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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. GILMAR MENDES
: ESTADO DE ALAGOAS
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
: SAVANEL GAMA SOUTO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E
OUTRO(A/S)

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público.
Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37,
inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de
concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao
desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia.
4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos
candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso
extraordinário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a
presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do relator,
ministro Gilmar Mendes.
Brasília, 19 de fevereiro de 2014.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS
RELATOR
RECTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
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: MIN. GILMAR MENDES
: ESTADO DE ALAGOAS
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
: SAVANEL GAMA SOUTO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E
OUTRO(A/S)

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de
recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do inciso
III do art. 102 da Constituição, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas que, em sede de apelação em mandado de segurança,
reconheceu a inconstitucionalidade da denominada “cláusula de
barreira” prevista em edital de concurso público, ao fundamento de que
tal regra, ao delimitar o número de participantes de uma fase do certame,
confere tratamento não isonômico aos candidatos.
No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau concedeu medida
liminar inaudita altera pars (fls. 59-60) reconhecendo o direito de o
impetrante participar de etapa do concurso para o cargo de Agente da
Polícia Civil do Estado de Alagoas, da qual fora excluído por regra
editalícia (a denominada “cláusula de barreira”) - item 10.2.2 do edital (fl.
38) - que determinava a convocação para o exame psicotécnico apenas
dos “primeiros melhores classificados, em número igual ou até 2 (dois) por total
de vaga oferecida por cargo”.
Posteriormente, a sentença manteve a medida cautelar concedida e
invalidou o ato administrativo que havia eliminado o impetrante do
concurso.
Irresignado, o Estado de Alagoas apelou à segunda instância, que
negou provimento ao recurso e determinou que fosse promovida “a
nomeação e posse do impetrante para o cargo no qual foi aprovado, observada a
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ordem de classificação por ele obtida” (fl. 181).
Contra referido acórdão foi interposto o presente recurso
extraordinário, no qual se alega que a Corte estadual violou o art. 5º,
caput, e o art. 37, inciso I, da Constituição Federal, por conferir incorreta
exegese ao princípio da isonomia neles contemplado.
O Estado de Alagoas, ora recorrente, sustenta, em síntese, que o
Tribunal a quo partiu da falsa premissa de que todos os candidatos
aprovados em uma determinada etapa de concurso público ostentam
situação de igualdade, equiparando, equivocadamente, quem obteve nota
mínima de aprovação com quem alcançou a nota máxima.
Afirma, ainda, que os diversos critérios de restrição de convocação
de candidatos de uma fase para outra são absolutamente necessários, em
virtude das dificuldades que a Administração encontra em selecionar os
melhores candidatos em um universo cada vez maior de inscritos nos
certames.
Assim, o Estado de Alagoas pleiteia a reforma do acórdão
impugnado, para que seja denegada a ordem ao recorrido.
Em contrarrazões, o impetrante, ora recorrido, alega que o edital
apresentava inúmeras falhas e ressalta que ninguém pode ser eliminado
de certame por exame psicotécnico, salvo se for doente mental, o que não
é o caso dos autos (fls. 324-326).
Às fls. 408/412, a Presidência do Tribunal alagoano não admitiu o
presente recurso extraordinário, ao argumento de que a análise da
controvérsia demandaria necessariamente o exame de normas
infraconstitucionais, configurando, assim, violação meramente reflexa à
Constituição Federal.
Contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, o Estado de
Alagoas interpôs agravo de instrumento, ao qual dei provimento (DJe
14.10.2010 - fls. 422-423), determinando a subida do presente recurso
extraordinário.
A repercussão geral da questão constitucional suscitada foi
reconhecida por esta Suprema Corte em decisão sintetizada nos seguintes
termos (fl. 433):
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“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Concurso
Público. Edital. Cláusula de barreira. Estabelecimento de
condições de afunilamento para que apenas os candidatos
melhores classificados continuem no certame. 4. Configurada a
relevância social e jurídica da questão. 5. Repercussão geral
reconhecida”.

É o relatório.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): A questão ora
controvertida trata da legitimidade constitucional de regra que limita o
número de candidatos participantes de cada fase de certame público, a
denominada “cláusula de barreira” dos editais de concurso.
No caso, o edital do concurso público para o cargo de Agente da
Polícia Civil do Estado de Alagoas limita o número de candidatos para a
etapa do exame psicotécnico até a posição de classificação correspondente
ao dobro do número de vagas.
O Tribunal de Justiça de Alagoas entendeu ser inconstitucional essa
previsão editalícia de cláusula de barreira, ao fundamento de que confere
tratamento não igualitário aos candidatos. É o que se extrai dos seguintes
trechos do acórdão recorrido, a seguir transcritos:
“O ato administrativo objurgado consiste na eliminação
do Impetrante/Apelado do certame em apreço, sob o
argumento de que não obtivera classificação suficiente, o que,
nos termos do edital, corresponderia a até o dobro do número
de vagas oferecidas.
Resta comprovado que o Apelado, apesar de classificado
na segunda etapa da primeira fase do certame em comento –
prova de aptidão física – não foi convocado para submeter-se à
etapa seguinte dessa primeira fase – o exame psicotécnico, que
tantas discussões doutrinárias e jurisprudenciais tem causado,
sendo logo excluído do concurso, por conta de disposições
editalícias
flagrantemente
inconstitucionais;
afinal,
o
Impetrante/Apelado teve subtraído seu direito de concorrer
conforme as regras do próprio edital, em pé de igualdade com
os demais candidatos, sendo alijado antes de se submeter à
segunda fase do certame, mesmo tendo sido classificado na
segunda etapa da primeira fase.
(...)
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Este Tribunal de Justiça de Alagoas, durante quase todos
os meses do ano que ora se finda, teve a oportunidade de
decidir diversos mandados de segurança sobre questões de
concursos públicos, e a posição majoritária desta Corte é no
sentido de que não se pode permitir, em qualquer certame, a
imposição de quaisquer exigências editalícias que desigualem
os iguais, ferindo de morte o texto constitucional”. (fls. 179180)

