(...) três anos de atividade jurídica é exigido do bacharel em
direito para o ingresso na carreira do Ministério Público. E esse
ingresso – que é sinônimo de investidura --, se dá com a posse no
respectivo cargo, e não com o ato de mera inscrição no pertinente
concurso. Motivo pelo qual não se pode exigir dos aspirantes à
carreira ministerial pública, no ato de inscrição no concurso, o
atendimento ao requisito temporal de três anos de atividade jurídica,
referido no § 3º do art. 129 da Constituição. Afinal, o que deseja a
Constituição é a comprovada experiência profissional para o efetivo
desempenho do cargo posto em competição pública.”

Importa rememorar a antiga jurisprudência desta Corte, quando, na
ocasião do julgamento do RE 184.425, o i. Min. Carlos Velloso assentou,
ao tratar sobre o momento de cumprimento dos requisitos de habilitação,
já trazia o entendimento segundo o qual o objetivo da Constituição e da
lei é que as condições sejam exigidas para o exercício da profissão, e não
para a realização do concurso. Transcrevo o trecho do voto, verbis:
“(...) o que importa é a existência da habilitação plena no ato da
posse. Atende-se, com isto, a finalidade da lei, o objetivo da lei.
Cumprir a lei, sabemos todos, não é aferrar-se, servilmente, à letra da
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lei, mas realizar os objetivos desta. Ora, não tem nenhuma
significação a inexistência, no ato da inscrição do concurso, da
habilitação para o exercício da profissão. No momento em que esse
exercício vai ocorrer é que a habilitação é necessária” (RE 184425, Rel.
Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 01/10/1996, DJ
12-06-1998).

Nesse mesmo sentido, o MS 25.504 assentou que:
“(...) parece-me que, em princípio, o prazo de três anos de
atividade jurídica é exigido do bacharel em direito para o ingresso na
carreira do Ministério Público. Ingresso, esse, que se dá com a posse e
não com o ato de inscrição no respectivo concurso. Lógico.” (MS
25504 MC, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, julgado em
30/08/2005, publicado em DJ 08/09/2005 PP-00013)

Com a devida vênia daqueles que têm entendimento em sentido
contrário,
forçoso
concluir
que
se
afigura
de
duvidosa
constitucionalidade qualquer norma de hierarquia inferior que pretenda
restringir o acesso ao cargo público mediante antecipação do momento de
comprovação dos requisitos constitucionais, que não se refiram ao
momento da posse.
Vale lembrar que a Constituição da República, indubitavelmente,
pretendeu pautar o acesso ao serviço público pela meritocracia, a fim de
selecionar os candidatos mais bem preparados para o exercício da função,
não sendo dado ao regulamento infraconstitucional, por via transversa,
estreitar a cláusula do livre acesso aos cargos e empregos públicos com
fulcro em outro critério que não o mérito.
A exigência de comprovação da atividade jurídica antecipadamente,
sem qualquer fundamento razoável para tanto, constitui critério inócuo,
além de frustrar o caráter competitivo do certame concursal e ultrajar o
princípio republicano e o princípio da igualdade (CRFB/88, art. 5º, I).
16
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Ora, quando a própria Constituição impõe a condição de que o
bacharel em direito, para concorrer ao cargo de juiz substituto, terá que
comprovar o requisito mínimo de três anos de atividade jurídica para o
ingresso na carreira, está tratando de condições da investidura em tais
cargos públicos. O que o constituinte almejou com referida imposição foi
obstar, ao exercício do cargo público, aquele indivíduo teoricamente com
menos experiência prática para ocupar referido múnus.
Assim, verbi gratia, seria razoável que determinado cidadão, que
possui 2 anos e 6 meses à data da inscrição definitiva do concurso, não
pudesse prosseguir no certame, sendo certo que é cediço que à data da
posse ele já possa contar com 4 ou 5 anos de atividade jurídica? E a
perplexidade se exacerba ao imaginarmos que o referido candidato
poderia prosseguir em um concurso público para ingresso no Ministério
Público, porquanto atualmente o CNMP só exige a comprovação da
atividade jurídica na posse, mas seria eliminado no concurso para
Magistratura. Regras distintas para situações muito semelhantes.
Resta inequívoco que a Constituição é expressa em exigir essa
expertise na data do ingresso na carreira, sendo que no momento em que
esse exercício vai ocorrer é que a comprovação se faz necessária.
Interessa, portanto, que o candidato ao posto público esteja apto a nele
ser investido na ocasião do efetivo ingresso na carreira, que se dá
mediante a posse, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar nº 35, de
14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), in verbis:
TÍTULO V
Da Magistratura de Carreira
CAPÍTULO I
Do Ingresso
Art. 78 - O ingresso na Magistratura de carreira dar-se-á
mediante nomeação, após concurso público de provas e títulos,
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organizado e realizado com a participação do Conselho
Secional da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1º - A lei pode exigir dos candidatos, para a inscrição no
concurso, título de habilitação em curso oficial de preparação
para a Magistratura.
§ 2º - Os candidatos serão submetidos a investigação
relativa aos aspectos moral e social, e a exame de sanidade física
e mental, conforme dispuser a lei.
§ 3º - Serão indicados para nomeação, pela ordem de
classificação, candidatos em número correspondente às vagas,
mais dois, para cada vaga, sempre que possível.

Ora, se a própria Constituição da República exige, para o ingresso na
carreira (CRFB/88, art. 93, I), a comprovação do triênio de prática jurídica,
e o ingresso na carreira se dá com a nomeação, de acordo com a Lei
disciplinadora (LOMAN, art. 78, caput), não há, no nosso modo de ver,
como defender a constitucionalidade de norma contida em Resolução do
CNJ que antecipa o momento de atestar o cumprimento dos requisitos.
No âmbito doutrinário, leciona José dos Santos Carvalho Filho
(Manual do Direito Administrativo, 23ª ed., Editora Lumen Juris, Rio de
Janeiro: 2010, p. 706):
O STJ passou a adotar esse entendimento, restringindo-o, contudo às
carreiras da magistratura e do MP. Em tais hipóteses, por conseguinte,
não incidiria a súmula 266 do mesmo tribunal, o que não impediria sua
incidência outras carreiras. Fundou-se a decisão na nova redação dada ao
art. 93, I, da CF, pela EC 45, bem como no art. 129, § 3º, da CF, que se
identifica com aquele dispositivo. Entretanto, não abonamos semelhante
pensamento. Na verdade, a alteração introduzida pela citada EC 45 não
fez qualquer referência ao momento de comprovação do tempo de
atividade jurídica. Além disso, a contagem desse período tem que
estender-se até a posse, pois que é nesse momento que o candidato
aprovado ingressa na carreira, e não no momento em que apenas se
18
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inscreve no concurso. Aliás, em ambos os dispositivos consta a
expressão o ingresso na carreira e esse, evidentemente, não se dá na
oportunidade da inscrição no concurso. Essa é que nos parece a
interpretação lógico do requisito em foco. (grifo nosso).
Outrossim, a ideia contida no dispositivo em análise encontra
previsão semelhante em diversos outros dispositivos constitucionais.
Assim é que quando se estabelece determinada idade mínima para
ingresso em alguns cargos públicos, é porque se acredita que candidatos
naquela faixa etária ostentariam maior maturidade, não para fazer as
provas, mas para exercer a função.
Não se exige um diploma de curso superior para permitir a
realização das provas, mas para que o candidato comprove habilitação
técnica e conhecimentos necessários para poder melhor exercer as
atribuições do cargo. Não por outro sentido, quando a Constituição exige
os três anos de prática jurídica para ingresso na Magistratura, almeja que,
no momento do exercício do munus, aquele profissional tenha a
experiência, em tese, necessária para assumir tamanha responsabilidade,
ou seja, deve demonstrar, no momento imediatamente anterior ao do
efetivo exercício da profissão, o cumprimento dos requisitos
constitucionalmente exigidos.
Temos sempre que nos voltar para a mens legis encartada na
Constituição da República, porquanto o edital e o próprio ato do
concurso, em si, são apenas instrumentos para aferir se há candidatos
disponíveis naquela comunidade que possam ser selecionados pelo
Estado. Tanto que não há obrigatoriedade do provimento imediato após a
proclamação do resultado do concurso.
Ademais, o argumento defendido pela Recorrente, no sentido de que
haveria violação ao princípio da isonomia em face das pessoas que
deixaram de realizar a inscrição, já que estas confiavam nas normas
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previstas nos editais de concurso, não merece prosperar. Nesse ponto,
além de impossibilitar a atuação dos órgãos jurisdicionais em situações
reconhecidamente ilegítimas, desencorajaria aqueles que, confiantes de
seus direitos, reagissem aos excessos da Administração Pública.
Realmente, não há sentido em se defender eventual violação ao princípio
da isonomia a partir do fundamento de que aqueles que não se
inscreveram por respeito às normas presentes nos editais, em
contraposição àqueles que se inscreveram, mas não concordam e
impugnam determinada regra que consideram abusiva. Nesse sentido:
RE 392.976, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em
17/08/2004, DJ 08-10-2004.
Não bastassem todos os fundamentos acima delineados, temos que
se o interregno mínimo de três anos de atividade jurídica tiver de ser
comprovado na data da inscrição definitiva, serão aplicados critérios
distintos para todos os outros concursos públicos, em afronta ao princípio
da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput).
Com efeito, a jurisprudência do STJ já se pacificou, inclusive
sumulando a matéria, no sentido de que “o diploma ou habilitação legal para
o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso
público” (Súmula 266/STJ). O próprio STF exige a comprovação no
momento da posse em casos assimilados, verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO.
REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA
EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto
na hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o
cumprimento de requisito de habilitação para investidura em
cargo público no momento da posse e não no da inscrição do
concurso público. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (AI 418727 ED, Relator(a): Min. ROBERTO
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BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, DJe 09-052014).
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Concurso público. 3. Comprovação de habilitação. Momento
da posse. Exigência de apresentação de diploma e registro no
órgão de classe competente após a conclusão do curso de
formação que, no caso, consiste em etapa do referido concurso.
3. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AI 839058-AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/04/2011, DJe-074 1904-2011).
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE TÉCNICO DE PROVIMENTO DE APOIO.
EXIGÊNCIA DE TRES ANOS DE HABILITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONSTITUCIONA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O que importa para o
cumprimento da finalidade da lei é a existência da habilitação
plena no ato da posse. II - A exigência de habilitação para o
exercício do cargo objeto do certame dar-se-á no ato da posse e
não da inscrição do concurso. III - Precedentes. IV - Ordem
concedida.” (MS 26668, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2009, DJe
29-05-2009).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
HABILITAÇÃO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA POSSE.
PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de que a habilitação legal para o
exercício de cargo público deve ser exigida no momento da
posse. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI
733252 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 03/02/2009, DJe 06-03-2009).
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“Concurso público: auxiliar de enfermagem: a exigência
de habilitação para o exercício do cargo objeto do certame darse-á no ato da posse e não da inscrição do concurso:
precedente (RE 184.425, 2ª T., Carlos Velloso, DJ 12.6.98).” (RE
423752, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, julgado em 17/08/2004, DJ 10-09-2004).
“CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO LEGAL. CARGO
PÚBLICO: REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. C.F., art.
37, I. I. - A habilitação legal para o exercício do cargo deve ser
exigida no momento da posse. No caso, a recorrente, aprovada
em primeiro lugar no concurso público, somente não possuía a
plena habilitação, no momento do encerramento das inscrições,
tendo em vista a situação de fato ocorrida no âmbito da
Universidade, habilitação plena obtida, entretanto, no correr do
concurso: diploma e registro no Conselho Regional.
Atendimento, destarte, do requisito inscrito em lei, no caso.
C.F., artigo 37, I. II. - R.E. conhecido e provido.” (RE 184425,
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado
em 01/10/1996, DJ 12-06-1998).

