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Apresentação
3UHVWHV D FRPSOHWDU VHWH DQRV GH H[LVWrQFLD QR SUy[LPR GLD  GH MXQKR R
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRDSUHVHQWDjVRFLHGDGHHPJHUDOHjFRPXQLGDGH
MXUtGLFD HP SDUWLFXODU HVWH WHUFHLUR Q~PHUR GH VXD 5HYLVWD UHXQLQGR RV SULQFLSDLV
MXOJDGRVQRSHUtRGR
2 UHJLVWUR p LPSRUWDQWH SRU FRORFDU j GLVSRVLomR GR S~EOLFR R UHVXOWDGR
GRWUDEDOKRGHTXDWURFRPSRVLo}HVTXHVHHPSHQKDUDPQDWDUHIDLQpGLWDGHH[HUFHU
R FRQWUROH H[WHUQR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR LQVWLWXtGR SHOD (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO 
de 2004.
$VHOHomRGDVGHFLV}HVGRVFRQVHOKHLURVIHLWDSRUHOHVPHVPRVDFRQYLWHGD
&RPLVVmRGH-XULVSUXGrQFLDGR&103GHPRQVWUDRDFHUWRGDYLVmRGRVOHJLVODGRUHVDR
LQWURGX]LUXPDLQVWkQFLDQRYDTXHGHIDWRYHPFRQWULEXLQGRSDUDRDSHUIHLoRDPHQWR
do Ministério Público no seu mister de defesa do regime democrático e dos direitos
VRFLDLVHLQGLYLGXDLVLQGLVSRQtYHLV
(VWRXFHUWRGHTXHHVWDHGLomRHVSHFLDOGD5HYLVWDGR&103GDUiLPSRUWDQWH
contribuição ao debate em torno da atividade do Ministério Público. Convido todos a
DFRPSDQKDUHPRUHSRVLWyULRGDVGHFLV}HVGR&RQVHOKRGHVHQYROYLGRVREDVXSHUYLVmR
GD&RPLVVmRGH-XULVSUXGrQFLDHGLVSRQtYHOQRVtWLRGD,QWHUQHWZZZFQPSJRYEU