O Estado de Alagoas, ora recorrente, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça de Alagoas, pugnando pela constitucionalidade e
legitimidade da regra editalícia.
Suscitou-se, em contrarrazões, a impossibilidade de eliminação de
candidato em exame psicotécnico. Contudo, no presente recurso, não se
discute a viabilidade de exame psicológico excluir candidato do certame,
mas sim questão prévia, ou seja, o critério previsto no edital para
convocar à realização de exame psicotécnico. Frise-se que a questão
objeto do presente recurso não diz respeito à legalidade ou à legitimidade
específicas de exame psicotécnico, tema que já tanto ocupou esta Corte
em outras ocasiões.
É fato que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso
nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais dos concursos
públicos estipulem critérios que restrinjam a convocação de candidatos
de uma fase para outra dos certames. As regras editalícias que impedem
o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas,
subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira.
As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos
candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das
questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra
eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia,
como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do
candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu
desempenho.
Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que
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restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso,
determinando-se que, no universo de candidatos que não foram
excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente
apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se
somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas
de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de
desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte
deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase
posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de
formação.
Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra
editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo
desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo
de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em
razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com
previsão numérica preestabelecida no edital.
Como visto, o edital do concurso em referência previu uma regra
restritiva para convocar apenas um número determinado de candidatos à
realização do exame psicotécnico. Muitos candidatos que foram
classificados por terem obtido as notas mínimas nas fases anteriores
foram excluídos da fase posterior do exame psicotécnico, pela aplicação
dessa “cláusula de barreira”, baseada no critério da melhor classificação.
O acórdão recorrido assentou que esse corte premeditado de
classificados viola o princípio da isonomia, afirmando que todos os
candidatos que obtiveram as notas mínimas nas fases anteriores e, dessa
forma, foram classificados, não podem ser tratados de forma
diferenciada, uns podendo participar do exame psicotécnico, outros não .
Como se sabe, nem todas as distinções implicam quebra de
isonomia. Desde Aristóteles, compreendemos muito bem que o postulado
da igualdade subentende o dever de tratamento igual aos iguais e
desigual aos desiguais. Segundo Alexy, essa fórmula clássica implica um
mandado de tratamento desigual, isto é, o princípio da igualdade deve ser
interpretado no sentido de uma norma que, prima facie, exige um
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tratamento igual e só permite um tratamento desigual se esse tratamento
desigual puder ser justificado com razões suficientes. Assim, o enunciado
sobre o mandado de tratamento desigual adquire a seguinte estrutura: Se
há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, então está
ordenado um tratamento desigual (ALEXY, Robert. Teoría de los derechos
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales;
2001) .
A exigência de razões suficientes para o tratamento desigual impõe
uma carga de argumentação ao legislador ou àquele que emite a norma que
implica tratamento desigual. Há diversas formas de fundamentação dos
juízos de valor sobre igualdade e desigualdade que podem justificar um
tratamento desigual. De toda forma, há que se levar em conta que a
igualdade é, em termos gerais, um tipo de relação que se pode estabelecer
entre dois ou mais seres ou objetos, tendo em vista uma ou várias
características ou circunstâncias.
Por isso, o conceito de isonomia é relacional por definição. O
postulado da igualdade pressupõe pelo menos duas situações, que se
encontram
numa
relação
de
comparação.
(Maurer,
Zur
Verfassungswidrigerklärung, W.Weber, p. 345 (354).
Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo Maurer, a
uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit).
Inconstitucional não se afigura a norma A ou B, mas a disciplina
diferenciada conferida pela norma (die Unterschiedlichkeit der Regelung)
(Maurer, Zur Verfassungswidrigerklärung, W.Weber, p. 345 (354).
A diferenciação estabelecida pela norma deve ser fundada em razões
suficientes para o tratamento desigual. Assim, tem-se como relevante o
que a doutrina tem chamado de razoabilidade qualitativa, que exige que a
antecedentes iguais sejam imputadas, pela norma, consequências iguais,
sem que haja exceções arbitrárias. Isso significa que a lei, para ser
razoável, deve tratar igualmente os iguais em circunstâncias iguais. Nas
palavras do constitucionalista argentino Ricardo Haro, “é inegável que o
ordenamento jurídico deve estabelecer lógicas e razoáveis distinções e
classificações em categorias que a discricionariedade e a sabedoria o inspirem, e
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que se baseiem em objetivas razões de diferenciação”. (HARO, Ricardo. La
razonabilidad y las funciones de control. In: El control de constitucionalidad.
Buenos Aires: Ed. Zavalia; 2003, p. 209.)
No presente caso, não se pode perder de vista a especial importância
do princípio da isonomia, em razão do contexto das regras de um
concurso público.
A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está
repleta de casos em que o tratamento desigual entre candidatos de
concursos públicos estava plenamente justificado e, portanto, em vez de
violar, concretizava o postulado fundamental da igualdade.
Nessa perspectiva de análise, deve-se levar em conta a intrínseca
relação entre isonomia e impessoalidade que rege o tema dos concursos
públicos. A impessoalidade, que é atributo indissociável de qualquer
certame público, guarda estreita relação com o princípio da igualdade. O
tratamento impessoal e igualitário é condição imprescindível à realização
de um concurso público, que pode ser definido como um conjunto de
atos administrativos concatenados, com prazo preestabelecido para sua
conclusão, destinado a selecionar, entre vários candidatos, os que melhor
atendam ao interesse público, levando-se em consideração a qualificação
técnica dos concorrentes.
Portanto, não se pode perder de vista que, ontologicamente, o
concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os
mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira
na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros
vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos
meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do
candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em
caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a
diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se
essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à
Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais
capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que
a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas
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conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os
demais candidatos.
Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que
igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho
meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem
estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de
realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece
óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para
participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator
imprescindível para sua concretização com base na exigência
constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que
essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica
com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como
a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do
certame.
São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao
contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso,
e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso
público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de
barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios
objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato,
concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da
impessoalidade) no âmbito do concurso público.
No caso concreto, a participação na fase do exame psicotécnico, uma
das etapas do concurso, foi restrita aos primeiros mais bem classificados, em
número igual ou até 2 (dois) por total de vaga oferecida por cargo. Verifica-se,
portanto, que o discrímen utilizado para escolher os candidatos que
participariam do exame psicotécnico foi o desempenho meritório de cada
um nas etapas anteriores do concurso.
Destarte, é fácil observar que, no início do certame, todos se
encontravam em pé de igualdade, situação que foi se diferenciando ao
longo do procedimento administrativo, porque a cada etapa, com a
atribuição de notas em cada prova, os melhores se destacaram pelo
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mérito.
Constata-se, assim, que o elemento tomado como desigualação foi o
mérito, revelado nas etapas anteriores. Não há dúvida de que o fato
erigido como critério de discrímen foi absolutamente adequado aos
propósitos constitucionais.
A “cláusula de barreira”, que possibilita a realização de uma etapa
de concurso somente aos melhores classificados – conforme notas obtidas
em provas técnicas – elege critério diferenciador de candidatos em
perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição
Federal. Em outros termos, o denominado “afunilamento” de candidatos
no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo
público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos,
obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF).
Na petição inicial do mandado de segurança, o impetrante pondera
que “a não participação do candidato em alguma etapa ou fase do certame
impossibilita sua nomeação e lhe nega o direito de obter ‘título’ que poderia ser
aproveitado em outro concurso que venha a participar” (fl. 23). Entretanto, cabe
frisar que, embora a aprovação em concurso público possa ser aceita
como título em alguns editais, o objetivo precípuo do concurso não é o
fornecimento de titulação aos seus participantes, mas o preenchimento de
vagas existentes no serviço público pelos candidatos mais bem
qualificados, atendendo, assim, às necessidades da Administração.
Nesse ponto, observo, ainda, que as “cláusulas de barreira”, desde
que fundadas em critérios de discrímen adequados, como analisado, além
de não infringirem o princípio da igualdade, são imprescindíveis para a
viabilização do custo operacional de cada concurso.
Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de
formação constituem etapas dispendiosas e, por isso, a Administração
costuma estabelecer “cláusula de barreira” antes dessas fases. Dentro
dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria
desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda
que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação
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de vagas previstas no edital. Desde que fundadas em critérios de
discrimem adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com
base na consecução desses fins por parte da Administração Pública, isto é,
com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.
Outra situação comum de previsão de “cláusula de barreira” em
editais são as notas de corte da prova objetiva, que estabelecem que entre os não eliminados – terá sua prova discursiva avaliada apenas
número predeterminado de candidatos, considerando-se o custo
operacional do concurso.
Nesse ponto, destacamos que o expediente não constitui apenas uma
medida operacional fundada em questões financeiras, mas também na
limitação de recursos humanos presente na maioria dos concursos. A
restrição de participantes da etapa discursiva é medida muitas vezes
necessária à adequada correção das provas pela comissão avaliadora do
concurso, dentro dos prazos estabelecidos pelo edital para a publicação
dos resultados de cada fase. Trata-se de um imperativo determinado pela
limitação de tempo e de recursos humanos e administrativos.
O tema não é estranho na jurisprudência deste Tribunal. Confiram-se
o RE-AgR 478136, DJ 7.12.2006, e o AI-AgR 608639, DJ 13.4.2007, ambos
relatados pelo Min. Sepúlveda Pertence e julgados pela Primeira Turma,
cujas ementas transcrevo, respectivamente:
“Concurso público. Limitação do número de candidatos
aprovados em uma etapa para ter acesso à segunda.
Possibilidade. O art. 37, II, da Constituição, ao dispor que a
investidura em cargo público depende de aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos, não impede
a Administração de estabelecer, como condição para a
realização das etapas sucessivas de um concurso, que o
candidato, além de alcançar determinada pontuação mínima na
fase precedente, esteja, como ocorre na espécie, entre os 400
melhor classificados. Não cabe ao Poder Judiciário, que não é
árbitro da conveniência e oportunidade administrativas,
ampliar, sob o fundamento da isonomia, o número de
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convocações”.
“I. Concurso público: limitação do número de candidatos
habilitados à segunda fase. 1. O art. 37, II, da Constituição, ao
dispor que a investidura em cargo público depende de
aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, não impede a Administração de estabelecer, como
condição para a realização das etapas sucessivas de um
concurso, que o candidato, além de alcançar determinada
pontuação mínima na fase precedente, esteja, como ocorreu na
espécie, entre os 100 melhor classificados na primeira fase. 2.
Ausência, ademais, de ofensa ao princípio da isonomia: não são
idênticas as situações dos candidatos que se habilitaram nas
primeiras colocações e os que se habilitaram nas últimas. II.
Concurso público: recurso extraordinário: inviabilidade. Já
decidiu o Supremo Tribunal que não compete ao Poder
Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, examinar o
conteúdo de questões de concurso público para aferir a
avaliação ou correção dos gabaritos. Precedentes”.