Por todos esses motivos, a melhor razão revela a incompatibilidade
da referida disposição com o comando constitucional previsto no art. 93,
inciso I, da CRFB/88, porquanto a expressão "ingresso na carreira"
contida nesta norma faz alusão à investidura no cargo, o que ocorre com a
posse no mesmo, razão pela qual não cabe interpretação restritiva para
impor tal ônus ao candidato ainda na fase da inscrição definitiva no
concurso público.
A interpretação da Constituição não pode conduzir ao agravamento
das condições que o constituinte derivado quis estabelecer, reescrevendo
o art. 93, I, da CRFB/88, para assentar que, onde está redigido “ingresso na
carreira (...), exigindo-se (…) três anos de atividade jurídica”, leia-se “ingresso
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na carreira (...), exigindo-se (…) três anos de atividade jurídica quando da
inscrição no concurso”.
Quisesse que os requisitos estivessem preenchidos em outro
momento, teria sido outra a letra da norma constitucional, de modo a
especificar que o triênio de atividade jurídica seria exigido para a
inscrição do concurso, e não para o ingresso na carreira (e.g.: para que
possa concorrer ao ingresso na carreira ou qualquer especificidade nesse
sentido).
Além de tudo o quanto exposto, causa espécie a violação aos
princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, na
tentativa de justificar um purismo formal indefensável e incompatível
com a Constituição. O desperdício de um longo e custoso certame público
de seleção de candidatos atestadamente capacitadíssimos para o exercício
da função, aprovados em todas as provas escritas do concurso revela que
a prestação jurisdicional postulada pela União não lhe traz qualquer
utilidade, mas antes um prejuízo incalculável, a si mesma e à sociedade
brasileira, considerado o tempo necessário para a realização de novo
concurso público destinado ao provimento das vagas que poderão restar
sem preenchimento.
Pelo exposto, proponho que este Tribunal assente a seguinte tese
objetiva em sede de Repercussão Geral:
“O triênio constitucional de prática jurídica imposto pelo art. 93, I,
da Constituição da República para o ingresso na carreira da
Magistratura deve ser, à semelhança do que já ocorre no âmbito do
Ministério Público, demonstrado pelo candidato, apenas, no momento
da sua posse no cargo, e não na inscrição definitiva para o concurso
público.”
Bem delimitadas essas premissas genéricas objetivas, passo à análise
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do caso concreto.
Temos, na espécie, recurso extraordinário interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve entendimento, no
sentido de que se afigura legitima a exigência inscrita no edital relativo à
comprovação de atividade jurídica no ato da inscrição definitiva, e não da
posse, desde que tal data esteja prevista e seja certa.
Porém, assentou que, como no caso concreto o edital não especificou
data certa para o início da inscrição definitiva, a melhor exegese seria
transferir para a data da nomeação a comprovação do tempo de prática
forense. O acórdão restou assim fundamentado:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE JUIZ DO
TRABALHO SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO
DE ATIVIDADE JURIDICA (PRÁTICA FORENSE) DE 3 (TRÊS)
ANOS MOMENTO DA EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO
DA CONDIÇÃO. EDITAL DO CONCURSO OMISSO
QUANTO À DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
CONCURSO SUSPENSO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO.
ATENDIMENTO SUPERVINIENTE DO REQUISITO.
1. Afigura-se legítima a exigência inscrita no edital relativo
à comprovação de atividade jurídica (prática forense) no ato da
inscrição definitiva, e não da posse, desde que tal data esteja
prevista e seja certa.
2. A ausência de especificação de data certa no edital para
o início da inscrição definitiva, transfere para a data da
nomeação a comprovação do tempo de prática forense.
3. Também a suspensão do concurso por ato da
Administração, dilatando o prazo para a inscrição definitiva
acarreta o fato superveniente do preenchimento das condições
objetivas concernente ao tempo da prática de atividade
judiciária.
4. A sentença que acolhe o pedido autoral resolve o
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processo com julgamento de mérito (CPC, art. 269, I).
5. Agravo retido prejudicado.
6. Apelação da União improvida.
7. Recurso - adesivo da autora provido.”

In casu, a candidata, ora Recorrida, inscreveu-se no XIX concurso
público para provimento do cargo de Juiz substituto da 10ª Região da
Justiça do Trabalho, logrou êxito nas etapas preliminares, mercê de a
União, ora apelante, assentar que a mesma não comprovara os três anos
de atividade jurídica na data da inscrição definitiva. Por esse motivo, a
Comissão do Concurso indeferiu sua inscrição, fato que motivou a
instauração da presente lide.
Após o devido trâmite judicial, o c. Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, analisando os fatos e provas contidos nos autos, o acórdão
recorrido assentou que:
“(i) o STF adotou o entendimento que a exigência dos três
anos de atividade jurídica ocorre a partir de sua data de
inscrição definitiva prevista no edital do concurso;
(ii) o paradigma da ADI 3.460/STF não é aplicável à
espécie, pois lá se trata de procedimento de requisito objetivo a
partir da data da inscrição preliminar, que é conhecida. No caso
em exame, a data da denominada inscrição definitiva não era
conhecida;
(iii) in casu, houve o sobrestamento do andamento do
concurso, da prova oral mais especificamente, por vontade e ato
da própria Administração, que teve o condão de fazer a
candidata implementar a condição objetiva relativa ao tempo de
prática forense (três anos de exercício efetivo de advocacia).”

Insta salientar, ainda, que a Recorrida, amparada por decisões
judiciais, ficou em 4º lugar no referido concurso.
A controvérsia jurídica presente no recurso ora apreciado diz
25
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respeito,
fundamentalmente,
a
discutir
a
supracitada
(in)constitucionalidade da previsão, contida em Resolução do CNJ, no
sentido de que o candidato comprove, na data da inscrição definitiva – e
não da posse -, a exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica na
condição de bacharel em Direito, prevista no art. 93, I, da Constituição da
República (com a redação da EC n°45, de 8/12/2004).
Declarada a inconstitucionalidade da referida disposição (art. 58, §
1º, ”b”, da Resolução nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça), resta
cristalino o direito da Recorrida em ver seu direito de nomeação e posse
no cargo para o qual foi aprovada.
Nada obstante, caso a tese ora defendida não seja a consagrada, e
este Tribunal reafirme o entendimento segundo o qual o momento de
comprovação dos requisitos se impõe na data da inscrição definitiva do
concurso, ainda assim, o direito da Recorrida merece o respaldo desta
Corte.
É que, após a candidata ter obtido, judicialmente, antecipação de
tutela que lhe garantiu a manutenção no certame, a Administração, por
ato próprio, suspendeu o concurso pelo período de janeiro de 2008 a julho
de 2009, sendo que, nesse ínterim, a ora Recorrida completou o prazo
necessário de atividade jurídica.
Nesse ponto, conforme assentado pelo acórdão recorrido, “havendo a
suspensão do certame, o prazo para apresentação dos documentos restou também
suspenso” (fl. 533). Desse modo, em face da suspensão da prova oral, a
candidata logrou preencher, em meados de 2008 – ou seja, no interregno
do período de suspensão -, o período de três anos de atividade jurídica.
Destarte, no momento em que cessou a suspensão do concurso, a
Recorrida já havia, há muito, completado o prazo exigido pelo art. 93, I,
da CRFB/88.

26
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 10987767.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 37 de 88

RE 655265 / DF

Por tais razões, Senhor Presidente, nego provimento ao Recurso
Extraordinário, declarando incidenter tantum a inconstitucionalidade do
art. 581, §1º, alíneas “a”, “b” e “i” da Resolução nº 75/2009 do CNJ e
proponho que o Tribunal afirme a seguinte tese em sede de repercussão
geral:
“O triênio constitucional de prática jurídica imposto
pelo art. 93, I, da Constituição da República para o ingresso na
carreira da Magistratura deve ser, à semelhança do que já
ocorre no âmbito do Ministério Público, demonstrado pelo
candidato, apenas, no momento da sua posse no cargo, e não
na inscrição definitiva para o concurso público.”

É como voto.

1

Art. 58. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente da Comissão de Concurso,
mediante preenchimento de formulário próprio, entregue na secretaria do concurso.
§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado pelo
Ministério da Educação;
b) certidão ou declaração idônea que comprove haver completado, à data da inscrição
definitiva, 3 (três) anos de atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo,
emprego ou função, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;(...)
i) formulário fornecido pela Comissão de Concurso, em que o candidato especificará as
atividades jurídicas desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de sua
prestação bem como as principais autoridades com quem haja atuado em cada um dos
períodos de prática profissional, discriminados em ordem cronológica;
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13/04/2016

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
eminente Relator, eminentes Pares, cumprimentando a ilustre advogada,
que compareceu a esta sessão de julgamento e fez a respectiva
sustentação oral.
Senhor Presidente, ao cumprimentar o eminente Relator, ainda que
se esteja em sede de repercussão geral, creio que a via adotada por Sua
Excelência o Ministro Fux de separar quantum satis o caso concreto da tese
me parece adequado, porque às vezes nós temos uma boa hipótese para
discutir uma tese, mas o caso concreto pode sugerir uma solução diversa.
E, no que diz respeito ao caso concreto, se bem hauri, a conclusão de Sua
Excelência é na direção de garantir o ingresso da recorrida e da candidata
ao concurso.
Eu estou, Senhor Presidente, subscrevendo essa ordem de ideias por
uma razão, inclusive, adicional, no caso concreto. Quando se deu a fase
reputada de inscrição definitiva, a informação que se tem, inclusive no
apelo extraordinário, no recurso extraordinário, é que isso se deu em 9 de
janeiro de 2008. Ocorre que, na primeira decisão, ou seja, na sentença que
foi prolatada pelo Meritíssimo Juiz Federal da 4ª Vara da Justiça Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, assentou-se, em agosto de 2009,
ou seja, após inclusive esta fase, que a candidata já contava com mais de
quatro anos de exercício de atividade jurídica e, literalmente, assentou o
seguinte:
"Não se pode dizer que a fase de inscrição definitiva já estivesse
encerrada (ao menos não para a autora) pois ela estava sendo
questionada judicialmente nesses autos."
Portanto, aqui concluiu o Meritíssimo Juiz:
"...a autora tem o direito de permanecer no concurso e, caso
definitivamente aprovada, ser nomeada e empossada no Cargo de Juiz do
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Trabalho Substituto,..."
Portanto, a solução ao caso concreto, Senhor Presidente, eu estou
acompanhando Sua Excelência o eminente Ministro Luiz Fux no sentido
de subscrever essa percepção e esse entendimento.
No que diz respeito à tese, eu percebo que Sua Excelência, ao final,
propôs a adoção do termo final. E o que se debate aqui, portanto, em
relação ao termo final, se é a inscrição definitiva ou é a posse que há de
ser entendida, à luz da redação do dispositivo constitucional dado pela
Emenda 45; se ingresso na carreira significa o momento da inscrição
definitiva ou o momento da posse.
Portanto, em relação a essa circunstância, Senhor Presidente, aqui, eu
peço vênia ao eminente Relator para compreender que esta Corte já se
manifestou sobre essa matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade
3.460, e assentou, nessa circunstância, que se trata da inscrição definitiva.
E a resolução do Conselho Nacional de Justiça, como se sabe, também vai
nessa direção. E, de lá para cá, ou seja, quer da data da resolução do CNJ,
quer do que foi expressamente declarado constitucional no julgamento
dessa demanda, não vejo efetivamente uma alteração que venha a sugerir
a adoção de um outro critério, ainda que com toda a sustentação
seguramente razoável que Sua Excelência o Ministro Fux aqui trouxe.
Teríamos que reconhecer, de algum modo, uma espécie de overruling em
relação ao entendimento que houvera anteriormente se formado.
Portanto aqui, Senhor Presidente, num exercício, digamos assim, de
uma certa contenção, eu estou abraçando o termo da inscrição definitiva
para a secundar o que esta Corte majoritariamente havia afirmado. Mas,
no caso concreto, estou acompanho Sua Excelência o eminente Relator.
É como voto, Senhor Presidente. Estou a negar provimento e
dissentindo da tese.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente,
eminente Relator, eminentes Pares, cumprimentando a ilustre advogada,
que compareceu a esta sessão de julgamento e fez a respectiva
sustentação oral.
Inicialmente, louvo o i. Relator pelo percuciente voto com que nos
brindou. Acompanho-o integralmente no tocante à preliminar acerca da
competência do colendo Conselho Nacional de Justiça para a edição de
atos gerais regulando a matéria, como é o caso da Resolução n. 75/2009 CNJ, que regulamenta a exigência do triênio de atividade profissional
como condição ao ingresso na carreira da magistratura.
Como adiantei oralmente, permito-me discordar da conclusão
quando i. Relator apenas quanto à tese, acompanhando-o no
desprovimento do recurso da União, no caso concreto, como passo a
expor.
O tema de fundo reapresentado ao Colegiado por meio deste recurso
possui duas matrizes constitucionais – uma para a Magistratura (art. 93, I,
CRFB) e outra para o Ministério Público (art. 129, §3º, CRFB), que
permitem a mesma discussão: o termo final da contagem dos “três anos
de atividade jurídica” previstos na Constituição, como condicionante à
investidura nas referidas carreiras.
Nesta ação, está se discutindo especificamente a regra constitucional
aplicável à Magistratura, por isso, limito-me a transcrevê-la, embora,
repiso, seja ela idêntica para a carreira do Ministério Público:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira (...) mediante concurso público de
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provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito,
no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se,
nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