Roberto Monteiro Gurgel Santos
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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Introdução
7HQGR UHFHELGR GR 3OHQiULR D KRQURVD PLVVmR GH SUHVLGLU D &RPLVVmR GH
-XULVSUXGrQFLD GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR LQLFLDPRV HVWXGRV SDUD
GDUVHTXrQFLDDRWUDEDOKRGHHODERUDomRHSXEOLFDomRGD5HYLVWDGH-XULVSUXGrQFLDQRV
WHUPRV SUHFRQL]DGRV SHOD 5HVROXomR Q FDQDO GH FRPXQLFDomR LQVWLWXFLRQDO
TXH QR DQR GH  WHYH GXDV SXEOLFDo}HV DPEDV GH QRWyULD H[FHOrQFLD WpFQLFD H
FLHQWt¿FD
$SyVHVWXGRVHFROKHLWDGDLPSUHVVmRGHGLYHUVRVFRODERUDGRUHVSHUFHEHPRV
TXH SDVVDGRV PDLV GH VHLV DQRV GD FULDomR H LQVWDODomR GR &103 DLQGD QmR KDYLD
XPD SXEOLFDomR TXH GH DOJXPD IRUPD WURX[HVVH XPD FROHWkQHD GDV GHFLV}HV DWp
DJRUDSURGX]LGDVRXVHMDTXHGHPRQVWUDVVHDRS~EOLFRH[WHUQRDDWXDomRSUiWLFDGD
instituição, tal como efetivamente ocorreu.
,PDJLQDPRV HQWmR TXH KDYLD HVSDoR SDUD ID]rOR EXVFDQGR TXDVH TXH
XP UHVJDWH KLVWyULFR PHVPR TXH UHFHQWH GDTXLOR TXH QR VHX SUySULR WHPSR H
FLUFXQVWkQFLDV RV FRQVHOKHLURV GH GLYHUVRV PDQGDWRV FRQVHJXLUDP SURGX]LU
IRUPDWDQGRDRVSRXFRVDLQVWLWXLomRWDOFRPRKRMHDFRQKHFHPRV
1HVVDOLQKDEXVFDQGRGHPRFUDWL]DURSURFHVVRGHVHOHomRR¿FLDPRVDWRGRVRV
H[FRQVHOKHLURVHDRVFRPPDQGDWRUHFHQWHPHQWHUHQRYDGRQDTXHODpSRFDVROLFLWDQGR
TXH LQGLFDVVHP RV SURFHVVRV HP TXH DWXDUDP H TXH HQWHQGLDP WHUHP UHVXOWDGR HP
GHFLV}HVPDLVLPSRUWDQWHVGHPRGRDFRPSRUHPDSXEOLFDomR5HFHEHPRVH[FHOHQWH
UHWRUQRFRPLQGLFDo}HVGHPDLVGHVHVVHQWDDFyUGmRVDOJXQVGDWDGRVEHPGRLQtFLR
GRVWUDEDOKRVGRyUJmR  HRXWURVGHGLYHUVRVSHUtRGRVLQFOXVLYHGRDQRGH
&RQVLGHUDQGRVHRHOHYDGRQ~PHURGHLQGLFDo}HVDOpPGRIDWRGHTXHDOJXQV
MXOJDGRV VmR PXLWR H[WHQVRV R TXH SRGHULD UHVXOWDU HP SXEOLFDomR HP PDLV GH XP
YROXPHIRLLQVWLWXtGDFRPLVVmRRUJDQL]DGRUDVREDFRRUGHQDomRGRVVXEVFULWRUHVSDUD
PHOKRUVLVWHPDWL]DomRGRVWUDEDOKRV7DOFRPLVVmRSRUVXDYH]JXLDGDSHORLQWHUHVVH
HP ID]HU FRQVWDU QD SXEOLFDomR RV JUDQGHV WHPDV GHFLGLGRV SHOR &103 QRV ~OWLPRV
DQRV LQGLFRX WDPEpP VHLV DFyUGmRV )RL GHOLEHUDGR DLQGD TXH DV GHFLV}HV IRVVHP
SXEOLFDGDVQDRUGHPFURQROyJLFDGRUHVSHFWLYRWUkQVLWRHPMXOJDGRVDOYRDTXHODVTXH
SRVVXtVVHPLGHQWLGDGHGHWHPDTXHVHULDPSXEOLFDGDVMXQWRjVPDLVDQWLJDV5HVWRX
GH¿QLGRDLQGDTXHQmRVHULDPSXEOLFDGDVGHFLV}HVUHODWLYDVDSURFHVVRVGLVFLSOLQDUHV
GHPRGRDSUHVHUYDUDLQWLPLGDGHGRVHQYROYLGRV
1DVHTXrQFLDFRQVROLGDGRVRVGDGRVLQFOXVLYHFRPVXJHVWmRGHIRUPDWDomR
H VXPiULR R SURMHWR GD UHYLVWD IRL VXEPHWLGR DRV GHPDLV FRQVHOKHLURV GD &RPLVVmR
GH -XULVSUXGrQFLD HP UHXQLmR HVSHFLDOPHQWH FRQYRFDGD SDUD WDO ¿P 7RPDQGR
FRQKHFLPHQWR GRV WUDEDOKRV GHOLEHUDUDP RV QREUHV SDUHV XQDQLPHPHQWH SHOD
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FRQFRUGkQFLD FRP R TXH IRL SURGX]LGR DSUHVHQWDQGR DLQGD GXDV VXJHVW}HV GH
DSULPRUDPHQWR DPEDV DFROKLGDV LQGLFDomR GH PDLV XP DFyUGmR SDUD SXEOLFDomR H
QRWDVHVFODUHFHGRUDVVREUHHYHQWXDLVTXHVWLRQDPHQWRVGDVGHFLV}HVMXQWRDR67) 
7HPRV SRLV XP FRQMXQWR GH GHFLV}HV TXH UHYHODP XP SRXFR GD WUDMHWyULD
H GD HYROXomR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QHVWHV SULPHLURV DQRV GH
H[LVWrQFLDHYLGHQWHPHQWHVHPDSUHWHQVmRGHHVJRWDURXPLQLPL]DUDLPSRUWkQFLDGH
WDQWRVRXWURVMXOJDPHQWRVTXHRFRUUHUDP$LQWHQomRTXHHVSHUDPRVVHMDHQWHQGLGD
p PRVWUDU DR S~EOLFR H[WHUQR XP SRXFR GDTXLOR TXH DWp DTXL IRL SURGX]LGR SHOD
,QVWLWXLomR QR WHPSR H IRUPD HP TXH IRL IHLWR WDOYH] DWp PHVPR FRQWULEXLQGR SDUD
GHVPLVWL¿FDUDYLVmRHUU{QHDTXHDOJXQVWrPGHVHWUDWDUGHyUJmRSURSHQVRDGLVFXVV}HV
WHyULFDVHGLVWDQWHVGDUHDOLGDGH5HVVDOWDPRVSRUQHFHVViULRTXHKiHQWUHRVMXOJDGRV
GHFLV}HVTXHFRPRGHFRUUHUGRWHPSRVRIUHUDPPRGL¿FDo}HVHDSHUIHLoRDPHQWRVR
TXHEXVFDPRVGHPRQVWUDUQDVQRWDVGHURGDSp
$ LGHLD UHD¿UPDPRV p PRVWUDU TXH DV GHFLV}HV H[LVWHP RX H[LVWLUDP HP
VXD IRUPD RULJLQDO  LQGLFDQGR FRPR VH GHVHQYROYHX H VH GHVHQYROYH R SURFHVVR GH
D¿UPDomR GH yUJmR FROHJLDGR TXH WHP HQWUH RXWUDV FDUDFWHUtVWLFDV D SOXUDOLGDGH GH
RULJHPHDFRQVWDQWHDOWHUQkQFLDGHVHXVPHPEURVFRPPXGDQoDVGHFRPSRVLomRD
cada dois anos.
$VVLP FRP EDVH HP WDLV SUHPLVVDV R OHLWRU SRGHUi FRQIHULU FRPR IRUDP
WRPDGDV DOJXPDV GHFLV}HV VREUH WHPDV FRPR QHSRWLVPR H[HUFtFLR GR PDJLVWpULR
DIDVWDPHQWRV SDUD H[HUFtFLR GH RXWURV FDUJRV SURPRo}HV SRU PHUHFLPHQWR WHWR
VDODULDODGYRFDFLDSRUPHPEURVDWLYLGDGH¿PDWXDomRQDiUHDFtYHO¿VFDOL]DomRGH
FRQFXUVRVHQWUHWDQWRVRXWURVQmRPHQRVLPSRUWDQWHV
$JUDGHFHPRVGHIRUPDPXLWRHVSHFLDODRVGHPDLVFRPSRQHQWHVGDFRPLVVmR
organizadora, Promotores de Justiça e Membros Auxiliares deste CNMP Alberto Flores
&DPDUJRH$OH[DQGUH6yFUDWHVGD6LOYD0HQGHVVHFUHWDULDGRVSRU5RGULJR4XLQWDQD
)HUQDQGHV DOpP GRV VHUYLGRUHV GD &RPLVVmR GH -XULVSUXGrQFLD /XL] *DULEDOGL
,QWURFDVRH-XOLDQD6LYLHULGHGLFDGRVFRODERUDGRUHVVHPRVTXDLVHVWDLQLFLDWLYDQmR
teria chegado a bom termo.
$JUDGHFHPRV ¿QDOPHQWH DRV QREUHV PHPEURV GD &RPLVVmR GH
-XULVSUXGrQFLDSHODFRPSUHHQVmRDSRLRHFRQ¿DQoDUHFHELGRVIXQGDPHQWDLVSDUDD
UHDOL]DomRGRREMHWLYRSURSRVWR
Almino Afonso Fernandes
&RQVHOKHLURH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH-XULVSUXGrQFLD
Gaspar Antonio Viegas
Promotor de Justiça do MPDFT / Membro Auxiliar
8
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MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.
Incompetência do CNMP