Assim, como considerado pela própria jurisprudência desta Corte, o
estabelecimento do número de candidatos que devem participar de
determinada etapa de concurso público também passa pelo critério de
conveniência e oportunidade da Administração, considerando o custo
operacional do concurso público, e não infringe o princípio constitucional
da isonomia quando o critério de convocação cinge-se ao desempenho do
candidato em etapas precedentes.
Ademais, decisões judiciais que, no afã de atender ao princípio da
isonomia, ampliam o rol de participantes em etapa de concurso, no mais
das vezes acabam por desrespeitar referido princípio, porque dão ensejo a
possível preterição de candidatos mais bem classificados. Nesses casos,
sim, tem-se violação ao princípio da isonomia, mediante tratamento
privilegiado desarrazoado a candidatos.
No caso concreto, foi concedida a ordem em mandado de segurança
individual, permitindo-se, ao arrepio das regras do edital, que o
9
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impetrante realizasse o exame psicotécnico, sem se atentar para o fato de
que outros candidatos, em melhor posição no certame, mas que também
não obtiveram classificação dentro do dobro do número de vagas, não
tiveram a mesma oportunidade.
Portanto, as considerações aqui expendidas sobre o tema são
suficientes para se atestar a necessidade de reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para
reconhecer a legitimidade constitucional da regra inserida no edital do
concurso público com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais
bem classificados para prosseguir no certame e, em consequência, denego
a ordem pleiteada no mandado de segurança originário.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, eu estou de inteiro acordo com a tese jurídica afirmada pelo
eminente Relator, nessa matéria, a propósito da legitimidade das
cláusulas de barreira.
Nada obstante isso, nós temos admitido, em precedentes desse
Plenário, nos processos de repercussão geral, uma certa cisão entre a
dimensão objetiva da decisão e a sua dimensão subjetiva, para afirmar a
tese jurídica independentemente da situação concreta específica.
De modo que eu estou acompanhando o Relator na tese jurídica,
com a qual estou de pleno acordo. Porém, verifico que o impetrante já se
encontrava no exercício do cargo, há mais de oito anos, por decisão
judicial: primeiro, liminar; depois, sentença e, depois, acórdão, que
assegurou a ele a investidura se ele estivesse no número de vagas
previstos no concurso. De modo que ele foi investido em uma vaga
preexistente e que havia sido aberta no quantitativo do edital.
De modo que eu acompanho o eminente Relator quanto à tese
jurídica, mas modulo para o fim de não decretar a exoneração do cargo
do impetrante.
É como voto, Presidente.
###
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, gostaria de
ter uma informação do Relator. Há coisa julgada beneficiando o
impetrante?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - O
recurso extraordinário que está pendente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estou satisfeito.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
eu estou de acordo com o Relator. No tocante à modulação proposta pelo
Ministro Barroso, penso que não é de se acolher, porque significaria, na
prática, retirar da medida cautelar ou das decisões antecipatórias a sua
natureza precária. Elas são precárias, por natureza, e certamente o
candidato que foi investido no cargo, nessa condição, não poderia
desconhecer isso.
De qualquer modo, certamente, vai caber uma espécie de
modulação, como fez o Tribunal, por exemplo, em relação aos servidores
públicos admitidos sem concurso por municípios. Embora reconhecendo
a nulidade da admissão, o Tribunal considerou devidos os vencimentos
referentes ao serviço efetivamente prestado. De modo que, aqui, pareceme que a solução deva ser semelhante. Assegura-se o recebimento dos
vencimentos, bem como a situação funcional até a data da presente
decisão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Vossa
Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Pois não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O princípio do
servidor de fato.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente, caso
Seabra Fagundes.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - A minha
analogia é diferente. A minha analogia aqui não é com esta situação a que
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Vossa Excelência se refere, porque aqui não há um questionamento de
que ele tenha recebido a sua remuneração, porque ele não era um
servidor de fato, nem foi declarada a nulidade, ele recebeu regularmente.
A analogia que eu faço aqui é com precedentes do próprio Tribunal em
hipóteses, uma mesmo do próprio Ministro Gilmar Mendes, um caso
célebre em que investidos sem concurso e, depois de uma década na
posição, o Supremo passou a entender que a investidura em posições em
sociedades de economia mista dependia de concurso, e
consequentemente a investidura daqueles servidores era inválida. Mas o
Supremo assentou que, embora a tese jurídica estivesse estabelecida,
aqueles servidores não deveriam ser demitidos ou exonerados.
Neste caso, eu acho que a analogia é muito próxima, mas ainda
melhor, porque este cidadão foi aprovado em concurso público e lá está
há oito anos. De modo que, a esta altura, nós exonerarmos alguém que foi
aprovado no concurso e está investido há oito anos, embora assentada a
tese jurídica correta, eu acho que nós produziríamos uma injustiça no
caso concreto.
