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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Roney Luiz Torres Alves da Silva, 
proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 23/05/2012” 
 
Procedência: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Interessado: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e 34 (trinta e 
quatro) servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social em estágio 
probatório 
Número: 15.182 
Data:       23 de maio de 2012 
Ementa: 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EFETIVO DE AGENTE 
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. LOTAÇÃO 
INICIAL. AVALIAÇÃO EM ANDAMENTO DURANTE 
PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUBMISSÃO A 
NOVO CONCURSO PÚBLICO PARA O MESMO 
CARGO. OBJETIVO DE MUDANÇA NA LOCALIDADE 
DE EXERCÍCIO. PROVIMENTO REGULAR SEM 
INTERRUPÇÃO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. 
DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS ETAPAS JÁ 
CONCLUÍDAS NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
ANTERIOR. JURIDICIDADE E RAZOABILIDADE 
HERMENÊUTICA. SEGURANÇA JURÍDICA. 
UNIFORMIDADE DO ENTENDIMENTO 
ADMINISTRATIVO EM SITUAÇÕES FÁTICAS 
IDÊNTICAS. PRINCÍPIO DA REALIDADE 
ADMINISTRATIVA. 

 
 
 
 

Relatório 
 
  Trata-se de expediente encaminhado pelo Procurador Chefe 
Assessoria Jurídico-Administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão no tocante à situação funcional de 34 (trinta e quatro) servidores da 
Secretaria de Estado de Defesa Social que, com o ingresso no cargo de Agente 
de Segurança Penitenciário, nível I, grau A, submeteram-se a novo concurso 
para o mesmo cargo, apenas com a finalidade de mudar o local de lotação. 
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  Consta dos autos o Parecer Seplag/AJA nº 218/2012 no qual restou 
informada manifestação anterior relativamente aos servidores que se 
submeteram a novo concurso para o mesmo cargo, apenas com a finalidade de 
mudar o local de lotação. No Parecer AJA nº 508/2011 restou fixado que os 
servidores que haviam completado todas as etapas da avaliação de desempenho 
para fins de estabilidade estariam dispensados de novo estágio probatório, 
sendo necessário que “o servidor, considerado apto no parecer conclusivo da 
avaliação especial de desempenho, tenha estabilidade no cargo de agente 
penitenciário, nível I, grau A” e que “tenha sido aprovado em concurso para o 
cargo de agente penitenciário, nível I, grau A, com a clara identidade das 
atribuições exercidas em razão de ambos os vínculos.” 
 
  O Parecer Seplag/AJA nº 218/2012 aduz que, no caso em 
discussão, trata-se de 34 (trinta e quatro) servidores os quais, apesar de 
aprovados em novo concurso para o cargo de agente de segurança penitenciário, 
não concluíram o período de estágio probatório no primeiro ingresso. Todos 
buscaram mudança de lotação, pelo simples fato de a SEDS não utilizar o 
instituto de remoção interna. A esse propósito, assentou-se que a posse em outro 
cargo não implicará tarefas diversas, tendo em vista a identidade de atribuições 
e ausência de alteração de competências. Destacou-se que “não poderá haver 
lapso temporal entre o cargo anterior e o novo ingresso e, consequentemente, o 
exercício da função deve ser de forma contínua”, ao que acrescentou: 
 

“Assim, como os servidores já haviam iniciado sua 
avaliação de desempenho no mesmo cargo, com identidade 
de atribuições exercidas em ambos os vínculos e, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e economicidade que 
regem a Administração Pública, esta Assessoria entende 
não ser necessário o início de novo estágio probatório, 
podendo ser aproveitadas as etapas da avaliação especial de 
desempenho já concluídas no ingresso anterior, desde que 
não haja lapso temporal entre o cargo anterior e o novo 
ingresso nem descontinuidade no exercício da função.” (fl. 
38, v.-39) 