PROCESSO Nº 0.00.000.000004/2005-19
RELATORA: CONSELHEIRA JANICE ASCARI
INTERESSADA: LUCIANA RIBEIRO CAIVIPOS
OBJETO: INTERVENÇÃO DO CNMP, NO SENTIDO DE QUE SEJAM NOMEADOS OS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
EMENTA
Pedido de providências sobre a demora na nomeação de candidatos
aprovados em concurso público para provimento de cargos do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
4XHVWmRGH2UGHPVXVFLWDGDSHOD5HODWRUDSDUDGH¿QLUVHDQDWXUH]DGR
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Inteligência dos arts.
127 a 130-A da Constituição Federal.
O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas constitui carreira
pública instituída pelas respectivas leis orgânicas dos Tribunais de Contas
da União e dos Estados. Não integra o Ministério Público da União,
nem dos Estados, não sendo instituição autônoma e não possuindo as
mesmas prerrogativas constitucionais, tendo suas atribuições restritas

Aplicação do art. 130 da Constituição Federal apenas quanto aos direitos
(inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade),
vedações (recebimento de honorários ou porcentagens a qualquer título,
bem como de auxílios ou contribuições, participação em sociedade,
exercícios da advocacia, de outra função pública e de atividade políticopartidária) e forma de investidura (concurso público de provas e títulos).
Incompetência do Conselho Nacional do Ministério Público para assuntos
relativos aos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas, dos

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

aos Tribunais de Contas.

(VWDGRV RX GD 8QLmR SRU QmR LQWHJUDUHP HVWHV D RUJDQL]DomR SUHYLVWD
no art. 128 da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal
)HGHUDO $GHPDLV RV DWRV GH JHVWmR DGPLQLVWUDWLYD H ¿QDQFHLUD GDGD D
ausência de autonomia do Ministério Público especial, são de atribuição
do próprio Tribunal de Contas, escapando, portanto, à competência do
CNMP.
Pedido não conhecido.
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, na conformidade do voto da Relatora, por
unanimidade, não conhecer do pedido. Votou com a Senhora Relatora o Conselheiro
Saint’Clair do Nascimento Junior, acompanhando-a pela conclusão, sob outro
fundamento.
Brasília, 04 de setembro de 2005 (data do julgamento).