Portanto, a analogia é um pouco diferente, mas eu entendo o ponto
de vista de Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Teria sido aprovado,
em contrariedade ao edital.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Contrariando-se a lei
e o edital.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Aprovado entre aspas.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Só para
esclarecer, o caso da Infraero é um caso que tem peculiaridades, porque
inicialmente havia dúvida sobre como interpretar o texto constitucional
em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
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Havia disputas, inclusive no próprio Tribunal de Contas, até que o
Supremo pacificou a jurisprudência. E, na própria relação entre o
Tribunal de Contas e a Infraero, houve disputas no sentido de determinar
que a Infraero, de uma vez por todas, procedesse, agora, a um ajuste de
conduta e - entendia a Infraero - sem repercutir naqueles que foram
admitidos segundo o seu estatuto. Depois veio o Tribunal de Contas e
passou a exigir que também houvesse a demissão daqueles que foram
admitidos segundo as regras então vigentes, que vinham do modelo...
Portanto, era uma questão de sistema.
E aí então, depois de todas essas pendências, a própria Infraero ou
os interessados vieram ao Supremo e obtiveram uma liminar do meu
antecessor, o Ministro Néri da Silveira, autorizando que eles
continuassem. Portanto, é um mistum compositum, é um complexo de
questões ligadas à ideia de segurança jurídica.
O problema que aqui se coloca - sem dúvida ele é sempre delicado,
tendo em vista essa repercussão toda - é que alguém vai à Justiça e obtém
uma liminar, consciente de que é, como disse o Ministro Marco Aurélio,
precária. É claro, a demora do processo permite que essa situação se
projete no tempo. Mas essa é a delicadeza, diante de uma norma que é
clara, inclusive da jurisprudência do Supremo. A jurisprudência do
Supremo nunca vacilou em relação a isso. Tivesse, por exemplo, disputas
em torno desta temática, nós poderíamos dizer: "Bom, mas, naquele
momento, a jurisprudência...". Mas, veja, a jurisprudência do Tribunal de
Alagoas era de fato condizente com a jurisprudência vigente. Mas nem
disso se cuida. É uma posição escoteira.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu entendo
e respeito. É que aqui não foi uma liminar, houve sentença, houve
acórdão. E tanto a matéria não é pacífica, ou plenamente pacífica, que
Vossa Excelência propôs repercussão geral e trouxe ao Plenário, não foi
reafirmação de jurisprudência, porque, se fosse uma questão pacífica, não
precisava ter vindo ao Plenário. Então, no mínimo, há uma dúvida
razoável no sentimento deste homem que teve uma liminar, uma
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sentença, um acórdão, ficou oito anos, e agora o Supremo está
assentando, com os efeitos da vinculação geral, uma tese jurídica.
De modo que não quero insistir nem mudar a convicção de
ninguém, mas a mim me parece que fazer a afirmação da tese jurídica
correta não nos impede de impedir o que eu consideraria uma injustiça
no caso concreto, com todo o respeito.
O SENHOR VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA
(ADVOGADO) - Senhor Presidente, uma questão de fato, por gentileza.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Ministro Gilmar Mendes.
O SENHOR VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA
(ADVOGADO) - É importante à Corte. A investidura decorre do fato ....
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Mas isso não, Vossa Excelência me desculpe.
O SENHOR VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA
(ADVOGADO) - É porque não é de liminar que ele foi nomeado, é
execução pendente do recurso extraordinário.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) Tratar de investidura, isso não é questão de fato.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Nós
sabemos tudo sobre isso.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Senhor Presidente,
em suma, dou provimento, apenas com a observação de que ficam
assegurados os vencimentos e as vantagens do cargo até a decisão final.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, em
primeiro lugar, acompanho, integralmente, os fundamentos do eminente
Relator. Provejo o recurso, conforme Sua Excelência.
A questão da modulação dos efeitos, realmente, se reveste de
extrema delicadeza. Mas, certo ou errado, mal ou bem, também faço a
distinção efetuada pelo Ministro Gilmar Mendes quando destaca - aliás, o
Ministro Teori Zavaski também já havia destacado, e, nesse aspecto, peço
vênia ao Ministro Luís Roberto - a origem da investidura: ela, a
investidura, se fez, no caso concreto, a partir de uma decisão precária
buscada pelo candidato.
É verdade que tenho sempre me manifestado no sentido de
assegurar e prestigiar o princípio da segurança jurídica quando há
mudança de rumo em função de alteração da jurisprudência sobre o tema
ou enorme divergência doutrinária. Aqui, todavia, a situação fática se
criou a partir de iniciativa do candidato que buscou o Judiciário,
acoimando de ilegal ou abusiv edital que - digamos assim –, na sua ótica,
o prejudicou. Ora, quando obteve decisão liminar favorável, tinha
perfeita ciência da precariedade do resultado.
Por isso, com todas as vênias, acompanho o voto do eminente
Relator, com as observações do Ministro Teori Zavascki no que tange à
própria efetividade, eficácia e validade dos atos praticados no iter
percorrido até o trânsito em julgado.
Senhor Presidente, é como voto.