 
  Também se encontra presente o Parecer nº 0007/2012-AJU da 
Secretaria de Estado de Defesa Social em que se evidenciou a pertinência de 
reunir os requerimentos dos servidores em situação idêntica no tocante à 
desnecessidade de estágio probatório em se tratando de Agentes Penitenciários, 
nível I, grau A, observada a indispensável coerência no decidir administrativo. 
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  O Memo nº 1052/2001 do Núcleo de Gestão do Desempenho da 
Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Defesa Social 
informou que “somente 19 (dezenove) servidores concluíram o estágio 
probatório na primeira admissão no mesmo cargo, concluindo as 3 etapas de 
avaliação e considerados aptos no Parecer Conclusivo (documentos anexos). E 
01 (um) servidor conclui o estágio, porque não foram lançadas a 3ª etapa e nem 
parecer conclusivo, mas esta Diretoria já está providenciando a inclusão destes 
formulários no Sistema de Avaliação de Desempenho-SISAD para que o mesmo 
não fique prejudicado.” (fl. 33-34) 
 
  Diante da informação da Superintendente Central de Política de 
Recursos Humanos da SEPLAG no sentido da existência de servidores “que não 
são aptos no parecer conclusivo uma vez que pediram exoneração no 1º 
ingresso para tomar posse no 2º antes do término do estágio probatório no 1º 
ingresso” (Memo nº 199/2011/SCPRH), a Procuradora do Estado opinou pela 
manifestação prévia da SEDs, o que ensejou fosse exarado o Parecer 
Seplag/AJA nº 218/2012, mencionado “in retro”. 
 
  É o breve relatório, 
  Passo a opinar.  
 
 

Parecer 
 
  O cerne da questão em exame refere-se à possibilidade de que 
etapas de avaliação realizadas em estágio probatório de um primeiro cargo 
sejam aproveitadas na avaliação especial de desempenho de um segundo cargo, 
quando a aprovação no novo concurso público tem por único objetivo conseguir 
a mudança na localidade de exercício das atribuições, as quais permanecem 
idênticas e sem solução de continuidade no exercício. 
 
  Conforme se esclareceu no Parecer CAP/2.305 de 09 de novembro 
de 2010, o estágio probatório é o período em que a Administração avalia se o 
servidor investido no cargo detém as condições técnicas, morais e profissionais 
para desempenhá-lo. O objetivo do Poder Público é investigar se o servidor 
possui condições para executar, regularmente, as atividades administrativas 
inerentes à função por ele assumida. Trata-se de uma análise contínua do modo 
de concreção das responsabilidades funcionais do agente, de quem se espera 
conhecimento técnico, dedicação ao trabalho, comprometimento profissional, 
aperfeiçoamento das suas capacidades e consciência da inserção do seu papel na 
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ampla estrutura pública. É imperioso que haja o cumprimento das suas 
obrigações, como assiduidade, pontualidade e eficiência, sem cometimento de 
infrações, nem descumprimento de impedimentos e condutas proibidas. A 
aptidão ampla do servidor para o exercício das suas competências deve ser 
aferida em procedimento no qual as garantias constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório sejam asseguradas, de modo a se ter ampla juridicidade 
administrativa.  
 
  É exatamente o procedimento no bojo do qual é realizada a 
avaliação administrativa específica que evita a redução da figura do estágio 
probatório à mera referência temporal formal na folha do servidor, sem 
compromisso com a aferição da sua atuação eficiente, ou não. A esse propósito, 
já ensinava Cármem Lúcia Antunes Rocha, ao tratar da avaliação especial de 
desempenho a se realizar durante o período de estágio probatório, para fins de 
aquisição da estabilidade: 
 

“Iniciado o exercício, o nomeado passa a comprovar a sua 
diligência e eficiência no exercício das funções que lhe são 
cometidas. O estágio probatório, que é esse período inicial 
constitucionalmente definido para ser cumprido aos 
nomeados para cargo de provimento efetivo, confere ao 
servidor a obrigação de demonstrar a sua habilitação real, e 
não apenas documental para o desempenho que lhe é 
requerido.” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios 
Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 236- 237) 