A locução “exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos
de atividade jurídica” foi objeto de longo debate nesta Corte, por ocasião
da ADI nº 3.460, em que se discutiu, ainda no ano de 2007, além da
constitucionalidade da exigência em si mesma (trazida pela EC 45/2004),
seu exato alcance interpretativo.
Isso porque, como bem relatado pelo i. Min. Fux, logo após a
referida inovação, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução
11 de 2006, e o Conselho Superior do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, por meio da Resolução 55 de 2004, regulamentaram
a matéria a ser aplicada aos novos concursos. Como dito, essa
regulamentação foi objeto de questionamento da referida ADI.
A norma impugnada, embora de idêntico conteúdo, era a segunda Resolução do MPDF e TT, que saiu antes – Res. 55/2004. Mas ambas,
naquela oportunidade, possuíam a previsão de que “a comprovação do
período de três anos de atividade jurídica de que trata o artigo 93, I, da
Constituição Federal, deverá ser realizada por ocasião da inscrição
definitiva no concurso” .
A partir do exame da Resolução do Conselho Superior do MPDFTT
(55/2004), fixaram-se razões de decidir inteiramente aplicáveis ao que
ora se discute, por serem as matrizes constitucionais idênticas
(retrotranscritas), assim como as previsões dos referidos Conselhos, que
regulamentaram as primeiras. São elas:
1) A prática de três anos só pode começar a ser contada a partir da
colação de grau (ainda que se alegasse desenvolver atividade típica
2
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privativa de bacharel antes da colação, somente a partir dessa é possível o
início do termo), pois a “vontade da Constituição” é de um mínimo de
experiência/experimentação em atividades privativas de bacharel antes
de aceder às carreiras da magistratura e do ministério público.
2) A fixação do termo final do prazo de contagem na data da
inscrição definitiva pelas Resoluções do MP e do CNJ (à época), é
constitucional, pois cumpre a finalidade constitucional (de limitar o
acesso a quem já seja “experimentado”), por meio de um termo
razoável: que confere segurança jurídica e isonomia, além de maior
previsibilidade do que e a posse.
A decisão foi assim ementada:
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A
REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº
55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
A norma impugnada veio atender ao objetivo da
Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos
critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes
às carreira ministerial pública.
Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da
conclusão do curso de Direito e o fraseado atividade jurídica é
significante de atividade para cujo desempenho se faz
imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito.
O momento da comprovação desses requisitos deve
ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a
promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto
dos candidatos.
Ação improcedente.

De lá para cá, este entendimento consolidou-se, sendo observado nos
3
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 11383252.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 43 de 88

RE 655265 / DF
editais de certames para a magistratura nacional e coincidindo com o
conteúdo da Resolução do CNJ que atualmente rege a matéria.
No entanto, a partir de um recurso extraordinário, agora se propõe a
alteração do termo final do triênio para que seja considerada a data da
posse e não a da inscrição definitiva.
Como relatado de forma minudente pelo i. Relator, por força do que
decidido na ADI 3.460, foi assentada a constitucionalidade do termo final
da contagem ser o momento da inscrição definitiva (normalmente a
terceira etapa do concurso, que precede apenas a prova oral e a fase de
títulos e a de investigação da vida pregressa) como previsto nas
resoluções da magistratura (em especial na Res. 75/2009 do CNJ).
Com todas as vênias ao percuciente voto do i. Relator, não visualizo
afronta à Constituição nessa interpretação, tampouco houve inovações –
fáticas ou jurídicas – a indicar a superação daquela interpretação ou a sua
oportunidade neste momento.
A propósito do tema, transcrevo em parte a Resolução atual do CNJ,
de nº 75/2009, que trata das regras para concurso de ingresso na
magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional.
No que interessa, prevê a normativa:
(...)
CAPÍTULO VI
DA TERCEIRA ETAPA
Seção I
DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
Art. 58. Requerer-se-á a inscrição definitiva ao presidente
da Comissão de Concurso, mediante preenchimento de
formulário próprio, entregue na secretaria do concurso.
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§ 1º O pedido de inscrição, assinado pelo candidato, será
instruído com:
a) cópia autenticada de diploma de bacharel em Direito,
devidamente registrado pelo Ministério da Educação;
b) certidão ou declaração idônea que comprove haver
completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três) anos de
atividade jurídica, efetivo exercício da advocacia ou de cargo,
emprego ou função, exercida após a obtenção do
grau de
bacharel em Direito;
(...)

Essa redação, que vige atualmente e substituiu a redação originária
da Resolução do CNJ de 2006 (que tratava da matéria e era menos
detalhada), regulamentou em pormenores a alteração promovida pela
EC 45/2004 no inciso I do art. 93 da Constituição Federal (em que se
incluiu a condicionante dos três anos de atividade jurídica para ingresso
na magistratura). Seu conteúdo (de arrasto por força de a previsão ser a
mesma da examinada na Resolução do MP) foi expressamente declarado
constitucional desde a conclusão do julgamento, em junho de 2007, da
ADI 3460.
Assim, renovando as vênias a quem entenda diversamente, concluo
que, passados mais de dez anos da Emenda 45/2004 e mais de oito da
decisão tomada na ADI 3460, mudar a orientação agora - sem alterações
fáticas ou normativas para tanto - seria agir em desacordo com a unidade
e a estabilidade que se espera de uma Suprema Corte.
É que não verifico, na hipótese, como já adiantei, as condições para a
mudança de orientação da Corte, a demonstrarem a necessidade de
“evolução” do precedente com sua superação total ou parcial.
A propósito das hipóteses de necessidade e das formas de superação
de precedentes, bem resume Daniel Mitidiero (in Cortes superiores e
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 11383252.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 45 de 88

RE 655265 / DF
cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao
precedente.
São
Paulo:
Revista
do
Tribunais, 2013. pp. 105-6):
“... a regra do stare decisis
horizontal pode ser
justificadamente deixada de lado pela corte responsável pelo
precedente. Isso quer dizer que as Cortes Supremas podem, para
promover a unidade do Direito prospectivamente, afastar-se
justificadamente dos próprios precedentes, superando-os total
(overruling)
ou
parcialmente
(overturning)
mediante
transformação (transformation) ou reescrita (overriding) do
precedente. A superação total de um precedente (overruling)
constitui a resposta judicial ao desgaste da sua dupla coerência
(congruência social e consistência sistêmica) ou a um evidente
equívoco na sua solução. Quando o precedente carece de dupla
coerência ou é evidentemente equivocado e os princípios
básicos que sustentam a sua replicabilidade (replicability), o
precedente deve ser superado, sob pena de estancar-se o
processo de contínua evolução do Direito. Essa conjugação é
tida pela doutrina como a norma básica para superação de
precedentes (basic overruling principle).”

Ainda no preciso dizer Mitidiero (op. Cit. P. 28), “o papel do precedente
é de reduzir o âmbito de equivocidade inerente ao Direito, viabilizando a sua
maior cognoscibilidade” (op. Cit., p. 28.)”. Sua vinculação vertical e
horizontal, portanto, está diretamente ligada à segurança jurídica, pilar
do Estado Constitucional (ao lado da dignidade da pessoa humana e da
isonomia).
E arremata, concluindo que “a segurança jurídica impõe imediatamente
a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo,
mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção
da tutela dos direitos. O foco direto aí é a ordem jurídica e a sociedade civil como
um todo”. (op. Cit., p. 17)
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Sob essas premissas, aliadas à constatação de ausência de alterações
nos planos fático e jurídico a indicar que o entendimento acerca da
constitucionalidade (da inscrição definitiva como termo final da
contagem) já proclamada por este Colegiado na ADI 3460 esteja
superado: tenha se tornado “inconstitucional” ou esteja na iminência de
se tornar -, a eventual alteração no entendimento desta Corte sobre o
termo final do triênio em debate traria mais prejuízos do que benefícios.
Reforça essa conclusão a leitura do novo Código de Processo Civil e
da doutrina especializada. Acerca deste ponto lembra o citado professor
que o artigo 926 traça importante diretriz para o Judiciário, de cujo caput
retira-se: “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”. Ainda há em seus parágrafos duas orientações
que reforçam a adoção da teoria do stare decisis por nosso sistema: “(os
Tribunais) editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante”(§1º, art. 926, CPC) e que ao editá-los “devem ater-se às
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação” (§2º, art. 926,
CPC).
Em obra especializada (Mitidiero, Daniel. Precedentes: da persuasão
à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. pp. 86-87) o mesmo
professor destaca que além de necessário perceber que as tarefas de
uniformizar (das Cortes de Justiça) e de dar unidade (das Cortes
Supremas) são diferentes (p. 92):
“é imprescindível notar que a regra do stare decisis entre
nós não decorre propriamente dos arts. 926 e 927 do CPC. A
regra (…) - em suas duas dimensões horizontal e vertical –
decorre da compreensão do papel adstritivo da interpretação e
da necessidade daí oriunda em densificar a segurança jurídica
a partir não só da atuação de um juge inanimé ou de um juiz
oracle of the law, mas levando-se em consideração a conjugação
do trabalho do legislador, da doutrina e do juiz. A regra do stare
decisis constitui a referência da segurança jurídica em um direito
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caracterizado pela sua dupla indeterminação. Essa é a razão
pela qual as Cortes Supremas devem outorgar unidade à ordem
jurídica e mantê-la estável, estando todas a s Cortes de justiça e
todos os juízes de primeiro grau obrigados a observar -isto é,
aplicar – os precedentes das Supremas cortes e a jurisprudência
vinculante das próprias cortes a que vinculados (stare decisis
vertical).
Isso quer dizer duas coisas: que a regra do stare decisis
constitui uma norma que densifica a segurança jurídica e
promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica
que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da
interpretação. Stare decisis, a similibus ad similia e treat like
cases alike são expressões que visam a promover um estado
de coisas seguro - que de seu turno visa a viabilizar a
autodeterminação pessoal e o tratamento isonômico. Nessa
perspectiva, os arts. 926 e 927, CPC, apenas tornam mais
visível a adoção da regra do stare decisis entre nós (…) (p. 95)