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada por LUCIANA RIBEIRO CANMPOS,
Procuradora do Estado de Alagoas, visando consulta sobre a competência do Conselho
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUD¿VFDOL]DUR0LQLVWpULR3~EOLFRR¿FLDQWHMXQWRDR
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
$GX]D5HSUHVHQWDQWHTXHDFDUUHLUDGR0LQLVWpULRS~EOLFRMXQWRDR7ULEXQDO
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

de Contas do Estado do Rio Grande do Norte é composta por Sete cargos. Em 2003,
UHDOL]RXVHFRQFXUVRS~EOLFRSDUDSURYLPHQWRGHVHLVFDUJRV(PPDLVXPFDUJR
¿FRX YDJR $SRQWD HVWUDQKH]D SHOR IDWR GH D QRPHDomR QmR VHU GH FRPSHWrQFLD GR
Procurador-Geral, mas do Presidente do TC.
Informa a Representante ter sido aprovada no referido concurso e que,
em 2003, foram nomeados apenas três candidatos. Nesse mesmo ano de 2003, as
UHODo}HVHQWUHD3UHVLGrQFLDGR7ULEXQDOGH&RQWDVHR0LQLVWpULR3~EOLFRWHULDP¿FDGR
estremecidas, em virtude da atuação regular e imediata do órgão ministerial perante
DTXHOD &RUWH R TXH WHULD LQYLDELOL]DGR TXDOTXHU QRPHDomR D GHVSHLWR GRV SHGLGRV
feitos pelo Procurador-Geral.
1RYD QRPHDomR RFRUUHX Vy GRLV DQRV GHSRLV Mi QR SUD]R GH SURUURJDomR
do concurso, quando da assunção de novo Presidente do Tribunal de Contas. Dois
candidatos foram nomeados nessa ocasião. Um deles pediu a exoneração depois de vinte
dias e não houve convocação de outro candidato para preenchimento da vaga, pois a
relação institucional entre Ministério Público e Tribunal de Contas estava, novamente,
estremecida, pelo fato de o Procurador-Geral ter representado ao Procurador-Geral
12
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da República para que analisasse a possibilidade de ingressar com Ação Direta de
Inconstitucionalidade em face de Resolução do TC. O Chefe do Ministério Público,
DFROKHQGRDUHSUHVHQWDomRDMXL]RXD$',
Acresce, ainda, que não haveria impedimento orçamentário para que as
nomeações sejam implementadas, transpondo ao texto trecho do Relatório de Gestão
Fiscal que tem como período de referência o 1° quadrimestre de 2005, publicado no
'LiULR2¿FLDO
3RU¿PD5HSUHVHQWDQWHQRWLFLDWHUWHQWDGRSRULQ~PHUDVRFDVL}HVDJHQGDU
audiência com o Presidente daquele Tribunal de Contas, tendo recebido um “não”
quanto ao pedido de nomeação.
É o relatório.

VOTO
QUESTÃO DE ORDEM: SOBRE A COMPETÊNCIA DO CNMP
QUANTO AOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
6XEPHWRDR3OHQiULRDSUHVHQWH4XHVWmRGH2UGHPSDUDGH¿QLUVHR&RQVHOKR
Nacional do Ministério Público tem competência para agir quanto aos membros dos
Ministérios Públicos junto ao Tribunal de Contas.
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. São seus princípios institucionais (CF, art. 127, § 1°): a) unidade; b)
indivisibilidade; c) independência funcional.
Ao Ministério Público, ainda, é assegurada autonomia funcional e
administrativa (CF, art. 127, § 2°).
$RUJDQL]DomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHVWiSRVWDQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHP
seu art. 128:

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

O Ministério Público, conforme regra do art. 127 da Constituição Federal, e

“Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - O Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012
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II - os Ministérios Públicos dos Estados.”

O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não está abrangido pela
norma orgânica constitucional e, apesar da nomenclatura, e carreira pública instituída
pelas respectivas leis orgânicas dos Tribunais de Contas da União e dos Estados.
A propósito, os Tribunais de Contas, em que pese a nomenclatura, não são
yUJmRVGR3RGHU-XGLFLiULRSRLVDXVHQWHVGDRUJDQL]DomRWUDWDGDQRDUWGD&)
Com atuação restrita aos Tribunais de Contas e tão somente com as atribuições
daí decorrentes, o Ministério Público junto a esses colegiados não integra o Ministério
Público da União nem dos Estados, não sendo instituição autônoma e não possuindo as
mesmas prerrogativas constitucionais.
Embora o art. 130 da Constituição Federal determine que “aos membros
do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições esta
seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura”, deve-se aplicar a
QRUPDQDVXDH[DWDPHGLGDYDOHGL]HUDSHQDVTXDQWRDRVGLUHLWRV LQDPRYLELOLGDGH
irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade), as vedações (recebimento de honorários
ou porcentagens a qualquer título, bem como de auxílios ou contribuições, participação
em sociedade, exercícios da advocacia, de outra função pública e de atividade políticopartidária) e a forma de investidura (concurso público de provas e títulos).
$ QDWXUH]D GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR MXQWR DRV 7ULEXQDLV GH &RQWDV H D
impossibilidade de sua atuação judicial foram temas tratados, recentemente, Habeas
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Corpus Q O') LPSHWUDGR SHOR %DQFR GR %UDVLO 6$ SHUDQWH
o Colendo Tribunal Regional Federal da 1ª Região contra ato do Excelentíssimo
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que
postulara judicialmente a quebra do sigilo bancário de Cássio Casseb Lima e Paulo
Cesar Ximenes Alves Ferreira, que exerceram a presidência daquela instituição, para
¿QVGHLQVWUXomRGHSURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRHPWUkPLWHSHUDQWHR7&8
Dos autos do referido Habeas Corpus, extrai-se a precisa análise da
Excelentíssima Procuradora Regional da República Raquel Elias Ferreira Dodge,
R¿FLDQWHQRIHLWR
“A distinção entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados e o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União advém da circunstância de aqueles serem instituições
essenciais à função jurisdicional do Estado, independentes de qualquer outra e autônomas
no exercício de seus objetivos e funções e na gerência de sua estrutura e funcionamento.
Já o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União constitui carreira pública do
Tribunal de Contas da União, com função exclusivamente extrajudicial, que atua perante