 
  Para a eficiência concretizar-se na espécie, cumpre investigar as 
habilidades e índices de aproveitamento dos servidores na avaliação especial de 
desempenho prevista expressamente na Emenda Constitucional 19. Como 
observa Arnaldo Silva Júnior, “a avaliação de desempenho funcional permite à 
Administração a implementação de um aperfeiçoamento constante, uma vez que 
possibilita levantar dados quanto à qualidade de seus servidores e traçar um 
perfil quanto ao grau de capacitação, tanto técnica como produtiva desses 
trabalhadores.” (SILVA JÚNIOR, Arnaldo. Dos Servidores Públicos 
Municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 209). Trata-se da análise do 
interesse, assiduidade, urbanidade, inteligência emocional e racional do 
nomeado, visto que o Poder Público necessita de agentes dotados de 
competência para chegar ao cumprimento das suas funções. (ROCHA, Cármen 
Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 236) 



5 

 
 

Av. Afonso Pena, 1.901 – Edifício Séculos  - Funcionários – Belo Horizonte – MG -  CEP 30130-004 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

 
  Tem-se manifesta a necessidade de se proceder à avaliação do 
servidor interessado em estabilizar-se em cargo efetivo após nele ser provido, 
assegurando-se a qualidade do serviço prestado com profissionalismo, 
impessoalidade e segurança aos cidadãos. Para tanto, é certo que se exige 
efetivo exercício, ou seja, o real desempenho do cargo, excluído tempo de 
exercício fictício das suas funções como nos períodos de licença médica ou 
gestante. Tais lapsos temporais caracterizam mera ficção jurídica relativamente 
ao tempo de prestação do serviço, o que, para fins de avaliação especial de 
desempenho, afigura-se impertinente. A atividade a ser avaliada pelo Poder 
Público para fins de aquisição da estabilidade é a que tenha realmente existido, 
vale dizer, a que tenha sido efetiva relativamente às funções do cargo em 
questão. 
 
  Nas hipóteses em que um servidor provido em determinado cargo 
for aprovado em concurso público para cargo diverso, é essencial que cumpra 
novo estágio probatório. Um excelente defensor público, que adquiriu 
estabilidade regular e meritoriamente, pode se mostrar um péssimo Advogado 
da União. Um ótimo professor de matemática pode revelar-se um mau 
coordenador pedagógico. Daí a razoabilidade da regra geral segundo a qual, 
havendo diversidade das competências entre os cargos, impõe-se um outro 
procedimento voltado ao exame das habilidades do servidor para o novo e 
específico cargo em que se pretende estabilizar. 
 
  Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 
 

“ ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. NÃO 
APROVAÇÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA 
À AMPLA  DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 
INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEGALMENTE 
PREVISTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM TODAS 
AS FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. 
ESTABILIDADE. CONDIÇÃO QUE NÃO AFASTA A 
SUBMISSÃO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO NOVO 
CARGO.  
1. A estabilidade é adquirida no serviço público, em razão 
do provimento em um determinado cargo público, após a 
aprovação no estágio probatório. Não obstante, sempre que 
o servidor entrar em exercício em um novo cargo público, 
mediante aprovação em concurso público, deverá ser 
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submetido ao respectivo estágio probatório, não havendo 
impedimento de que o servidor estável seja "reprovado" em 
estágio probatório relativo a outro cargo público para o qual 
foi posteriormente aprovado em concurso. Precedente.  
2. A estabilidade do servidor público, ora Recorrente, não 
tem o condão de afastar sua submissão ao estágio 
probatório para o novo cargo de Investigador de Polícia, 
para o qual foi aprovado em novo concurso público. Por 
conseguinte, está sujeito à avaliação inerente ao estágio 
probatório, podendo ser "reprovado", como de fato o foi, 
em procedimento administrativo, legalmente previsto e 
estritamente observado, com o contraditório e a ampla 
defesa assegurados.” (RMS nº 20.934-SP, rel. Min. Laurita 
Vaz, 5ª Turma do STJ, DJe de 01.02.2010)  

 
  De fato, considerando que o objetivo do estágio probatório é 
avaliar a adaptabilidade do servidor às suas novas funções, é clara a necessidade 
de avaliação específica e superveniente à posse em outro cargo público que 
implique tarefas diversas das anteriormente exercidas. 
 