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 5519334.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 22 de 34

19/02/2014

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, egrégio
Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, senhores
advogados aqui presentes.
Senhor Presidente, o que se verifica da impugnação das
contrarrazões é exatamente de que teria havido o ferimento do princípio
da isonomia e de outros princípios constitucionais. Então, com relação à
tese jurídica, eu verifico que realmente a regra editalícia foi aplicável a
todos os candidatos, o que conjura por completo essa alegação de
violação do princípio da isonomia. Por outro lado, o art. 37 da
Constituição Federal determina que a Administração atue, segundo
alguns princípios, dentre os quais se destaca o princípio da eficiência. E
aqui o princípio da eficiência se revela de maneira bifronte, porque
conhece o critério de afunilamento, a Administração Pública tem um
número menor de provas para corrigir, e arregimenta os mais
qualificados. Então, efetivamente, essa cláusula de afunilamento não é
inconstitucional.
Nós temos, aqui, inúmeros precedentes. Trago precedente no RMS nº
23.586, Ministro Gilmar Mendes; o Mandado de Segurança nº 30.195, da
lavra de Vossa Excelência, Presidente; e também tive a oportunidade de
vivenciar essa questão com a mesma solução que ora foi proposta pelo
Ministro Gilmar Mendes no Superior Tribunal de Justiça.
Mas, por outro lado, também, é assente, tal como fez o Ministro
Barroso, de que, nos julgamentos dos recursos com repercussão geral, nós
fazemos um destaque da tese que vai ser enunciada e da solução do caso
concreto, porque, às vezes, a tese enunciada gera uma severa injustiça na
solução do caso concreto, que, no meu modo de ver, é efetivamente o que
se verifica. Muito embora se possa afirmar que a tutela antecipada não é o
julgamento antecipado da lide, esse enfoque leva em consideração o
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provimento no limiar do processo. Ora, no caso concreto, essa liminar foi
confirmada na sentença, essa sentença foi confirmada na apelação, e,
dessa decisão, somente dessa, não sei nem se passou pelo Superior
Tribunal de Justiça, mas dessa decisão se maneja, então, o recurso
extraordinário. Ora, a base da confiança legítima, que é o que a doutrina
assenta, é exatamente a existência subjetiva da confiança, o exercício da
confiança através de atos concretos, e o comportamento estatal que
frustre a confiança, que é a base da confiança legítima. Então, eu
verifiquei, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, que, anos depois
de uma pessoa ser exonerada, ela lega pelo caminho todas as suas
expectativas, todas as suas esperanças. Eu confesso que, na minha vida
inteira, me dediquei a fazer concursos, e, realmente, é surpreendente uma
pessoa realizar o concurso, passar na prova, e depois ser exonerado, anos
depois, quando ela abdicou de inúmeras outras esperanças, que
representa, talvez, o núcleo harmônico do princípio da segurança
jurídica, digamos assim, até o lado romântico da dignidade que está
envolto o princípio da confiança legitima.
É exatamente esse confronto entre a esperança gerada por um ato
estatal - porque o Poder Judiciário também representa uma das funções
do Estado - e uma ponderação com o princípio da legalidade estrita. Num
país que a Constituição Federal valoriza o trabalho humano e a dignidade
do trabalhador, realmente, ressoa sobejamente injusta a exoneração desse
funcionário, que confiou nas decisões judiciais que foram sendo
solidificadas, e decisões com alto grau de verossimilhança da sua
juridicidade, tanto assim - como destacou o Ministro Barroso - que a
matéria foi trazida para solução em repercussão geral, porque há uma
severa dúvida sobre se procede ou não procede essa conclusão.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Não há
severa dúvida. É que, de fato, é preciso uniformizar isso e emitir um juízo
pacífico.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Não, eu estou concordando
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com a proposta de Vossa Excelência de uniformizar, só não estou
concordando com a solução no caso concreto. Por isso, peço inúmeras
vênias, Ministro Gilmar, a Vossa Excelência, concordando com a tese
veiculada, mas adotando, na solução do caso concreto, essa modulação
sugerida pelo Ministro Luís Roberto Barroso.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
eu acompanho o Relator e gostaria de fazer breves observações. Em
primeiro lugar, quanto à tese, acho que não há dúvida da parte de
ninguém, que não há nenhuma quebra do princípio da igualdade, que
não há nenhum risco.
Eu, há poucos dias, Presidente, lembrava num julgamento, na