Por fim, há o eloquente fato de poucos recursos sobrestados nesta
Corte (localizei somente três), se considerado o número de concursos e
concursandos para a carreira da magistratura desde a decisão tomada na
referida ADI. Isso indica, reforço, estabilidade, cognoscibilidade e
calculabilidade do precedente. Não está demonstrado, portanto, o seu
desgaste.
A meu juízo, isso indica que a eventual revisão da tese trará muito
mais prejuízo do que benefício, em termos de segurança jurídica e de
isonomia.
É dizer, em resumo, que não verifico, na questão, a imprescindível
demonstração do desgaste do precedente no que tange à sua congruência
social e à sua consistência sistêmica. Overruling ou superação total
(tradução livre) é técnica que pressupõe justamente a força vinculante do
precedente e que, portanto, impõe à corte responsável pela sua
8
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formulação um complexo encargo argumentativo, a indicar, repiso, que a
antiga interpretação já se tornou inconstitucional ou está se tornando.
No mesmo sentido conclui Humberto Ávila (in Segurança jurídica:
entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São
Paulo: Malheiro, 2011. pp. 462-3):
“(...) o princípio da igualdade do qual se deduz o princípio
da coerência temporal, exige que o Poder Judiciário se vincule
aos seus precedentes, salvo se tiver alguma justificativa para a
sua alteração. É que, se a decisão anterior foi num sentido, das
duas, uma: ou ela estava correta, e diante de caso similar deve
ser proferida a mesma decisão, ou ela estava incorreta, devendo
ser, por isso, alterada. Isso significa que a vinculação aos
precedentes judiciais é uma decorrência do próprio princípio da
igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser
proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma
justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente
objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os
precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.”

Assentada minha conclusão quanto à tese, no sentido de contenção
da Corte para prestigiar o precedente fixado na ADI 3.460, e os princípios
que lhe são caros, em especial, segurança jurídica e isonomia, acompanho
o i. Ministro Relator quanto ao desprovimento do apelo extremo.
É que, quanto ao caso concreto retratado no recurso extraordinário,
concordo com o Relator no sentido de que, se paralisado o certame
(segundo consta nos autos – e ao menos em relação à candidata), na fase
de inscrição definitiva, de forma que a candidata neste lapso temporal
completou o triênio necessário de atividade privativa, não há como
prover o apelo da União.
Na espécie, mesmo adotando a tese vigente à época e agora
reafirmada, a candidata completou o triênio durante o termo final
9
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(inscrição definitiva), porque beneficiada por decisão judicial que previa
esse efeito. Diante disso, não prospera a pretensão da União, no caso
concreto.
Com essas ponderações, quanto à tese, acompanho o voto do i. Min.
Relator no tocante à preliminar, mas divirjo para manter o entendimento
já esposado na ADI n. 3460, para declarar a constitucionalidade do art. 58
da Resolução n. 75/2009 do CNJ, com o seguinte enunciado: “é
constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica
privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”. Quanto
ao caso concreto (RE 655.265), voto por negar provimento ao apelo
extremo da União, diante do cômputo de três anos de atividade privativa
de bacharel antes de se encerrar o período de inscrição definitiva, por
força da decisão judicial que suspendeu a referida fase do certame.
É como voto.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, eu acho que há razoabilidade nas duas teses, e não por outra
razão a jurisprudência do Supremo já oscilou e há precedentes, o
Ministro-Relator assim menciona, em um sentido e noutro. Pelo que
compreendi da discussão, até mesmo o CNJ e o Conselho Nacional do
Ministério Público já dispuseram em sentido divergente em relação ao
mesmo ponto, a documentar que a matéria não só não é fácil, como
comporta diferentes pontos de observação.
Eu fui então, Presidente, à Constituição, e o artigo 93, inciso I, que é
o dispositivo relevante, prevê:
"I - ingresso na carreira (...) exigindo-se do bacharel em direito, no
mínimo, três anos de atividade jurídica (...)"
Portanto, penso que o texto constitucional fala em ingresso na
carreira, o que eu considero ser o momento da investidura e não o
momento da inscrição definitiva.
De modo que acho, sem deixar de mencionar as incertezas da
matéria, que a tese esposada pelo Ministro Luiz Fux é não só compatível,
como talvez a que mais adequadamente dê sentido a essa previsão do
texto constitucional. De sorte que estou acompanhando o voto de Sua
Excelência.

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 10757736.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. TEORI ZAVASCKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 51 de 88

13/04/2016

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
no que se refere à tese, vou pedir vênia ao eminente Relator para manter a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece inequívoca a
respeito da matéria. Pelo menos desde 2007, antes portanto do concurso
aqui referido, não há dissidência nenhuma. Pelo contrário, a
jurisprudência do Supremo é nesse sentido, embora se possa, como agora
também referiu o Ministro Barroso, dizer que não há um dispositivo
literal da Constituição. Mas o certo é que o Supremo Tribunal Federal,
julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, numa situação
exatamente igual, relativa ao artigo 7º da Resolução 55/2004 do Conselho
Superior do Ministério Público do Distrito Federal, firmou a tese de que a
data é a da inscrição definitiva.
Existindo jurisprudência, em regra ela deve ser prestigiada. E, no
meu ponto de vista, há um argumento fundamental de apoio: o de que a
data da posse é uma data móvel, que pode ser diferente para cada
candidato. Portanto, considerando que o concurso tem prazo de quatro
anos e considerando que a nomeação se dá pela classificação, a rigor, o
estabelecimento da data da posse como data do preenchimento dos
requisitos favorece, na verdade, os que têm pior classificação no concurso,
porque os que têm melhor classificação são chamados imediatamente, ou
podem ser chamados imediatamente. Os demais, podem ser chamados
no curso do prazo de validade do concurso, que pode ser de até quatro
anos. Portanto, teoricamente, quem está em último lugar teria um prazo
maior para fazer a comprovação. Teoricamente, aceitando critério da data
de posse, poderíamos até pensar na esdrúxula hipótese de alguém se
inscrever e ser aprovado no concurso até mesmo antes de concluir o
curso, e concluir o curso e preencher os requisitos depois da aprovação,
porque o prazo de validade pode chegar a até quatro anos.
De modo que penso que o estabelecimento desse critério móvel no
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tempo cria uma situação de discriminação entre candidatos, com
inaceitável comprometimento da isonomia, que é a base do concurso
público. Esse, para mim, é um ponto fundamental por si só suficiente
para manter a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Relativamente ao caso concreto, confesso que não entendi muito bem
por que não se deveria aplicar essa tese ao caso concreto. O Ministro
Fachin acabou de dizer que, relativamente à candidata, ainda havia prazo
de inscrição?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Do que depreendi,
Ministro Teori, no momento em que se reputou o período da inscrição
definitiva, e até depois, ela ainda estava guarnecida por uma ordem
judicial que não albergava essa hipótese. Portanto, não me parece que
nós podemos apenar a candidata com a percepção que, aqui hoje, está
sendo reiterada. De modo que, nessa posição, entendo que a justiça do
caso concreto sugere uma solução diversa da tese que nós estamos
assentando hoje.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Teori, se
Vossa Excelência me permite, o que se afirmou na jurisprudência anterior
- e que pode ser revista-, na esteira do que já foi votado e que prevalecia
antes, é que se discutia se era a inscrição definitiva ou a posse. E, nesse
caso, o edital não previa a data da inscrição definitiva e houve
sobrestamento. E, nesse período de sobrestamento determinado pela
própria Administração, ela adquiriu essas condições. Então, não se teria
como aplicar. Acho ser exatamente essa a razão de se ter, aqui, a tese como Vossa Excelência entende e como também vou marcar, reafirmar
minha posição - de que, neste caso, não se tinha a data da inscrição
definitiva previamente marcada, e, principalmente, com o sobrestamento,
por interesse da Administração, ela logrou algum tempo a mais para a
aquisição dessa condição.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Com esses
esclarecimentos, Senhor Presidente, eu peço vênia ao Relator para
discordar da tese; embora, em relação ao caso concreto - pelas
peculiaridades do caso -, a hipótese é de se negar provimento.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, na
linha que tenho seguido ao julgamento dos casos, nesta Suprema Corte,
eu prestigio aqui também, quanto à tese, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, embora tenha simpatia pessoal pela data da investidura
como termo para aferir os três anos de atividade profissional.
Mas compreendo as razões que levaram à fixação de critério diverso,
em especial, a segurança jurídica, que foi enfatizada na sustentação oral
do Procurador-Geral da República. Cheguei a figurar aqui a hipótese sempre uma hipótese extrema, é certo -, para firmar o meu
convencimento, quanto à abertura de concurso público. A magistratura,
precisando de juízes, e, eventualmente, os recém-egressos da faculdade,
muito qualificados, estudiosos, habilitados, passando no concurso, e
nenhum ainda - repiso que é uma situação extrema – com três anos de
atividade profissional. Então, ficaria a jurisdição no aguardo da
implementação desse período? Embora seja uma situação extrema, ela
não pode deixar de ser também considerada.
Por isso, quanto à tese, peço vênia ao eminente Relator para manter a
jurisprudência do Supremo, entendendo que esses três anos hão de ser
observados e hão de estar implementados na data da inscrição definitiva
no concurso. Mas, quanto ao caso concreto, pela peculiaridade - agora,
inclusive, enfatizada pela Ministra Cármen -, eu acompanho o eminente
Relator, negando provimento ao recurso extraordinário.
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REDATOR DO
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RECTE.(S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: MIN. EDSON FACHIN
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA
: JAQUELINE MIELKE SILVA
OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, só para fazer uma observação de caráter interdisciplinar que a
própria Ministra Rosa destacou.
O que se tem verificado na prática diuturna é que jovens que têm
esses três anos na data da posse ainda mantêm latente todos os estudos
que empreenderam, e, mais ainda, aqueles que lograram, realizaram uma
pós-graduação. Então são jovens extremamente talentosos, que poderiam
contribuir sobremodo para a Administração Pública, que são alijados
desse concurso. Isso talvez é um critério interdisciplinar.
Eu, por exemplo, na minha experiência de magistrado, na 9ª Vara
Cível, deferi uma liminar para uma candidata que, num concurso
dificílimo da Procuradoria do Município, que é semelhante ao concurso
da Procuradoria do Estado, logrou ser classificada em primeiro lugar. O
meu exemplo como magistrado de primeiro grau não foi um exemplo
isolado. Alguns outros casos realmente corroboram que, por vezes, a
Administração Pública perde grandes valores, porque uma moça dessas,
um rapaz desses, acaba saindo, deixando de lado sua aspiração pelo
serviço público, para ir para o caminho da advocacia privada, que é
muito melhor, é até mais rentável do que um concurso público. Então
perdemos, com isso, inúmeros valores, sem contar, como o próprio
Ministro Barroso destacou, que a Constituição Federal é absolutamente
omissa. A jurisprudência é divergente, a Constituição não exige isso, e
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nós, através de um pronunciamento judicial, estamos inserindo um
requisito para a inscrição no concurso.
Um outro aspecto interdisciplinar é que a candidata, conforme
consta dos autos e a ilustre Procuradora afirmou, tirou o quarto lugar no
concurso público, o que não é uma coisa muito fácil.
Então, é uma observação de caráter geral.
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ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
Senhores Ministros, já me manifestei sobre este assunto e vou manter,
com a devida vênia do Ministro-Relator, o Ministro Luiz Fux, o
entendimento quanto à tese, no sentido de que o momento em que se
afere é o momento da inscrição definitiva. Do ponto de vista jurídicoconstitucional - foi bem lembrado pelo Ministro Barroso -, a Constituição
diz "quando do ingresso", mas o ingresso, na minha leitura, é diferente da
que ele faz, porque considero um complexo de atos até se chegar a este
momento em que, aferidas as condições - alguns falariam "nomeação", e
outros "posse". Quer dizer, então, a Constituição, interpreta-se como um
sistema e, como sistema, ela faz uma exigência de três anos de atividade.
Sobreveio esta norma, modificada até exatamente para que se
tivessem pessoas que, quando atendem à convocação, ao convite da
Administração Pública, se dotam daquelas condições. Porque nós nos
lembramos aqui, Ministro Fux, numa das sessões em que discutimos
casos anteriores, do que se tem nos últimos tempos, pelo número que
ocorre e que não tem as condições ainda, ainda não implementaram,
ainda que possam ser grandes talentos, mas aprendi, desde muito cedo,
que não importa, num concurso, se entram os maiores talentos, o mais
importante é que todos que entram tenham as condições para o exercício.
Porque senão entra alguém ou é aprovado alguém que não dispõe das
condições, às vezes conta com uma medida liminar, uma medida judicial,
obsta a continuidade das nomeações, ou se guarda aquele cargo sem
poder ser exercido, sem poder ser provido por tempos. Isso gera uma
série de dificuldades para a Administração. E as normas jurídicas, as
normas constitucionais, vêm para organizar a Administração e não para
permitir sua desorganização.
Então, por exemplo, hoje está acontecendo isto em Belo Horizonte,
por um ato até do Conselho Nacional de Justiça. A pessoa que se permitiu
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entrar não tinha essas condições ainda, se mandou bloquear aquela vaga,
mas o outro então entrou com um mandado de segurança aqui ontem
dizendo: "Mas, se permitir ao outro, depois, na hora em que entrar, como
fica a contagem do meu tempo de serviço?" Então quer que obste tudo
exatamente porque haverá outras consequências para a carreira, para a
Administração, para os concursados.
Ademais, peço vênia também para discordar, porque acho que o
princípio da igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais na medida em que se desigualam. E o tempo é um elemento
determinante para o Direito. Quer dizer, o Direito corta. São quinze dias?
Quinze dias. Não é o dia seguinte, não é o dia anterior. A condição do
cumprimento é no dia da inscrição definitiva? É no dia da inscrição
definitiva.
Lembro-me ter relatado, em um dos julgamentos passados, um caso
que escutei desde o curso primário. Quando Rui Barbosa, na Bahia, pelas
suas qualidades intelectuais, acabou o curso primário, exigia-se, então,
uma idade mínima para se passar para o ginasial. E o diretor, então,
chamou o pai do Rui Barbosa para permitir que ele entrasse mesmo sem a
idade minima e se faria de conta que ninguém tinha visto. Ao que o pai
do Rui teria respondido: "Um país não ensina crianças e jovens a
começarem com mentiras".
Quer dizer, há um edital, é para cumprir, e se disse que a exigência é
da inscrição definitiva. E nós sabemos que hoje existe inclusive cursinhos
que preparam os chamados "concurseiros". Submetem-se ao concurso não
para entrar, mas como "treineiros", que é outra expressão usada. Quer
dizer, se ele passa e busca ingresso sem dispor das condições previstas no
edital isso embaraça a Administração. O concurso público é
extremamente caro, é complicado. E, por isso mesmo, como disse a
Ministra Rosa: há um cargo de juiz, é para ser provido, porque se precisa
dele, porque, senão, não precisaria fazer esse concurso.
Então, acho que há os dois lados. Do lado da Administração Pública,
a obrigação de que, quando ela convoca, tem que atender ao que ela
mesma fez de convocação, ou seja, ela não pode ser leviana. Há que se
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chegar na hora e cumprir todas as exigências. Como diz o Ministro Marco
Aurélio, no julgamento sobre a obrigação da Administração: a não ser que
sobrevenha um fato modificativo, ela tem a obrigação de nomear aquele
que foi concursado aprovado dentro das vagas disponibilizadas. E acho
que há, também, da parte do concursado, a mesma obrigação de atender
aquilo que lhe foi exigido, na data da inscrição definitiva, para dar
segurança à sociedade e à comunidade.
Por essa razão, não acho que haja mácula ao princípio da igualdade.
Acho o contrário. Como lembrou o Ministro Fux no seu voto: Alguns não
fazem, por que? Por honestidade. Leem o edital e dizem: "Eu não cumpro
tal exigência." O outro faz, depois obtém uma liminar e entra. Isso não é
legalmente aceitável nem moralmente correto.
Acho que tudo precisa ser levado em conta por conta da ética da
Constituição, que exige de todo mundo o cumprimento de normas, que
vão, desde normas do edital, até as regras constitucionais.
Desde o primeiro voto divergente do Ministro Fachin, também não
acolho apenas a tese, mantendo o posicionamento firmado em outros
julgados, relativamente à data, que me parece dever ser a de inscrição
definitiva, e não a da posse, com as vênias dos que pensam em sentido
contrário. Entretanto, neste caso, o edital não previa a inscrição definitiva
com o sobrestamento do concurso. E, durante este período, a candidata
veio a comprovar as condições - o cumprimento do lapso temporal de
atividade jurídica - para que, então, atendesse quando do seu
chamamento, para se demonstrar a inscrição definitiva.
Por essa razão nego provimento ao recurso e, nesta parte,
acompanhando o Ministro-Relator. Porém, acompanho a divergência na
tese a ser adotada em todos os concursos.