  No caso dos 34 (trinta e quatro) servidores da Secretaria de Estado 
de Defesa Social, entretanto, tem-se que os mesmos não exerceram cargos 
diversos, mas, ao contrário, estiveram e estão providos no mesmo cargo de 
Agente de Segurança Penitenciário nível I, grau A. Verifica-se que não há 
diversidade entre as competências do primeiro e do segundo cargo exercidos 
pelos servidores, sendo clara a identidade das atribuições exercidas em razão de 
ambos os vínculos. O fato de a avaliação de desempenho dos interessados não 
ter sido integralmente concluída em suas três etapas, com aprovação final e 
outorga da estabilidade, não pode impedir o aproveitamento das etapas que já 
tenham sido realizadas, conforme normatização específica. 
 
  Como resulta da análise dos dados presentes, o novo concurso em 
que lograram êxito 34 (trinta e quatro) servidores da SEDS teve como objetivo 
somente a alteração da localidade de exercício das atribuições, tendo em vista a 
dificuldade institucional de mudança em sua lotação. Tendo se submetido a 
novo certame seletivo e nele sendo aprovados, certo é que continuaram a 
exercer a função Agente Penitenciário, apenas em cidades diversas. 
 
  Não é razoável supor que um agente cuja capacidade foi avaliada 
em uma etapa do exercício do cargo de Agente Penitenciário numa determinada 
cidade deixe de manter tais características pelo simples fato de passar a fazer o 
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mesmo trabalho em cidade diversa. Afigura-se inconcebível raciocinar que uma 
simples alteração na pessoa do chefe do servidor torne inócuo o exame técnico 
feito anteriormente como fase da avaliação especial de desempenho, sendo 
irrazoável exigir sejam refeitas etapas do estágio probatório pela simples 
submissão à nova chefia em cidade diversa. Caso contrário, qualquer servidor já 
aprovado em determinada etapa do estágio probatório deveria ver refeita sua 
avaliação na hipótese de troca posterior da chefia, mesmo sem buscar a 
aprovação em novo concurso, o que, à obviedade, afigura-se teratológico e 
inadmissível em face da própria natureza dos institutos da estabilidade e do 
estágio probatório. 
 
  Não se trata sequer de fazer valer o artigo 23, § 2º da Lei Estadual 
nº 869, mas sim de buscar uma interpretação minimamente razoável da 
finalidade do instituto do estágio probatório. Afigura-se razoável aproveitar 
etapas já concluídas em estágio probatório do cargo anterior quando a avaliação 
especial de desempenho dá-se em um segundo cargo idêntico ao primeiro. 
 
  No Parecer nº 14.980, de 04.12.2009, aprovado pelo Consultor 
Chefe e pelo Advogado Geral do Estado, advertiu-se para a necessidade de a 
hermenêutica de normas pertinentes à relação estatutária não ignorar que 
alguém que “serve ao público”, realizando tarefas de competência do Estado em 
favor da sociedade, não pode ser tratado um inimigo da Administração, nem ser 
utilizado como um mero instrumento do Estado sem que a ele se dispense um 
mínimo de reconhecimento digno, jurídico e adequado. É inconcebível que uma 
pessoa cujo trabalho profissional significa exercício de competência do Estado 
atue com responsabilidade e compromisso com as atribuições do seu cargo, 
logrando êxito na aprovação de novo concurso para o mesmo cargo somente 
para obter mudança do local de prestação dos serviços e, por fim, depare-se com 
uma interpretação rígida e inócua para fins de proteção do interesse público 
primário. Com a devida vênia, não há dúvida quanto ao caráter anódino de 
exigir sejam refeitas etapas já realizadas em estágio probatório do primeiro 
cargo quando o servidor exercerá as mesmas funções em um segundo cargo 
idêntico ao primeiro, sem solução de continuidade, demonstrando deter as 
aptidões necessárias. 
 