14
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este órgão público no objetivo de contribuir com a atuação deste órgão, ainda que regida
por princípios que contribuem para o exercício imparcial e destemido das atribuições dos
integrantes desta carreira.
A circunstância de a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União ter determinado que
os princípios da unidade, da independência funcional e da indivisibilidade aplicamse ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (art. 80), não alteram a
FLUFXQVWkQFLDGHWUDWDUVHGHXPDFDUUHLUDHQmRGHXPDLQVWLWXLomRRXGHXPyUJmR6LJQL¿FD
apenas que esta carreira de servidores públicos e distinta das demais carreiras no âmbito
do Tribunal e deverá, por ser salutar aos objetivos de suas atribuições, observar modo de
atuação e garantias próprios de outra instituição: o Ministério Público.
6yDOHLSRGHFULDULQVWLWXLomRS~EOLFDHGH¿QLUVXDVIXQo}HVHLQVWUXPHQWRVGHDWXDomR1mR
auxilia o propósito de equiparação entre estas duas realidades absolutamente distintas —
de um lado, a carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; e de
outro, a instituição Ministério Público da União, ou dos Estados _, a norma constitucional
que manda aplicar a seus membros as disposições pertinentes a direitos, vedações e forma
de investidura dos membros do Ministério Público (CF, art. 130). Tampouco auxilia neste
mesmo propósito, a norma da Lei 8443/92 que determina aplicar “subsidiariamente, no que
couber, as disposições da lei orgânica do Ministério Público da União, pertinentes a direitos,
garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no cargo
iniciai da carreira (art. 84).”

Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Olavo, extrai-se que:
“Vê-se, Claramente visto, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é carreira
distinta do Ministério Público Federal, não integrante de sua estrutura. O Ministério Público
Federal é instituição permanente, tem funções previstas na Constituição Federal, no art. 129.
Já o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão do Tribunal de Contas da União,
como se depreende da Lei Orgânica do TCU Lei n° 8443/92.
E, embora o legislada pátrio tenha conferido ao Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas, no art. 130 da CF, a aplicação das disposições referentes a direitos, vedações e forma

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Do acórdão prolatado no mencionado Habeas Corpus, de relatoria do

de investidura concedidas aos membros do Ministério Público Federal, nada mais disse a
respeito de suas funções institucionais, que estão previstas na Lei Ordinária acima citada.
Aqui, não caberia interpretação extensiva da norma.”
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Menciona o acórdão, ainda, decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal,
HPYRWRSURIHULGRHP3OHQiULRSHOR([FHOHQWtVVLPR0LQLVWUR&HOVR0HOR $', QR
sentido de que:
³$HVSHFL¿FLGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHDWXDSHUDQWHR7&8HFXMDH[LVWrQFLDVHSURMHWD
num domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o Ministério
Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação de suas
DWULEXLo}HVHDGH¿QLomRGHVHXHVWDWXWRVHMDPSDVVtYHLVGHYHLFXODomRPHGLDQWHVLPSOHVOHL
ordinária, eis que a edição de lei complementar é reclamada, no que concerne ao Parquet,
tão-somente para a disciplinação normativa do Ministério Público comum (art. 128, par. 5) a
cláusula de garantia inscrita no art. 130 da Constituição não se reveste de conteúdo orgânicoinstitucional. Acha-se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os
membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de suas funções perante os
Tribunais de Contas.”

No caso em exame, trata-se do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte, previsto na Constituição Estadual, arts. 52 e seguintes e que tem como sua
/HL2UJkQLFDD/HL&RPSOHPHQWDUHVWDGXDOQGHSXEOLFDGDQR'2(GH

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

1RUWHYHPSUHYLVWRQRVDUWVHVHJXLQWHVGDPHVPD/HL2UJkQLFD
CAPÍTULO V
Do Ministério Público