Turma, em matéria tributária, de um exemplo na minha casa, em que
todas as vezes que se anistiavam pessoas que não tinham pago o imposto,
o papai ficava de mau humor um mês, porque ele dizia: "Eu acreditei,
paguei e depois...". Quem cumpre a lei espera que o outro também
cumpra. Então, quando essas situações acontecem... E, claro, pode-se
dizer: "Mas ele foi em juízo". Foi em juízo, e até que transite em julgado,
nós não temos a atuação final do Poder Judiciário. Sim, o Poder Judiciário
demorou, claro! Um Estado nacional com 200 milhões de pessoas, e,
segundo o último dado de um Ministro numa das últimas posses de
presidente, com 75 milhões de processos em andamento, ou de ações,
evidentemente tem demora. E sabemos disso. É errado, é ruim, é infeliz,
mas este é um dado. Então, quando essas pessoas passam, quando o
candidato disputa contra texto do edital, porque aqui não havia dúvida,
não impugnou o edital, o mandado de segurança não é preventivo: foi
quando ele não teve número suficiente para passar que ele impugnou.
Então, o edital valia se ele o tivesse aproveitado. Mas, na hora em que ele
não passou, aí fez a impugnação. Muito bem.
E, normalmente - há poucos dias o Procurador-Geral da República
até me ajudou numa pendência de que eu era Relatora -, quando
acontecem essas situações, vem na ficha funcional: sub judice. O
pagamento é feito e a continuidade é feita sub judice. E não há nenhum
tipo de dificuldade com os atos praticados por ele, porque todos nós, no
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segundo ano de Direito, estudamos a obra de Seabra Fagundes onde está
expressa essa referência que, nesses casos, tem-se como válidos os atos
por presunção de legalidade equivalentes a funcionário de fato.
Como bem lembrou o Ministro Teori, pelo trabalho realizado,
evidentemente, tudo foi pago devidamente porque ele estava no
exercício, sub judice. Então, não há nenhuma dificuldade.
Também foi dito pelo nobre advogado, Doutor Valter, que isso era
custoso: um concurso tem custos para a Administração e para o
candidato. Claro! Já fiz concurso também e é isso mesmo com um detalhe
importantíssimo: a Administração Pública é obrigada a fazer o concurso e
não pode deixar de cumprir a lei e o edital. E nós cansamos, aqui no
Judiciário brasileiro, de decidir que Administração errou, que não
cumpriu o edital, que não atendeu. Quer dizer que a Administração
Pública cumpre com toda a facilidade porque tem que ser séria e
submetida à lei. O cidadão não? O concursado não? E, mesmo na hora em
que a Administração disputa e perde, ela acata e cumpre. O cidadão
também. O Estado de Direito é assim: governantes e governados
submetendo-se ao Direito.
Portanto, acho que, neste caso, haveria uma injustiça com todos os
que cumpriram a lei, atenderam ao edital e, não tendo passado, não
vieram a desempenhar as funções. E pode ter tido outros que também
entraram em juízo e não conseguiram.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E, alfim, teve uma
vantagem grande: o recebimento dos vencimentos da remuneração nesse
período, embora, pelo edital, reprovado!
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Claro. Por oito anos
ele ficou aqui. E lembro, Ministro Marco Aurélio, como eu dizia, e apenas
chamando a atenção para o que é certo e que o Doutor Valter disse:
concurso custa. O Estado de Direito tem um custo, com o detalhe
importantíssimo de que o Estado é obrigado a fazer concurso quando
tiver a vaga. E nenhum de nós, cidadãos, é obrigado a se submeter a
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concurso. Por isso é que, quando nos submetemos, temos que fazê-lo de
maneira correta.
Num julgamento, parece-me, no início de 2007, aqui, eu chamava a
atenção, inclusive, da gravidade desse momento para a Administração
Pública brasileira. Tivemos um concurso em Minas, para professor, ao
qual compareceram mais de um milhão de candidatos. Como disse o
professor Canotilho, o número de candidatos naquele concurso de um
Estado da federação correspondia a 10% da população de Portugal.
Imaginem se não tivermos essas regras. É claro: o concurso é feito para
selecionar os melhores, mas se adotam providências como essa para
proporcionar condições de eficiência para se chegar ao final. Por isso é
que essas regras têm que ser cumpridas com todo o rigor.
A meu ver, com todas as vênias dos Ministros Roberto Barroso e
Luiz Fux, parece-me que seria uma grande injustiça com aqueles que
acreditaram na lei, cumpriram o edital, e que, portanto, não tiveram a
oportunidade da continuidade. E o Estado de Alagoas não desistiu de
manter a sua irresignação e trazer o caso até o Supremo Tribunal Federal.
Por essas razões, Senhor Presidente, é que eu acompanho o MinistroRelator, com as vênias da divergência.