  Ao trabalhar o princípio da proibição de retrocesso social, a 
Procuradora Luísa Cristina Pinto e Netto assevera que “o princípio da 
socialidade se dirige ao Estado não só como imposição de uma atuação na busca 
de condições materiais de existência digna para os indivíduos, mas também 
coloca obrigações ao Estado no sentido de concretizar a solidariedade entre os 
indivíduos.” (NETTO, Luísa Cristina Pinto e. O princípio da proibição de 
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retrocesso social. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 208) 
Como membros de uma mesma sociedade, exige-se de cada cidadão 
solidariedade com aquele agente que vem honrando com seu compromisso com 
a coletividade no exercício regular do trabalho inerente a uma dada função de 
segurança pública. A relação servidor-Estado/sociedade é complexa e não 
implica somente débito do servidor em face do Estado e da sociedade, durante o 
período de exercício do cargo, emprego ou função pública. Ao contrário, 
também a coletividade e, em seu nome, o Estado têm uma dívida perante o 
agente que, em atividade, colabora a realização das competências 
administrativas. Reconhecer o crédito que o servidor tem perante a sociedade, 
mormente em situações especiais como as etapas necessárias ao reconhecimento 
da estabilidade cujos pressupostos tenham sido atendidos em estrita 
consonância com o interesse público primário, é um dever amparado pelo 
princípio da dignidade da pessoa humana, cuja releitura se impõe para que se 
transmute institutos como a aposentadoria de “privilégio ou favor” em 
verdadeiro “direito fundamental”. 
 
  Na mesma linha de raciocínio, Eurico Bitencourt Neto assevera que 
a existência digna não se faz exclusivamente por meio do direito ao mínimo 
existencial: 
 

“Mas a ideia de existência digna reclama outros 
instrumentos de respeito e proteção. Cabe, portanto, dizer 
que existência digna é a vida humana tendo respeitada sua 
dignidade, o homem preservado como sujeito de direitos e, 
na medida das limitações de uma vida em sociedade, senhor 
da determinação do desenvolvimento de sua personalidade. 
A existência digna não significa mera subsistência ou 
sobrevivência, antes postula condições que permitam a 
fruição dos direitos fundamentais, a fim de possibilitar o 
pleno desenvolvimento da personalidade. 
 (...) Daí que, se é certo que a conjugação entre os princípios 
da dignidade da pessoa humana e da socialidade postulam 
mais que um mínimo, mas um ‘médio de existência’, tal 
padrão deve ser concretizado pelo regime geral dos direitos 
fundamentais, especialmente os direitos sociais.” (NETO,  
Eurico Bitencourt. O direito ao mínimo para uma existência 
digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, 
p. 118 e 123) 
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  É nesse contexto que se insere o direito ao aproveitamento das 
etapas já realizadas na avaliação especial de desempenho necessária à obtenção 
da estabilidade. Com a redobrada vênia das posições em sentido contrário, não 
se vislumbra que a aprovação em novo concurso para um mesmo cargo, sem 
alteração das competências do servidor à exceção da localidade do seu 
exercício, possa fazer desaparecer habilidades cuja presença já tenha sido 
afirmada pela própria Administração Estadual em etapa anterior. 
 
  Não há dúvida que, além da perseguição da legalidade, os governos 
não raramente implantam reformas que atingem o tratamento normativo de 
prerrogativas dos servidores, como é o caso da estabilidade e do procedimento 
para sua obtenção. O comum é que se depare com novas regras constitucionais, 
legais e administrativas, teorias doutrinárias e orientações jurisprudenciais 
diversas, de modo a se enfrentar, rotineiramente, conflitos e demandas 
múltiplas. Nesse contexto, é indispensável que o Estado evite criar insegurança 
na sociedade e também junto aos agentes públicos incumbidos do exercício das 
competências administrativas. Para evitar maiores prejuízos e até mesmo o 
agravamento dos problemas de gestão administrativa, vem sendo invocada a 
segurança jurídica como pilar de sustentação da ordem jurídica e da estabilidade 
das relações sociais. No atinente à sua concretização em um Estado 
Democrático, malgrado as necessidades de transformações pontuais, prescreve-
se à Administração o dever de zelar pela solidez institucional dos seus órgãos, 
entidades e regime de pessoal, de modo que o equilíbrio no exercício das 
competências públicas assegure a constância e a harmonia na satisfação das 
necessidades dos cidadãos, mormente quando se trata de segurança pública em 
presídios. Um dos aspectos basilares a uma experiência democrática é a sua 
estabilidade institucional, que exige um mínimo de equilíbrio na interpretação 
das mutações realizadas no regime jurídico dos servidores públicos, por se tratar 
de um elemento indispensável ao cumprimento das atribuições estatais. 
 