Art. 29. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é estruturado em lei complementar,
de acordo com os princípios de unidade, indivisibilidade e independência funcional e os
direitos, vedações e forma de investidura relativos ao Ministério Público, nos termos da
Constituição Federal.
$UW  2 0LQLVWpULR 3~EOLFR MXQWR DR 7ULEXQDO DWXD FRPR JXDUGD GD OHL H ¿VFDO GH VXD
execução, com funções opinativas e de defesa da ordem jurídica, visando a observância
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade a que se submete a
administração pública.
Art. 31. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ou seu
substituto autorizado, participa das respectivas sessões, sem direito a voto, e intervém,
obrigatoriamente, nas processos de prestação ou tomada de Contas, admissão de pessoal,
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concessão de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva remunerada e pensões,
denúncias v e outros indicados no Regimento Interno, podendo, verbalmente ou por escrito,
requerer e opinar em todas as matérias sujeitas a decisão da corte.
Art. 32. Os Órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, bem como
as demais entidades, de direito público ou privado, que administrem ou apliquem dinheiros
públicos, são obrigados a atender as requisitações do Ministério Público junto ao Tribunal de
&RQWDVQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVDWULEXLo}HVHDOKHH[LELUHPSDUDRPHVPR¿P
seus livros e registros.
Art. 32. Os Órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, bem como
as demais entidades, de direito público ou privado, que administrem ou apliquem dinheiros
públicos, são obrigados a atender as requisitações do Ministério Público junto ao Tribunal de
&RQWDVQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVDWULEXLo}HVHDOKHH[LELUHPSDUDRPHVPR¿P
seus livros e registros.

Em 2000, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte foi incorporado à estrutura do próprio TCE, pela Lei Complementar
estadual n° 178, de 11 de outubro de 2000, publicada no D.O.E. De 12.10.2000, que
segue abaixo transcrita:
LEI COMPLEMENTAR Nº 178, DE 11 DE OUTUBRO DE 2000.

Contas, e da outras providências.

2 *29(51$'25 '2 (67$'2 '2 5,2 *5$1'( '2 1257( )$d2 6$%(5 TXH R 3RGHU
Legislativo decreta e eu sanciono a presente Lei Complementar:

Art. 1º. Fica integrado à estrutura básica do Tribunal de Contas do Estado o Ministério
Público que junto a ele funciona, nos termos desta Lei Complementar.

CAPÍTULO I

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Incorpora à estrutura básica do Tribunal de Contas o Ministério Público junto ao Tribunal de

6HoŅR,
Disposições Preliminares

Art. 2º. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é instituição essencial ao exercício
GHVXDIXQomRMXULVGLFLRQDODPDQGRFRPRyUJmRGDOHLH¿VFDOGHVXDH[HFXomRFRPIXQo}HV
opinativas e de defesa da ordem jurídica, visando à observância dos princípios de legalidade,
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LPSHVVRDOLGDGH PRUDOLGDGH SXEOLFLGDGH H H¿FLrQFLD D TXH VH VXEPHWH D $GPLQLVWUDomR
Pública.
Parágrafo único. Aplicam-se ao Ministério Público junto ao Tribunal os princípios
institucionais da unidade, indivisibilidade e da independência funcional.

Seção II
Da competência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Art. 3º. Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no exercício de sua
função institucional:
I - promover a defesa da ordem jurídica, a que se restringe a jurisdição do Tribunal de
Contas, requerendo perante ele, as medidas de interesse da Justiça, da Administração e da
Fazenda Pública;
II - intervir, obrigatoriamente, nos processos de prestação ou tomada de contas, admissão
de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma, transferência para a reserva remunerada
e pensões, denúncias, consultas e outros indicados no Regimento Interno, podendo,
verbalmente, ou por escrito, requerer e opinar em todas as matérias sujeitas à decisão da
Corte, nos termos do art. 31 da Lei Complementar no 121, de 1º. de fevereiro de 1994;
III - comparecer as sessões do Tribunal, podendo nelas propor e representar, verbalmente ou
por escrito, sobre qualquer assunto sujeito a sua competência decisória, e, ainda, participar
das discussões nos julgamentos de processos após o relatório e antes do início da votação, ou
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

da sustentação oral das partes, se houver;
IV - provocar, motivadamente, a realização de inspeções, instauração de processos de tomada
de contas e tomada de contas especial e de penalização por multa;
V - usar da palavra, depois de iniciada a votação, somente para prestar esclarecimentos
adicionais, desde que solicitado, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a
IDWRVRXGRFXPHQWRVTXHSRVVDPLQÀXLUQRMXOJDPHQWR
VI - interpor os recursos autorizados em lei e pronunciar-se sobre aqueles manifestados pelas
partes;
VII - acompanhar junto à Procuradoria Geral dos Estados e dos Municípios as providências
relativas à execução de dedões do Tribunal de Contas que dependam da iniciativa daqueles
organismos;
VIII - manter controle informativo, nos cartórios do fórum judicial, das ações decorrentes de
títulos executivos emitidos pelo Tribunal de Contas, promovidas pela Procuradoria Geral do
Estado, Procuradorias dos Municípios ou órgãos assemelhados, submetendo ao Tribunal as
providências cabíveis, quando for o caso;
IX - zelar pelo cumprimento das decisões e pela observância da jurisprudência do Tribunal;
18
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X - emitir parecer em qualquer processo, no prazo de 20 (vinte) dias, desde que solicitado
pelo Presidente, pelo Relator ou pelo Plenário do Tribunal e de suas Câmaras, prorrogáveis
por igual período;
XI - sempre que, depois do parecer, tiver havido juntada de documento ou produção de
alegação pela parte interessada, terá vista do processo para pronunciar-se sobre os novos
elementos.
Parágrafo único. Os órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios,
bem como as demais entidades, de direito público ou privado, que administrem ou apliquem
dinheiros públicos, são obrigadas a atender as requisições do Ministério Público junto ao
7ULEXQDOQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVDWULEXLo}HVHDOKHH[LELUHPSDUDRPHVPR¿P
seus livros e registros.