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 6750704.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Inteiro Teor do Acórdão - Página 28 de 34

19/02/2014

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS

VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor
Presidente, eu acompanho o Relator pelos argumentos que Sua
Excelência expendeu.
Quero também dizer que fiquei vivamente impressionado com a
sustentação oral proposta pelo eminente Procurador-Geral da República,
Doutor Rodrigo Janot, que, mais uma vez, assenta, aquilo que nós
cotidianamente sublinhamos, que não ofende o princípio da isonomia
uma norma editalícia de caráter geral, previamente estabelecida e
pública, que estabelece distinções ou regras especiais para a participação
de candidatos em concursos de natureza pública.
Também dou provimento ao recurso, adoto a tese geral ofertada, e
agora sufragada, majoritariamente, por enquanto, pelo egrégio Plenário,
mas peço vênia ao douto Ministro Luís Roberto Barroso para não
agasalhar inteiramente a proposta de modulação que Sua Excelência fez.
Estou inclinado a acompanhar - e, de fato, acompanho a proposta do
Ministro Teori Zavascki -, dizendo que, se o Plenário encaminhar-se para
a modulação, ela deve dirigir-se no sentido de convalidar os vencimentos
recebidos de boa-fé pelo candidato que tomou posse num cargo público,
isso de acordo também com a jurisprudência pacificada da nossa Corte.
Assim que eu me pronuncio, Senhor Presidente.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a nota de
corte decorre do mercado: oferta excessiva de mão de obra e escassez de
empregos, escassez especialmente de cargos públicos. Surge razoável,
porque, a um só tempo, presta-se homenagem ao mérito e observa-se a
razoabilidade.
O edital foi publicado, era uma lei conhecida – lei do certame – pelos
candidatos. No caso, estabeleceu-se fator de discriminação harmônico
com a Carta da República, ou seja, previu-se, expressamente, que apenas
passariam à segunda fase aqueles que, aprovados na primeira, estivessem
nas posições que atendessem o dobro dos cargos existentes. Logicamente,
os demais foram reprovados, não se classificaram para a segunda fase.
Houve, realmente, o ajuizamento de ação e logrou-se liminar, mas
tudo ocorreu sabendo-se que se poderia ter decisão contrária aos
interesses sustentados, correndo-se, portanto, o risco de vir o Judiciário –
e não se deve apostar na morosidade do Judiciário e, após, no famoso
jeitinho brasileiro – a refutar o pleito veiculado na ação.
Não há na espécie – fiz a indagação ao ministro Gilmar Mendes,
relator – a preclusão quanto à aprovação, de qualquer forma,
contrariando-se o edital.
A ministra Cármen Lúcia evocou algo que devemos ter presente.
Aqueles que observaram o arcabouço de regência acabariam prejudicados
e beneficiados os que, conhecedores dos termos do edital, ingressaram
em Juízo.
Descabe a modulação. A teoria é pacífica quanto ao servidor de fato.
Houve a prestação dos serviços, não se podendo retornar as partes ao
estado anterior. Logicamente, a remuneração recebida pelo impetrante o
foi a partir da prestação dos serviços. Trabalho prestado significa, sob
pena de enriquecimento ilícito, salário devido.
Acompanho, Presidente, o relator, provendo o recurso.

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 5440875.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 30 de 34

19/02/2014

PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.739 ALAGOAS

VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Também conheço e
dou provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo
Estado de Alagoas, fazendo-o com apoio nas razões expostas no voto do
eminente Ministro Relator.
De outro lado, Senhor Presidente, peço vênia ao eminente Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO para não modular, no tempo, os efeitos da
presente decisão, não obstante as razões, sempre muito bem expostas,
declinadas por Sua Excelência.
É o meu voto.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (PRESIDENTE) - Também
eu acompanho o Relator e peço vênia ao Ministro Barroso e ao Ministro
Luiz Fux para não modular os efeitos da decisão, mas no entendimento
de que fazê-lo seria cometer violação ao princípio da isonomia em relação
a dezenas, senão centenas ou milhares de outros candidatos que estavam
em situação idêntica à do recorrido.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Fico até sem saber,
Presidente, o que é modulação a esta altura. Que modulação? No caso, o
provimento é parcial.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu não
teria dificuldade de explicar. A modulação é você proclamar um princípio
geral e excepcioná-lo, no caso concreto, à luz de outro princípio que
permite que se o excepcione.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Uma vitória de Pirro:
ganha, mas não leva?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Tanto a
matéria é controvertida, embora a divergência seja natural, que existe, em
repercussão geral, também a discussão do fato consumado para saber que
efeitos ele deve produzir. De modo que, se fosse uma questão pacífica,
nós não precisaríamos discutir. A verdade é que há precedente, inclusive
de Vossa Excelência, que foi Relator para o acórdão, vencido o Ministro
Marco Aurélio, no caso de uma procuradora do trabalho que ficou dez
anos e, embora tenha sido exonerada depois do estágio confirmatório, se
entendeu que, depois de dez anos, não era o caso de se mandar embora,
que eu acho que é a analogia que se aplica aqui. Mas, evidentemente, não
tenho nem o monopólio da virtude nem da certeza e me curvo à maioria.
Mas a justiça do caso concreto, à luz de um princípio geral divergente, é
praticada todos os dias.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tenho o
costume de aceitar a carapuça, e o ministro Luís Roberto Barroso lança,
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de forma indireta, o que seria a incoerência: no caso da procuradora, teria
concluído de forma diversa? Vou conferir, Presidente.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, o
Relator para o acórdão foi o Ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência
ficou vencido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ainda bem, porque
prezo a coerência. Percebi mal. Agora, quanto ao fato consumado, vou
repetir o que tenho dito. Possui valor relativo, porque, para surtir efeitos,
precisa estar afinado – e apenas se avança culturalmente assim – com a
ordem jurídica, com o arcabouço normativo. Caso contrário, abandonada
estará a autocontenção, suplementando-se as normas legais, adentrando o
campo do critério de plantão no julgamento do conflito de interesses.
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RECDO.(A/S) : SAVANEL GAMA SOUTO
ADV.(A/S) : VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA E OUTRO(A/S)
Decisão: O Tribunal rejeitou a questão de ordem suscitada da
tribuna pelo advogado do recorrido. Em seguida, por unanimidade e
nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso
extraordinário. Rejeitada, por maioria, a proposta de modulação
dos efeitos da decisão, vencidos os Ministros Roberto Barroso e
Luiz Fux. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falaram,
pelo recorrente, o Dr. Gentil Ferreira de Souza Neto, Procurador
do Estado; pelo recorrido, o Dr. Valter Bruno de Oliveira Gonzaga,
e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro
de Barros, Procurador-Geral da República. Plenário, 19.02.2014.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux,
Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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