  Como restou assentado no Parecer nº 14.975, de 18.11.2009, 
também aprovado pelo Consultor Chefe e pelo Advogado Geral do Estado, não 
é lícito ao Poder Público olvidar da sua missão de perseguir e promover um 
mínimo de quietude e firmeza nas relações jurídicas travadas com o seu quadro 
de pessoal, sob pena de acirramento no fenômeno dos conflitos 
contemporâneos. A segurança jurídica atual é um dos principais fatores capaz 
de repercutir no equilíbrio administrativo futuro e, assim, de viabilizar maior 
efetividade pública. Trata-se de uma limitação vinculante do próprio Estado que 
é essencial à sua caracterização como Democrático de Direito. Neste Estado a 
confiabilidade nos atos e nas decisões públicas é prerrogativa dos cidadãos e 
dos servidores. 
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  Até mesmo para que o Estado possa cumprir adequadamente as 
normas jurídicas, no exercício da função administrativa por meio dos seus 
agentes, é indispensável a confiança daqueles que integram o seu quadro de 
pessoal e que se dispõem a integrar a estrutura repressiva e protetiva da 
segurança pública do país. É necessário que haja um mínimo de firmeza e 
coerência nos comportamentos públicos relativos ao tratamento do regime 
jurídico aplicável aos seus servidores, de modo a viabilizar o cumprimento, 
pelos últimos, das competências estatais e atingimento do interesse público. O 
servidor público encarregado de tão relevantes atribuições cotidianas não pode 
ser visto como alguém cujas prerrogativas devem recusadas pelo Estado, nem 
mesmo como alguém cujos direitos subjetivos devem ser reiteradamente 
constritados e cujas vantagens devem a qualquer custo ser restringidas, sob pena 
de perdermos importantes e valiosos agentes públicos em favor da iniciativa 
privada ou de os vermos ainda vinculados ao Poder Público, mas 
desincentivados e com menor adesão ao trabalho eficiente. É imperioso que as 
normas pertinentes aos direitos e deveres dos servidores sejam interpretadas de 
modo equilibrado, alcançando a juridicidade e a valorização da imagem do 
quadro de pessoal do Estado. O sucesso de qualquer Administração encontra-se 
vinculado à adesão de um corpo de servidores dedicados somente a interesses 
objetivos de natureza pública, devidamente preparados para enfrentar e se adaptar à 
complexidade do gerenciamento público, incentivados a manter o nível de 
excelência na concreção das diversas atribuições. Para tanto, é essencial valorizar 
as profissões do setor público e viabilizar o investimento contínuo a médio e longo 
prazos de preservação das carreiras do Estado. É preciso que evitar suprimir 
benefícios cujos pressupostos mantêm-se atendidos, criando insatisfação crônica e 
baixa de produtividade. Sem uma boa estrutura de pessoal com capacidade 
financeira e administrativa, é inviável a implementação das políticas públicas, 
mantendo-se os problemas de governança, o que, no setor de segurança dos 
presídios, apenas agrava situação ainda grave a ser superada. 
 
  Atento a tais aspectos, o Parecer Seplag/AJA nº 218/2012 invocou 
a identidade de tarefas desenvolvidas pelos 34 (trinta e quatro) servidores da 
SEDS no cargo anterior e no novo cargo para concluir que “mudança em sua 
lotação não fará desaparecer as habilidades confirmadas pela Administração 
Pública através das etapas já concluídas de sua avaliação especial de 
desempenho no ingresso anterior”, motivo porque “entende não ser necessário o 
início de novo estágio probatório”. 
 