Seção III
Dos órgãos da Administração Superior
Art. 4º São órgãos da Administração Superior do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas:
I - a Procuradoria Geral;
II - o Conselho Superior.

Seção IV

Art. 5º São órgãos de Execução do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:
I - o Procurador Geral;
II - o Conselho Superior;
III - os Procuradores.

CAPÍTULO II
Da Procuradoria Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Seção I

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Dos órgãos de Execução

Disposições Preliminares

$UW$3URFXUDGRULD*HUDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRMXQWRDR7ULEXQDOpFKH¿DGDHUHSUHVHQWDGD
pelo Procurador Geral.

Art. 7º Procurador Geral é nomeado pelo Governador do Estado, dentre os Procuradores,
indicados em lista tríplice, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros
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da Assembléia Legislativa.
§ 1º - A lista tríplice será elaborada mediante eleição por voto secreto de dois terços do
Conselho Superior e dos Procuradores, em atividade em um só escrutínio.
§ 2º - O Procurador Geral cumprirá mandato de dois anos, permitida a recondução, por
igual período, precedida de nova lista tríplice, com tratamento protocolar, direito e de
prerrogativas correspondentes aos do cargo de Procurador Geral de Justiça.
§ 3º - Poderá ser proposta, antes do término do mandato, por decisão de dois terços dos
membros do Conselho Superior do Ministério Público junto ao Tribunal, a exoneração
do Procurador Geral que será encaminhada por intermédio do Tribunal de Contas, ao
Governador do Estado, cujo ato depende de prévia autorização da maioria da Assembléia
Legislativa,
§ 4º - A eleição para formação da lista tríplice dar-se-á sempre com antecedência de 30
(trinta) dias do término do mandato do Procurador Geral, procedendo—seda mesma forma,
quando da sua renovação ai de nova eleição, conforme o caso.

Art. 8º As impugnações que, porventura, venham a ser propostas à escolha dos integrantes
da lista tríplice ou à aptidão legal para ser votado serão decididas pelo Conselho Superior,
pela maioria dos seus membros, de cuja decisão caberá recursos para o Tribunal de Contas
na sua composição plena.

Seção II

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Da competência do Procurador Geral

Art. 9° Compete ao Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal:
I - exercer os atividade de administração e presidir o Conselho Superior do mesmo órgão;
II - expedir e fazer publicar os atos da administração interna do Ministério Público junto ao
Tribunal, resoluções e demais atos aprovados pelo Conselho Superior,
III - proceder a movimentação interna dos servidores, alocados pelo Tribunal de Contas,
para executarem as atividades administrativas e técnicas do Ministério Público que junto a
ele funciona;
IV - conceder férias e licenças aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal ou
qualquer outro tipo de afastamento;
V - deferir direitos ou vantagens aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal,
GHWHUPLQDQGRRDSRVWLOKDPHQWRTXHVH¿]HUQHFHVViULR
VI - formalizar a aplicação de penas disciplinares aos Procuradores, quando propostas pelo
Conselho Superior do Ministério Público junto ao Tribunal;
VII - propor ao Tribunal de Contas a abertura de concurso público para preenchimento de
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vaga do cargo de Procuradores guardada, também, igual iniciativa ao próprio Tribunal;
VIII - comparecer, obrigatoriamente, às sessões do Tribunal Pleno, por si ou seu substituto
legal;
IX - apresentar ao Tribunal de Contas a cada trimestre e no início de cada exercício, relatório
das atividades do Ministério Público junto ao Tribunal, propondo, quando considerar
necessárias, medidas de Ordem legislativa ou administrativa que visem a modernização dos
seus mecanismos de atuação submetendo, nestes casos, à apreciação do Conselho Superior,
X - exercer outras atribuições inerentes ao cargo de Procurador Geral e aquelas previstas no
Regimento Interno;
XI - remeter à Procuradoria Geral do Estado e às Procuradorias dos Municípios ou órgãos
de representação judicial os acórdãos e decisões do Tribunal de Contas, com trânsito em
julgado, para efeito de execução.
Parágrafo único. Em caso de vacância ou em suas ausências e impedimentos, por motivo
de licença, férias, ou outro afastamento legal o Procurador Geral terá como substituto o
Procurador mais antigo no cargo, tendo direito o substituto a diferença de remuneração.

CAPÍTULO III
Do Conselho Superior do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Seção I
Da Competência

compete.