3
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 11241287.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 59 de 88

13/04/2016

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal):
1. Tem-se na decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, quando do
reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional tratada
no processo, em que se discute "o alcance da nova redação do inciso nº I do
art. 93 da Carta Magna, que exige, para o cargo de juiz substituto, no mínimo
três anos de atividade jurídica":
“Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual negou provimento a
apelação da ora recorrente, assim ementado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO PARA CARGO DE JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DE EXERCICIO DE
ATIVIDADE JURIDICA (PRATIVA FORENSE) DE 3 (TRES)
ANOS MOMENTO DA EXIGENCIA DO PREENCHIMENTO
DA CONDIÇÃO. EDITAL DO CONCURSO OMISSO QUANTO
A DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONCURSO
SUSPENSO
POR
ATO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
ATENDIMENTO SUPERVINIENTE DO REQUISITO.
1. Afigura-se legitima a exigência inscrita no edital relativo à
comprovação de atividade jurídica (prática forense) no ato da inscrição
definitiva, e não da posse, desde que tal data esteja prevista e seja
certa.
2. A ausência de especificação de data certa no edital para o
início da inscrição definitiva, transfere para a data da nomeação a
comprovação do tempo de pratica forense.
3. Também a suspensão do concurso por ato da Administração,
dilatando o prazo para a inscrição definitiva acarreta o fato
superveniente do preenchimento das condições objetivas concernente
ao tempo da prática de atividade judiciária.
4. A sentença que acolhe o pedido autoral resolve o processo com

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 11261780.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

Inteiro Teor do Acórdão - Página 60 de 88

RE 655265 / DF
julgamento de mérito (CPC, art 269, I).
5. Agravo retido prejudicado.
6. Apelação da União improvida.
7. Recurso - adesivo da autora provido.
Segundo a Recorrente, o acórdão vergastado violou os artigos
93, I, e 5º, caput, da Constituição. Narra que a Recorrida logrou êxito
em todas as etapas escritas do Concurso Público para Juiz substituto
do TRT da 10ª Região, mas teve sua inscrição definitiva indeferida por
ausência de comprovação dos 3 (três) anos de atividade jurídica até o
final do prazo para as inscrições. Inconformada, a candidata ajuizou
demanda judicial, obtendo antecipação de tutela que lhe garantiu a
manutenção no certame. Por ato da própria Administração, o
concurso ficou paralisado de janeiro de 2008 a julho de 2009, e, nesse
ínterim, a ora Recorrida completou o prazo necessário de atividade
jurídica.
Alega o Recorrente que a decisão impugnada, ao estabelecer que
somente é possível a exigência de comprovação dos três anos de
atividade jurídica na data da inscrição definitiva caso tal data se
apresente certa no edital, inobservou a decisão do STF no bojo do
julgamento da ADI nº 3.460, onde a Corte julgou constitucional o art.
7º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 35/2002, com a redação
dada pelo art. 1º da Resolução nº 55/2004, do Conselho Superior do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sustenta,
também, que teria ocorrido malferimento ao princípio da isonomia, na
medida em que a Recorrida contou com tratamento distinto dos
demais candidatos.
Em contrarrazões, a recorrida sustenta, em síntese, que: (i) a
própria Banca Organizadora do Concurso determinou a suspensão do
certame, oportunizando à candidata completar o tempo necessário de
atividade jurídica; (ii) anteriores Reclamações ajuizadas pela União
tiveram seguimento negado, por não se aplicar à hipótese o
entendimento da ADI nº 3.460; (iii) a Recorrida realizou a prova oral,
tendo obtido grau máximo e alcançado o 4º lugar na classificação geral
do Concurso; (iv) o fim colimado pelo constituinte derivado, que
inseriu o requisito dos 3 (três) anos de atividade jurídica no art. 93 da
Carta Magna, foi o de exigir período razoável de experiência para o
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exercício das funções de magistrado, o que ocorre apenas após a
nomeação, e não para participação na prova oral e de pontos, motivo
pelo qual se revela descabida a exigência no momento da inscrição
definitiva, sobretudo quando não prevista em Lei, mas em mera
Resolução, pois cria requisito não previsto na Constituição para
restringir o direito fundamental de livre acesso aos cargos públicos,
sendo relevante lembrar que os direitos fundamentais devem ser
interpretados extensivamente; (v) o edital do Concurso Público, in
casu, não previu a data da inscrição definitiva, o que distingue a
presente substancialmente daquela julgada na ADI nº 3.460, onde a
inscrição definitiva contava com data prevista no edital; (vi) o art. 35
da Resolução Administrativa nº 1.046/2005 do Tribunal Superior do
Trabalho dispõe que a comprovação do triênio de atividade jurídica
apenas será exigida na data da nomeação.
Cuida-se de tema relevantíssimo no panorama jurídico pósEmenda Constitucional nº 45/2004, qual seja, estabelecer o alcance da
nova redação do inciso nº I do art. 93 da Carta Magna, que exige, para
o cargo de juiz substituto, no mínimo três anos de atividade jurídica.
Há que se definir se o art. 58, § 1º, b, da Resolução nº 75/2009 do
Conselho Nacional de Justiça desborda da competência normativa
deste órgão, mormente em razão do art. 37, I, da Constituição (“os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei (...)”).
Ressalte-se que há precedente do Plenário do Supremo Tribunal
Federal a amparar a pretensão da Recorrida, considerando que a
comprovação do triênio de atividade jurídica deve ocorrer no momento
da posse, assim ementado:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO
PARA
PROVIMENTO
DO
CARGO
DE
PROCURADOR DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA
OS IMPETRANTES PARTICIPAREM DA PROVA ORAL.
EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART.
129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O exercício do
cargo de analista do Banco Central do Brasil requer do candidato a
conclusão de curso superior. Qualquer curso superior não preenche o
requisito de cargo privativo de bacharel em direito e, por isso, não pode
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ser utilizado como marco temporal para a exigência do art. 129, § 3º,
da Constituição da República. 2. O edital do concurso que estabelece a
comprovação de três anos de atividade jurídica no ato da inscrição
definitiva e não no momento da posse desarmoniza-se da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 3. A exigência do
triênio de atividade jurídica contida no art. 129, § 3º, da Constituição
da República dá-se a partir da conclusão do curso de direito, nos
termos do que decidido no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.460, Relator Ministro Carlos Britto.
Precedentes. 4. Segurança concedida.
(MS 27608, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 15/10/2009, DJe-091 DIVULG 20-05-2010
PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-03 PP-00579)
Demonstrado que a controvérsia transcende o interesse das
partes envolvidas, reconheço a existência de repercussão geral,
submetendo o pleito à apreciação dos demais Ministros da Corte.”.