  A necessidade de se ensejar um entendimento administrativo coeso 
sobre essa matéria coaduna com a exigência de segurança jurídica 
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compartilhada, atenta não apenas à confiança legítima dos servidores 
interessados, mas comprometida à demanda social por previsibilidade e 
uniformidade no exercício das competências estatais. De fato, não atende ao 
interesse da sociedade como um todo que a Administração Pública profira 
decisões contraditórias, em face de situações concretas com os mesmos 
elementos fáticos. 
 
  Registre-se que a Administração não está impedida de modificar 
uma decisão administrativa tomada em um dado sentido. Para tanto, cabe-lhe 
motivar a alteração do entendimento, demonstrando elementos jurídicos e 
empíricos aptos a sustentar a nova posição. No caso em exame, entretanto, não 
se vislumbra qualquer aspecto capaz de alterar a posição consagrada no Parecer 
CAP/2.305, de 09.11.2010, no sentido da possibilidade de aproveitar estágio 
probatório concluído previamente quando há identidade de atribuições entre os 
cargos, sem solução de continuidade nos respectivos exercícios. Trata-se de um 
precedente em relação ao qual não se identifica vício ou razão jurídica válida 
para revisibilidade.  
 
  Em casos como esse, cumpre lembrar a lição de Paulo Modesto: 
 

 “A Administração Pública, como regra, portanto, mesmo 
diante de competência aparentemente discricionária, deve 
considerar-se ‘autovinculada ao precedente’, isto é, 
predeterminada na escolha de uma decisão dentre as 
possíveis no exercício de competência discricionária em 
razão da reiterada adoção por ela mesma de um mesmo 
padrão decisório.” (MODESTO, Paulo. Legalidade e 
autovinculação da Administração Pública: pressupostos 
conceituais do contrato de autonomia no anteprojeto da 
nova lei de organização administrativa in “Nova 
Organização Administrativa Brasileira”. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010, p. 131)  

  
  O administrativista baiano invoca António Francisco de Souza, 
segundo quem, por força o princípio constitucional da igualdade, a 
Administração não deve sem fundamento material suficiente, desviar-se da sua 
tradicional praxis administrativa, quando esta seja lícita e não haja razões 
suficientemente fortes para alterar o sentido de decisão tradicional. 
 

“Para que se verifique autovinculação da Administração, é 
suficiente que no passado a Administração tenha decidido 
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num único caso idêntico. Quando haja autovinculação da 
Administração, o cidadão atingido tem um direito a não ser 
tratado de forma menos favorável do que foram tratados 
outros cidadãos em casos idênticos.” (MODESTO, Paulo. 
Legalidade e autovinculação da Administração Pública: 
pressupostos conceituais do contrato de autonomia no 
anteprojeto da nova lei de organização administrativa in 
“Nova Organização Administrativa Brasileira”, op. Cit., p. 
133) 

 
  Os benefícios para a referida autolimitação administrativa são 
induvidosos em razão da preservação do entendimento jurídico e regular 
anteriormente exarado, ao que se acrescenta o tratamento isonômico entre 
interessados que estão na mesma situação fática, o que exige uniformidade no  
padrão decisório pela Administração Pública. Ainda conforme Paulo Modesto, 
 

“Para a Administração Pública esse exercício voluntário de 
autocontenção frequentemente é útil, pois:  
a) evita disparidade de resposta dos órgãos da estrutura 
administrativa a demandas equivalentes;  
b) reduz o risco de litígios acerca da aplicação da lei, em 
face de suspeita de decisão caprichosa ou discriminatória;  
c) acelera a capacidade de resposta da máquina pública a 
demandas repetitivas;  
d) antecipa decisões futuras em matérias de alta incerteza, 
facilitando a mobilização de capitais privados em tempo útil 
para a oferta de bens e serviços para a própria 
Administração, ou a adesão de terceiros a políticas 
públicas.” (MODESTO, Paulo. Legalidade e autovinculação 
da Administração Pública: pressupostos conceituais do 
contrato de autonomia no anteprojeto da nova lei de 
organização administrativa in “Nova Organização 
Administrativa Brasileira”, op. cit., p. 136-137) 