2. A Procuradoria-Geral da República opina pelo conhecimento
provimento do recurso extraordinário.
3. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal firmada no sentido de que o requisito constitucional de
três anos de atividade jurídica (art. 93, inc. I, da Constituição) deve
consumar-se até o momento da inscrição definitiva do candidato no
concurso público.
Na espécie, a candidata somente logrou sucesso na comprovação de
suficiente prática jurídica pela peculiaridade de natureza fática, pois,
segundo o acórdão, "no presente caso, o edital não previu uma data esta para
inscrição definitiva" (sic., acórdão, fl. 533).
4. Analisei a questão de fundo quando do julgamento do Mandado
de Segurança n. 27.608 (DJe 21.5.2011):
"Analiso, em conjunto, o cumprimento da exigência do triênio
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de atividade jurídica e o seu momento de comprovação.
O art. 129, § 3º, da Constituição da República exige “três anos
de atividade jurídica” e, o art. 44, § 3º, inc. I, da Resolução n.
93/2007, que estabelece as normas sobre o concurso para ingresso na
carreira do Ministério Público Federal dispõe que essa regra deve ser
efetivada com a “comprovação da prática de atos privativos de
advogado, não bastando a mera inscrição na Ordem dos Advogados do
Brasil” (fl. 57).
Ainda nos termos dispostos naquela Resolução, o exercício da
atividade jurídica se comprova com “publicações, petições
protocolizadas ou outro meio igualmente idôneo para a comprovação
da prática de atos privativos de advogado” (art. 44, § 3º, inc. I, da
Resolução n. 93/2007, fls. 57, 456 e 464).
13. Argumentam os Impetrantes que, ao contrário do que
afirmado pela autoridade tida como coatora, os três anos de atividade
jurídica deveriam ser exigidos no momento da posse, e não por ocasião
da inscrição definitiva no concurso.
Ao relacionar os documentos necessários para a inscrição
definitiva naquele certame, aquela Resolução exige a “comprovação de
ter completado, à data da inscrição definitiva, 3 (três anos de atividade
jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito”
(art. 44, § 2º, II).
Na espécie, os parâmetros do 24º concurso público para
provimento de cargos de Procurador da República estão fixados no
Edital n. 19, de 30.10.2007, que estabelece:
“O candidato, ao preencher o formulário [de inscrição] firmará
declaração, sob as penas da lei, (...) (2) de estar ciente de que a não
apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado pelo
Ministério da Educação, e da comprovação da atividade jurídica, no
ato da inscrição definitiva (art. 44 do Regulamento do Concurso),
acarretará a sua exclusão do procedimento seletivo” (fl. 35 - grifei).
14. Com base nesses fundamentos, a autoridade tida como
coatora concluiu que o marco inicial da comprovação do exercício da
atividade jurídica por parte de Bruno Alexandre e de Cláudio Terre se
deu a partir do exercício da advocacia, em 11.10.2005 (fls. 106 e 456) e
19.10.2005 (fl. 464), respectivamente, referindo-se à data em que
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“protocoliz[aram] a primeira petição em juízo” (fls. 456 e 464).
Segundo a autoridade tida como coatora, ainda que considerasse
a data da inscrição dos impetrantes na Ordem dos Advogados do
Brasil (2.9.2005), até 18.8.2008, ou seja, o “último dia das inscrições
definitivas no certame, após os recursos” (fl. 619), não teriam
completado os três anos de atividade jurídica.
Exigiu, ainda, o cumprimento desse triênio quando da inscrição
definitiva (18.8.2008).
15. Em contraponto, Bruno Alexandre e de Cláudio Terre
argumentam que, embora tenham colado grau no curso de Direito,
respectivamente, em 25.2.2005 (fl. 517) e 23.12.2004 (fl. 521),
inscreveram-se no “primeiro Exame de habilitação para os quadros da
OAB/RS que lhes foi oportunizado [maio/2005] desde suas
formaturas, recebendo os respectivos certificados de habilitação tãosomente em 22.6.2005, sem, portanto, que fosse possível lhes imputar
qualquer responsabilidade por essa demora de quase meio ano” (fls. 67, grifos no original). As inscrições definitivas ocorreram
posteriormente, em 2.9.2008. Alegam, ainda, ser o momento da posse
a ocasião para apresentar a mencionada exigência.
Sustentam os Impetrantes que, embora tivessem protocolado os
requerimentos de inscrição até o dia 6.7.2005, conforme calendário
estipulado pela OAB/RS, “tal pleito foi deferido tão-somente em
2.9.2005, data esta considerada pela autoridade impetrada como o
marco inicial do período computável como atividade jurídica” (fl. 7), o
que os teria prejudicado na contagem do período de tempo para fins de
inscrição definitiva no mencionado certame, fixado seu termo final em
18.8.2008, “perfazendo o total de 2 anos, 11 meses e quinze dias de
atividade jurídica” (fl. 614).
Argumentam que o atraso de quase dois meses atribuído à
Ordem dos Advogados do Brasil – Secional do Rio Grande do Sul para
lhes deferir a inscrição definitiva, bem como o interregno entre a
colação de grau (fevereiro/2005 e dezembro/2004) e o exame de
habilitação que lhes foi permitido participar desde suas formaturas
(maio/2005) por motivos que não lhes são imputáveis, não lhes pode
prejudicar.
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anotam, por isso, que “deve ser atribuído ao ato de inscrição no
quadro da OAB/RS um efeito meramente declaratório e retroativo” (fl.
11), uma vez que desde 22.6.2005 já estavam habilitados para o
exercício da advocacia, quando lograram aprovação no exame daquela
Ordem.
16. Essas regras contrapõem-se ao que decidido por este
Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.460, Relator Ministro Carlos Britto, em
que se discutia o art. 7º, caput e parágrafo único, da Resolução n.
35/2002, do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, que previa a possibilidade de inscrição de
candidatos ao provimento de cargo daquela carreira desde que
comprovados três anos de atividade judiciária, decidiu-se que o
momento de comprovação da atividade jurídica é o ato da inscrição no
concurso público, não em ocasião posterior e, o triênio exigido conta-se
da conclusão do curso de direito.
A ementa daquele julgamento está assim consignada:
“CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 35/2002, COM A
REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 55/2004,
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS.
A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda
Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de
seletividade técnico-profissional, os pretendentes à carreira ministerial
pública.
Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da
conclusão do curso de Direito e o fraseado ‘atividade jurídica’ é
significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a
conclusão de curso de bacharelado em Direito.
O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na
data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança
jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos.
Ação improcedente” (Plenário, DJ 15.6.2007, grifos nossos).
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Em seu voto, o Ministro Carlos Britto, Relator, ressaltou que a
expressão ‘atividade jurídica’ significa “atividade para cujo
desempenho se faz imprescindível a conclusão de bacharelado em
Direito. A formal obtenção de conhecimentos que são o próprio núcleo
ou a própria grade curricular do curso superior de ciência jurídica.
Conhecimentos, além do mais, aplicados em pelo menos três anos de
exercício em atividade ou função que o Direito categorize como
privativas daqueles que, justamente, se diplomem em curso superior
de Direito. Pois somente assim é que se obtém ‘conhecimento de causa’
frente ao próprio Ordenamento Jurídico, esse inafastável centro de
referibilidade de todo profissional do Direito” (grifei).
Naquele julgamento, consignei meu entendimento no sentido de
que há de ser verificado cumprimento das exigências do Edital no ato
da inscrição definitiva e não no momento da posse, como sustentam os
Impetrantes, pelos seguintes fundamentos, que ora adoto:
“... o meu voto é no sentido de que a exigência seja feita tal como
posta na resolução, no momento da inscrição, porque isso tanto dá
segurança à sociedade quanto a todos os candidatos, e não apenas
àqueles interessados. Além do que os editais de concurso normalmente
fixam: são condições de inscrição - ser bacharel em direito.
Tenho dito... que quem faz a inscrição descumprindo isso, no
mínimo, está mentindo. E, portanto, estamos acolhendo, nos quadros,
alguém que não tem compromisso com a verdade”.
Ademais, deve ser levado em consideração que, se os candidatos
ao concurso público não dispõem das condições para a posse no ato da
inscrição, – se vierem a ser aprovados e lhes for deferida medida
liminar para lhes reservar a respectiva vaga – ter-se-á um grande
problema para a Administração Pública, criando-se embaraços para o
provimento dos cargos públicos, que não podem deixar de ser providos
por conveniências pessoais, em detrimento do interesse público.
17. Por fim, entendo que não pode ser contado como tempo de
atividade jurídica aquele trabalhado pelos Impetrantes na condição de
estagiários. Ainda no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.460, o Procurador-Geral da República
assim explicou o porquê dessa vedação:
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“(...) A expressão ‘atividade jurídica’ foi empregada pelo
legislador constituinte derivado não em sentido usual ou comum, mas
em sentido técnico, ainda que possa ter certa conotação genérica. Ela
diz mais do que o termo técnico ‘prática forense’, tendo um sentido
mais amplo, ainda que essa amplitude não chegue a ser aquela
imprimida pela entidade requerente, para englobar as atividades
policiais e cartorárias.
Assim, atividade jurídica em sentido técnico significa atividade
privativa do bacharel em direito. Com efeito, a delimitação do âmbito
semântico da expressão ‘atividade jurídica’ não pode prescindir da
interpretação da expressão ‘exigindo-se do bacharel em direito’. Ambas
as expressões são interdependentes. A atividade jurídica, assim, só
pode ser a do bacharel em direito.
Com isso, a primeira ilação a que se chega é que os três anos
exigidos pela norma constitucional do art. 129, § 3º, dizem respeito ao
período posterior à colação de grau. Não vale, portanto, a prática
forense exercida em estágios profissionais.
Em segundo lugar, se a atividade jurídica somente pode ser
compreendida como atividade privativa de bacharel em direito, não
estão por ela abarcadas a atividade cartorária, policial ou qualquer
outra atividade que, apesar de estarem inseridas no mundo jurídico,
prescindem do diploma de bacharel em direito para seu exercício.
Assim, fixado o conteúdo semântico da expressão ‘atividade
jurídica’, cabe levar em consideração os elementos sistemáticos,
genéticos, históricos e teleológicos do texto do art. 129, § 3o, da
Constituição, com a redação dada pela EC n. 45/2004.
(...) A criação de novos requisitos constitucionais para ingresso
nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público, assim como a
instituição do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B) e do Conselho
Nacional do Ministério Público (art. 130-A), têm a função primordial
de envolver magistrados, procuradores e promotores em uma aura de
profissionalismo e reputação ilibada, indispensável para a legitimidade
do Poder Judiciário perante os cidadãos.
Enfim, a teleologia da norma constitucional do art. 129, § 3º, da
Constituição, é selecionar profissionais preparados para exercer as
relevantes funções atribuídas aos membros do Ministério Público, com
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o objetivo de defender e realizar o Estado Democrático de Direito.
Entendeu o legislador constituinte que os candidatos a ingresso na
carreira do Ministério Público devem ser bacharéis em direito e terem
cumprido, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Em suma,
devem ser profissionais experientes; e essa experiência não pode ser
adquirida no exercício de qualquer atividade relacionada ao Direito,
pois são muitas; incontáveis; mas apenas aquelas privativas de
bacharéis em direito (...)” (Plenário, DJ 15.6.2007)".

5. Nesse mesmo sentido, o Mandado de Segurança n. 27.609, de
minha relatoria, DJe 3.4.2009, quando asseverei:
"Deve se considerar que, se, ao fazer a inscrição, o interessado
não dispõe das condições para a sua posse – se vier a ser aprovado –, o
que se pretende é criar embaraços para o provimento dos cargos
públicos, que não podem deixar de ser providos por conveniências
pessoais, em detrimento do interesse público.
Mais ainda, deve se afirmar que acolher situações como a que se
põe nos autos seria operar na contramão da Constituição, que
assegura o princípio da igualdade. Ora, estar-se-ia contrariando
aquele princípio a admissão dos argumentos do Impetrante, pois é
certo que os que cumprem as normas jurídicas, aí incluídas as do
Edital, não se prestam a fazê-lo se não puderem atender aos seus
termos. E, contrariamente, os que não as cumprem se estariam
desigualando e aproveitando-se do descumprimento deliberado das
normas do concurso e, o que é mais grave, para o provimento de cargo
cujo primeiro mandamento é cumprir e fazer cumprir leis".

6. O acórdão recorrido não dissente desta compreensão jurídica,
tendo-se na ementa: "afigura-se legitima a exigência inscrita no edital relativo
à comprovação de atividade jurídica (prática forense) no ato da inscrição
definitiva, e não da posse, desde que tal data esteja prevista e seja certa".
7. Todavia, apontou-se, na espécie, peculiaridade fática contra a qual
não se podem revolver provas, em instância extraordinária (Súmula n.
279 do Supremo Tribunal Federal): "no presente caso, o edital não previu uma
10
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data para a inscrição definitiva" e ainda, "no caso em exame o tempo da prática
forense ou prática jurídica não veio estabelecida como sendo na época da inscrição
preminar, mas por ocasião da inscrição definitiva, cuja data ora uma incógnita
para os candidatos" (fl. 533).
Tem-se da ementa do julgado:
"A ausência de especificação de data certa no edital para o início
da inscrição definitiva, transfere para a data da nomeação a
comprovação do tempo de pratica forense.
Também a suspensão do concurso por ato da Administração,
dilatando o prazo para a inscrição definitiva acarreta o fato
superveniente do preenchimento das condições objetivas concernente
ao tempo da prática de atividade judiciária".

8. No ponto, a desembargadora Relatora, Selene Maria de Almeida,
realçou ter sido ajuizada Reclamação, pela ora Recorrente, contra a
sentença, por pretensa afronta ao decidido na ação direta de
inconstitucionalidade n. 3.490, Relator o Ministro Ayres Britto. O Relator
da reclamação, Ministro Eros Grau, dela não conheceu por ausência de
"identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por
desrespeitada" (fl. 533).
Considerado o quadro fático delineado no acórdão recorrido, cujo
fundamento de direito harmoniza-se com o decidido por este Supremo
Tribunal, concluo improcedentes os argumentos da Recorrente.
9. Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso,
acompanhando, contudo, a divergência na tese a ser adotada em todos os
concursos.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também eu,
Presidente, vou pedir todas as vênias ao eminente Relator no que diz
respeito à fixação da tese, que é a situação importante. Também, entendo
que, no caso concreto, há peculiaridades e, por isso, o acompanho.
Mas a mim me parece que a opção pela investidura ou pelo
momento da posse acaba por trazer, na verdade, um modelo plástico ou
flexível, que não parece condizente, inclusive, com o próprio princípio da
isonomia.
Também, aqui, se nós formos apelar para possíveis distorções,
podemos indicar até possíveis ingerências para que a posse seja retardada
de molde a alguém obter o tempo necessário. E pode-se dizer: "Mas está
argumentando com o absurdo". Infelizmente, repetindo Otávio
Mangabeira: Pense num absurdo, e alguma coisa já existiu na Bahia. Quer
dizer, pense em algum absurdo, e já existiu algo no Brasil. Então, é
preciso estar atento.
Por outro lado, esse jovem talento, que eventualmente, por dias,
deixa de ser aproveitado, certamente, a ele abrir-se-ão outras portas e
poderá fazer outros concursos públicos.
Aqui, inclusive, o debate nessa linha, a meu ver, a partir da Ação
Direta 3.460, que se coloca à luz mesmo do princípio da força normativa
da Constituição. Como disse o ministro Teori, a flexibilização, aqui,
poderia levar o sujeito a fazer o concurso até antes mesmo de preencher o
requisito e cumprir os três anos fora, enquanto realiza o certame, tendo
em vista o alongamento possível.
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Então, a mim me parece que, até tendo em vista a segurança jurídica,
impõe-se a adoção daquela posição que ficou consagrada na ação direta
de inconstitucionalidade.
Por isso, pedindo todas as vênias respeitosas ao eminente Relator,
acompanho a divergência no que diz respeito à tese sustentada a partir
do voto do ministro Fachin.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ao menos, até aqui,
todos desproveem o recurso e acodem quem está esperando há seis anos
a posse na magistratura.
Executivo, executa; Legislativo, legisla; Judiciário, julga. Não há
exceção, considerado este ou aquele conselho. Não concebo, Presidente,
que órgão administrativo possa substituir-se ao legislador, muito menos
para dispor, com envergadura maior, como é a constitucional.
É sintomático que a exigência de prática forense esteja em
dispositivos que se referem a ingresso, a nomeações e à ordem de
classificação, o que apenas se sabe após a feitura de todas as provas.
Presidente, não estamos a questionar a qualificação, mas, sim, o
período de prática forense.
Qual é a razão de ser, de exigir-se que certo candidato tenha
determinado período de prática forense? Está na simples inscrição, seja
ela provisória ou definitiva? Não! Está no desempenho, consideradas as
funções relativas ao cargo. E esse desempenho somente ocorre após a
posse. Convocado o candidato para tomar posse, existe prazo previsto em
lei, para fazê-lo, passível, reconheço, de prorrogação.
Não cabe raciocinar com o extravagante, que, não tendo o candidato
o tempo exigido em lei, adentre o Judiciário e pretenda reserva de vaga
para a quadra em que tiver o tempo, indispensável à posse, e tenha esse
pedido acolhido. Não posso, como julgador, raciocinar com o
excepcional. Raciocino – e imagino o desempenho dos Colegas pelo meu
próprio – com o que normalmente ocorre, não com o extravagante.
A Constituição, repito, pouco importa que haja ato administrativo e
não normativo do Conselho Nacional de Justiça em sentido contrário,
versa os três anos de prática forense para ter-se, após a classificação, a
posse no cargo.
Por isso, reitero o que sempre sustentei nesta bancada, no sentido de
que, primeiro, não se sobrepõe, à Carta Federal, o edital, no que previsto
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que o candidato deve demonstrar o tempo de prática forense na data da
inscrição definitiva. Em segundo lugar, o móvel da exigência
constitucional é único, ou seja, ter-se pessoa com certa experiência para o
exercício do próprio cargo. Acompanho integralmente o Relator.
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VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu também, em primeiro lugar, felicito o eminente
Ministro Luiz Fux pelo voto substancioso com que brinda esta Casa. E, no
mérito, eu o acompanho, porque este é um caso que traz especificidades
que levam a negar-se provimento ao recurso da União.
E quero também, desde logo, agradecer a Vossa Excelência pelo fato
de ter se debruçado sobre um modesto voto meu, no Mandado de
Segurança 26.668, no voto que proferi no dia 21 de fevereiro de 2008, em
que, de fato, eu – segundo a ementa – disse que a comprovação da
habilitação, ou a comprovação da existência dos requisitos necessários
para o ingresso numa determinada carreira, seria o ato da posse.
No entanto, eminente Ministro Fux, eu, neste caso – e, daí, a
perplexidade de alguns membros desta Corte, inclusive a minha que
ainda permanece num certo sentido –, fiz uma distinção entre as carreiras
jurídicas e as carreiras não jurídicas. E esse MS, ao qual Vossa Excelência,
para honra minha, fez referência, tratava de um caso em que se pleiteava
a posse numa carreira que não é jurídica – na realidade, era uma carreira
de motorista –, em que eu entendi que seria razoável que a comprovação
dos requisitos se daria após a posse.
Mas, nesse caso mesmo, eu fiz a ressalva de que, na ADI 3.460,
relatada pelo Ministro Ayres Britto, acompanhei o entendimento do
Plenário, no sentido de que, em se tratando de concurso para atividade
jurídica, a comprovação do cumprimento das exigências do edital – mais
especificamente da experiência jurídica anterior – deve ser feita no
momento da inscrição.
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E por que isso? É porque exatamente no momento da inscrição é que
a Administração tem todas as condições de verificar, objetivamente, se os
requisitos estão ou não cumpridos, e o faz de forma linear, isonômica,
tendo em conta todos os candidatos que se inscreveram.
Interessantemente, Ministro Fux, um pouco menos de um ano
depois, num outro mandado de segurança, o 26.688, eu reafirmei essa tese
do Supremo Tribunal Federal, a qual foi vencedora na ADI 3.460, e disse
que acompanhava expressamente o entendimento da Ministra Cármen
Lúcia, estabelecendo mais uma vez que o prazo de três anos de
experiência em atividade jurídica deve ser comprovado no momento da
inscrição, dizendo, inclusive, que isso, a meu ver, decorria daquilo que se
encontra nos art. 93, I, e art. 129, § 3º, da Constituição.
E este foi também o entendimento do Conselho Nacional de Justiça,
na Resolução 75, de 12 de maio de 2009, que evidentemente não chegou a
essa conclusão gratuitamente, mas sim a partir do entendimento
jurisprudencial da Suprema Corte que consagra esse entendimento.
Então, Ministro Fux, louvando Vossa Excelência mais uma vez, e o
acompanhando na conclusão deste RE, eu nego provimento ao recurso da
União, mas, na tese, eu acompanho a maioria até agora formada.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, é que, normalmente, quando citamos um Colega, fazemos de
acordo com a tese que nós sustentamos.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Sim, sim.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Então, na
realidade, a ementa não...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
(PRESIDENTE) - É claro! Eu agradeço.

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - ... indiciava esse
teor a que Vossa Excelência agora se refere. E eu confesso que não me
debrucei no seu voto.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Claro, claro, claro!

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu me debrucei
em todas as ementas.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A ementa leva a esse entendimento.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É, exatamente.
Por essa razão é que eu citei Vossa Excelência.
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O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Isso.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, duas
indagações - indagações, não -, eu entendo, então, que todas as resoluções
das demais profissões da carreira jurídica, a começar pelo Ministério
Público, elas estão no caminho da inconstitucionalidade. A resolução do
CNMP está no caminho, só não pode declarar aqui, porque não é o caso
específico; a resolução da Defensoria Pública está no caminho da
inconstitucionalidade; a resolução dos procuradores está no caminho da
inconstitucionalidade, porque o que se exige era dar... Essa decisão
vinculará a repercussão geral. Então isso servirá de parâmetro.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O CNJ é que se
mantém.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: CANCELADO.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Agora, a
segunda indagação que eu faço a Vossa Excelência é a seguinte: Como é
de praxe, na repercussão geral, nós dividirmos a análise do processo
objetivo e do caso subjetivo das partes, eu entendo que, tendo em vista a
tese sugerida por mim ser vencida, muito embora vencedora a solução do
caso concreto, com a qual todos concordaram, eu entendo que a relatoria
tem que passar para aquele que venceu a tese da repercussão geral,
porque eu fui vencido na maior parte.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência foi
vencido na tese em que oferecia e que era extensiva...
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Que é a
repercussão geral, a mais importante.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A tese deveria ser: A
comprovação da atividade jurídica, para investidura em cargo de carreira
jurídica, deve ser feita no ato da inscrição definitiva do respectivo
concurso e não da posse.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Ministra Cármen, a Resolução 75 do CNJ, de 12 de maio
de 2009, no art. 23, IV, § 1º, alínea a, diz o seguinte:
“(...)
a) de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a
data da inscrição definitiva, a exigência de 3 (três) anos de atividade
jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito;”