 
  A espontânea adoção do comportamento que se mostra 
juridicamente correto, de modo uniforme, reduz a possibilidade de que sejam 
instaurados litígios indevidos perante o Judiciário, com graves ônus para os 
interessados, para a sociedade e para o próprio Estado. Atende-se, assim, a 
proteção da confiança, a boa-fé objetiva e, principalmente, a exigência 
constitucional de eficiência pública. 
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  Por fim, observe-se, no tocante aos limites que devem ser 
observados para que haja o aproveitamento das etapas da avaliação especial de 
desempenho realizadas no estágio probatório do cargo anterior, que o Parecer 
Seplag/AJA nº 218/2012 assentou que “não poderá haver lapso temporal entre o 
cargo anterior e o novo ingresso e, conseqüentemente, o exercício da função 
deve se dar de forma contínua”. Tal advertência afigura-se irrepreensível, 
devendo a sua interpretação atentar para o princípio da realidade que impede 
seja considerada como interrupção relevante lapsos irrelevantes na continuidade 
no exercício dos cargos.  
 
  Destaque-se, v.g., que no Parecer/CAP 2.305 foi analisada por essa 
consultoria jurídica a situação de um agente penitenciário que “teve a sua 
primeira investidura em 09 de maio de 2006, permanecendo em exercício até 01 
de abril de 2009 no Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, tendo 
sido imediatamente provido no mesmo cargo de Agente de Segurança 
Penitenciário (03 de abril de 2009) com lotação na Penitenciária Inspetor José 
Martinho Drumond em Ribeirão das Neves.” A exoneração antes do início do 
exercício do novo cargo afigurava-se essencial até mesmo em face da proibição 
constitucional de cumulação de cargos, empregos e funções públicas (artigo 37, 
XVI e XVII da CR/88). Nesse contexto, o fato de o servidor não ter exercido o 
cargo somente no dia 02 de abril de 2009 não caracteriza descontinuidade capaz 
de afastar o aproveitamento no estágio probatório do novo cargo das fases da 
avaliação funcional de desempenho cumpridas no cargo anterior. 
 
  Com efeito, é decorrência do princípio da realidade que não pode 
qualquer norma administrativa ou conduta pública ignorar o mundo dos fatos a 
que se refere. Sendo assim, se há discordância entre determinada presunção e o 
que restou comprovado na prática administrativa deve-se atentar para a 
veracidade das circunstâncias empíricas. O Supremo Tribunal Federal também 
já invocou a realidade como princípio capaz de orientar a interpretação em 
situações na qual estava em discussão a interrupção no vínculo com a 
Administração: 
 

“Descabe ter como conflitante com o artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna 
de 1988 provimento judicial em que se reconhece a 
estabilidade em hipótese na qual o professor, ao término do 
ano letivo, era ‘dispensado’ e recontratado tão logo 
iniciadas as aulas. Os princípios da continuidade, da 
realidade, da razoabilidade e da boa-fé obstaculizam defesa 
do Estado em torno das interrupções e, portanto, da au-
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sência de prestação de serviços por cinco anos continuados 
de modo a impedir a aquisição da estabilidade.”  (RE nº 
158.448-MG, rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma do STF, 
DJU de 25.09.1998, p. 20)  

 
  Por ser assegurado aos cidadãos que a incidência da norma 
administrativa não ignorará a realidade em que se inserem, frisa-se que 
interrupções diminutas entre a exoneração ultimada no primeiro cargo e a 
posse/exercício no novo cargo não têm força para afastar o aproveitamento das 
etapas da avaliação especial de desempenho já realizadas. 
 
 

Conclusão 
 
  Pelas razões expostas, opino pela possibilidade de que etapas de 
avaliação realizadas em estágio probatório de um primeiro cargo sejam 
aproveitadas na avaliação especial de desempenho de um segundo cargo, 
quando há identidade entre suas atribuições, tendo a aprovação no novo 
concurso público por único objetivo conseguir mudança na localidade de 
exercício das competências, sem que haja efetiva solução de continuidade entre 
os exercícios. 
 
  À consideração superior. 
 
  Belo Horizonte, 18 de maio de 2012. 
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