Essa é a tese que estamos confirmando e que consta da Resolução.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Acaba gerando uma
variação muito grande, tendo em conta o que se assine como data da
inscrição definitiva.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O eminente Procurador quer fazer um esclarecimento
de fato. Vossa Excelência tem a palavra.
O SENHOR RODRIGO JANOT (PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA) - No que se refere à primeira questão suscitada pelo
Ministro Fux, já determinei que fosse formulada uma alteração da
resolução e a apresentarei na primeira sessão do Conselho Nacional para
adequação da decisão aqui tomada hoje.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
aqui há uma questão levantada pelo Ministro Fux - o Ministro Marco
Aurélio é o Presidente da Comissão de Regimento - que acho não ter
3
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precedente. Quando o Relator ganha no caso concreto, mas perde na tese
da repercussão geral.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu decaí, vamos
dizer assim, de parte máxima do meu voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu também
acho que, em processo de repercussão geral, o mais importante é a tese.
Portanto, quem perde a tese perde a relatoria.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A relatoria não perde,
Ministro, porque já foi implementada...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Deixa de
ser o redator do acórdão.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - O caso concreto,
Senhor Presidente, parece-me ser do Relator, a tese é do plenário. Por
isso, Vossa Excelência continua na relatoria.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - É absolutamente
indiferente, estou apenas colocando. Não é uma sanção pela sua
discordância, estou apenas colocando...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A proclamação do resultado me parece simples, salvo
essa nova questão que surgiu, a redação do acórdão. Penso fazer sentido
o que diz o eminente Ministro Fux, agora secundado pelo Ministro
Barroso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
se o Relator não está confortável, ele não deve ser compelido a relatar.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Adotar o pensamento e os argumentos dos demais.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Eu até confesso
que não tenho problema na área do conforto, sinceramente. Eu me
submeto à decisão do Colegiado, que é super ponderável. A data da
inscrição é um critério estabelecido. É difícil ocorrer isso, porque nós
aplicamos a tese ao caso concreto e automaticamente chegamos à mesma
conclusão. Mas, pelas peculiaridades do caso concreto, nós concluímos
por negar provimento ao recurso, mas a tese proposta para a repercussão
geral, que faz parte da primeira etapa da repercussão geral, ficou vencida,
então...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite, como integrante da Comissão de Regimento Interno? Uma coisa
é ser vencido na fundamentação, outra, diversa, é na conclusão. A tese
está no campo da conclusão do Tribunal. Então, se há Colega que foi
vencedor, no tocante à primeira parte e à segunda, que é a mais
importante em termos de repercussão no Judiciário, a edição do
entendimento do Supremo, evidentemente, redige o acórdão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Uma outra questão que surge e que eu acho
conveniente, salvo engano, por sugestão do eminente Decano, o Ministro
Celso de Mello, é afirmar a constitucionalidade da Resolução 75 do CNJ,
de 2009, que foi subscrita pelo Ministro Gilmar Mendes, porque assim
espancamos definitivamente quaisquer dúvidas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Até porque, no voto do
Ministro-Relator, ele incidentalmente declarava a inconstitucionalidade.
Daí a necessidade.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nesse caso, quem
afirma estar consentânea com a Constituição Federal a resolução do
Conselho Nacional de Justiça é a maioria, a sempre douta maioria.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Então, estou vendo que se formou consenso no sentido
de que a redação do acórdão ficará com o Ministro Edson Fachin, que
primeiramente levantou a tese contrária, e Sua Excelência levará, então,
em consideração essa sugestão feita por nosso Decano, no sentido de
afirmar-se a constitucionalidade desse dispositivo, da Resolução 75 do
CNJ, de 12 de maio de 2009.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Se Vossa Excelência
me permite, exatamente na linha sugerida por nosso eminente Decano,
quiçá a afirmação pudesse ser: É constitucional a exigência de
comprovação do triênio da atividade jurídica na inscrição definitiva,
prevista pela Resolução 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No caso, fico vencido,
Presidente. Estimaria que constasse, da certidão de julgamento, que fico
vencido quanto a esse entendimento.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Perfeito.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Vencidos
ficamos: o Ministro Fux, eu e o Ministro Marco Aurélio, quanto à tese.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Só na tese.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Então, proclamo o resultado: por unanimidade,
negaram provimento ao recurso da União. Por maioria, afirmaram a tese
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da necessidade de comprovação dos requisitos, para inscrição em
concurso público de natureza jurídica, a data da inscrição. Ficando
vencidos o Ministro...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então, vamos colar,
Presidente, a adjetivação: inscrição definitiva.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Inscrição definitiva? Pois não. Sua Excelência anotará
isso. Depois, me passa, por gentileza, que eu lerei, então, qual é a redação
definitiva que nós vamos dar. O Ministro Marco Aurélio sugere
oportunamente...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas não posso
sugerir, Presidente, porque estou vencido.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Mas Vossa Excelência faz parte dos debates.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas é porque, na
verdade, a nossa jurisprudência tinha sido essa, Presidente, tanto que, no
meu voto, tinha sugerido como tese: A comprovação da atividade jurídica
para investidura em cargo de carreira jurídica deve ser feita no ato da
inscrição definitiva do respectivo concurso, não da posse, nos termos da
resolução do CNJ.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Estou de acordo com a
formulação que a Ministra Cármen acaba de apresentar, inclusive porque
explicita claramente que é a inscrição definitiva, não a posse. Eu não
havia incluído esse aspecto, porque ele estava afirmado, de qualquer
sorte, por exclusão. Mas eu estou, também, de acordo e posso incorporar
essa redação.

7
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 11461131.

Supremo Tribunal Federal
Debate

Inteiro Teor do Acórdão - Página 83 de 88

RE 655265 / DF
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não. Então, nesse ponto, no que diz respeito à tese,
ficaram vencidos os eminentes Ministros Luiz Fux, Roberto Barroso e
Marco Aurélio.
Vossa Excelência tem a tese já redigida para que eu possa proclamar?
Ou não há necessidade? Vossa Excelência leia, e nós então...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Eu havia sugerido sem
a referência direta à posse. O texto, na linha do que eu havia haurido da
manifestação do ilustre Ministro Celso de Mello, é o seguinte: É
constitucional a exigência de comprovação do triênio de atividade
jurídica na inscrição definitiva prevista pela Resolução 75/2009 do
Conselho Nacional de Justiça. É um pouco mais enxuta da sugestão da
Ministra Cármen.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O único receio que
tenho é que, quando se afirma ser constitucional este, não exclui não ser
constitucional outra opção e, às vezes, constitucional é só isso. Outros
editais que prevejam, que façam outras previsões, causam-me apreensão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Eu me permitiria, Ministro Edson Fachin, eminentes
Pares, não fazer menção a uma resolução, a um ato administrativo ou
mesmo à peça legislativa, que podem ser mutáveis.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Até porque ela pode
ser alterada, por exemplo, mantendo-se o teor, mas por uma outra mais
completa que trate do assunto.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Exatamente.

RICARDO

LEWANDOWSKI
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Mas, então,
valeria à pena mencionar, pelo menos, o artigo da Constituição e a
magistratura, porque, se ficar em aberto, o triênio constitucional é uma
oração constante para as carreiras jurídicas em geral. Aí, essa decisão vai
dar a entender que...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - São os art. 93, I, e art. 129, § 3º, da Constituição.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, o
tema 509, que nós acabamos de apreciar, é o seguinte:
"Momento de comprovação do triênio de atividade jurídica para
ingresso" - aí, no caso, seria - "no cargo de juiz substituto."
Por que não adotar que este momento de comprovação do triênio é a
data da inscrição definitiva no concurso?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O momento de
comprovação do triênio é o da inscrição definitiva.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Precisamente, o
momento de comprovação do triênio de atividade jurídica para ingresso
na magistratura coincide com aquele em que se formaliza a inscrição
definitiva...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - O momento de comprovação do triênio de atividade
jurídica para ingresso no cargo de juiz substituto é a data da inscrição
definitiva, corresponde à data da inscrição definitiva.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Essa formulação é
coerente com o art. 93, I, da Constituição.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Art. 93, I, da
Constituição.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - E art. 129, § 3º.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Estou de acordo, ainda
que se faça referência à magistratura, mas é o que está na Constituição de
qualquer forma.
O
SENHOR
MINISTRO
(PRESIDENTE) - Isso.

RICARDO

LEWANDOWSKI

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, como o Tribunal ficou "com um olho no gato e outro no
peixe", eu venci o caso concreto, mas, na tese, não, eu tenho a impressão
de que é só mudar o que estava na minha tese: “O triênio constitucional
de prática jurídica, imposto pelo art. 93 da Constituição da República,
para o ingresso na carreira da magistratura, deve ser demonstrado pelo
candidato no ato da inscrição definitiva para o concurso”.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Pois não, agora, como disse a Ministra Rosa, o próprio
tema 509 tem uma redação muito enxuta, que é a seguinte: Momento de
comprovação do triênio de atividade jurídica para ingresso no cargo de
juiz substituto corresponde à data da inscrição definitiva, nos termos – se
quiser – dos art. 93, I, e art. 129, § 3º, da Constituição Federal, se for o
caso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - E é da atividade
jurídica, não é da prática, porque nós discutimos muito isso aqui.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sim, atividade jurídica. Isso, aqui está atividade
jurídica.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É apenas porque se
cogitou aqui de prática.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Podemos, então, proclamar desta forma? O momento
de comprovação do triênio de atividade jurídica para ingresso no cargo
de juiz substituto corresponde à data da inscrição definitiva no concurso
público, nos termos dos art. 93, I, e art. 129, § 3º.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A referência ao
art. 129, § 3º, da Constituição Federal diz respeito ao ingresso na carreira
do Ministério Público. O caso ora em julgamento, no entanto, concerne à
comprovação do triênio de atividade jurídica para efeito de ingresso na
carreira da magistratura (CF, art. 93, I).
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Bom, está certo, tiramos então, perfeito. Não vamos
tratar do MP aqui, agora, não.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O eminente
Procurador-Geral da República informa que irá proceder à adequação
concernente ao Ministério Público, observando os termos do presente
julgamento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - A alteração. E, tendo em conta o princípio da simetria,
certamente essa regra se aplicará também ao MP.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A todos os concursos
da área jurídica.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR) - Senhor
Presidente, realmente, tendo em vista essa multiplicidade de proposições
de tese, eu tenho que dar razão ao Ministro Barroso, que eu, realmente,
ficaria muito desconfortável de poder lavrar isso. No meu voto, não tem
nenhum link com essa proposta que ora se faz.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Em essência, a tese é essa e o Ministro Fachin fará
constá-la de seu voto.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 655.265
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. EDSON FACHIN
RECTE.(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S) : JAELINE BOSO PORTELA DE SANTANA
ADV.(A/S) : JAQUELINE MIELKE SILVA (29586/RS)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 509 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Em
seguida, por maioria, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos:
“A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o
ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do
art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da
inscrição definitiva no concurso público“, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso e Marco Aurélio. Redigirá o
acórdão o Ministro Edson Fachin. Ausente, justificadamente, o
Ministro Dias Toffoli, participando, na qualidade de Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, da Missão de Observação Eleitoral da
União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), relativamente às Eleições
Gerais do Peru, e da 13ª Conferência Europeia dos Órgãos
Eleitorais - New Technologies in Elections: Public Trust and
Challenges for Electoral Management Bodies, promovida pela
Autoridade Eleitoral Permanente da Romênia e pelo Conselho
Europeu/Comissão de Veneza, na Romênia. Falaram, pela recorrida, a
Dra. Jaqueline Mielke Silva, e, pelo Ministério Público Federal, o
Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Presidiu o julgamento o
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 13.04.2016.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki,
Roberto Barroso e Edson Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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