I - organizar e votar a composição da lista tríplice de que trata o art. 7º, desta Lei;
II - a lista, uma vez organizada, será enviada, pelo Presidente do Conselho, ao Presidente do
Tribunal de Contas que, por sua vez, a submeterá ao Governador do Estado;
III - escolher os membros do Ministério Público junto ao Tribunal que devem compor a
Comissão de Concurso Público para o cargo de Procurador;
IV - autorizar 0 afastamento de membro do Ministério Público junto ao Tribunal para
frequentar curso de especialização ou estudo, no Pais ou fora dele;

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Art. 10 Ao Conselho Superior do Ministério junto ao Tribunal, composto pelos Procuradores,

V - elaborar seu Regimento Interno;
VI - propor ao Tribunal de Contas, por 2/3 (dois terços) dos seus integrantes, a disponibilidade
de membro do Ministério Público junto ao Tribunal, assegurada ampla defesa;
VII - mandar instaurar processo de sindicância ou administrativo disciplinar contra membro
do Ministério Público junto ao Tribunal e determinar a investigação de responsabilidade
FULPLQDO TXDQGR HP SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR ¿FDU FRPSURYDGD D H[LVWrQFLD GH FULPH GH
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ação publica;
VIII - deliberar sobre qualquer matéria de interesse do Ministério Público junto ao Tribunal
que lhe seja proposta pelo Procurador Geral;
IX - decidir sobre aplicação de penalidade disciplinar aos membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, quando proposta pelo Procurador Geral;
X - propor a alteração na estrutura das atividades internas do Ministério Público junto ao
7ULEXQDOTXDQGRUHFODPDGDVSHORLQWHUHVVHS~EOLFRHPRGL¿FDomRQDVXDRUJDQL]DomR
Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas no seu
UHVXPRQRyUJmRGHLPSUHQVDR¿FLDOGR(VWDGRVDOYRTXDQGRDOHLLPSXVHUVLJLORRXTXDQGR
houver deliberação da maioria dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Da organização básica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Art. 11. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas passa a ser composto de sete
Procuradores nomeados pelo Presidente do Tribunal, sendo um deles o Procurador Geral
nomeado este na forma do art. 7. “ desta Lei.
Parágrafo único. 0 ingresso no Quadro de Procurador far-se-á mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação do Tribunal de Contas e da Ordem dos Advogados
GR%UDVLO6HFFLRQDOGR5LR*UDQGHGR1RUWHHPVXDUHDOL]DomRREVHUYDGDQDVQRPHDo}HV

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

DRUGHPGHFODVVL¿FDomR

Art. 12. Caberá ao Procurador Geral, depois de autorização do Tribunal de Contas, organizar
e realizar o concurso público, para provimento do cargo de Procurador bem assim homologar
o seu resultado.

Art. 13. 0 Edital, que deve ser aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público junto
ao Tribunal, estabelecerá os requisitos para a inscrição, as condições para o provimento do
cargo, o programa de cada matéria, as modalidades de prova e a pontuação mínima exigida,
os títulos suscetíveis de apresentação e os critérios de sua valorização, e, ainda, o dia e a hora
de encerramento da inscrição, além de outros elementos vinculados ao concurso.

Art. 14. O concurso será válido pelo prazo de dois anos, a contar da data de homologação,
podendo ser prorrogado, por igual período, por deliberação do Procurador Geral ouvido o
Conselho Superior do Ministério Público junto ao Tribunal.
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CAPÍTULO V
Da competência dos Procuradores
Art. 15. Incumbe aos Procuradores, dentre outras atribuições:
,  R¿FLDU QRV IHLWRV GD FRPSHWrQFLD LQVWLWXFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR MXQWR DR 7ULEXQDO
ressalvados aqueles privativos do Procurador Geral, nos quais intervirão somente quando,
por ele, houver delegação;
II - atuar junto as Câmaras do Tribunal de Contas, Cabendo-lhes exercer, na sua plenitude,
as atribuições afetas ao Ministério Público junto ao Tribunal;
III - é obrigatória a presença do Procurador as sessões da Câmara, junto a qual funcionar, e
às do Tribunal Pleno, quando, em substituição legal, ao Procurador Geral;
IV - integrar o Conselho Superior do Ministério Público junto ao Tribunal;
V - interpor recursos das decisões ou acórdãos proferidos nos processos em que tenham
R¿FLDGR
VI - exercer inspeção sobre os processos vinculados a sua área de atuação;
VII - solicitar dos órgãos competentes do Tribunal por intermédio da Presidência ou do
Conselheiro Relator, conforme o caso, informações complementares ou elucidativas que
entender convenientes nos processos sujeitos a sua intervenção;
VIII - requerer ao Presidente ou ao Conselheiro Relator qualquer providência que lhes pareça
indispensável á instrução do processo;
IX - produzir relatório trimestral e anual de suas atividades, submetendo-o ao Conselho

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 16. O Ministério Público junto ao Tribunal terá para a execução de suas atividades
administrativas, técnicas e de assessoramento pessoal alocado pelo Tribunal de Contas,
mediante requisição dirigida a seu Presidente, pelo Procurador Geral, a quem caberá dispor
sobre a organização e funcionamento interno dos seus serviços.

Art. 17. O Procurador Geral e os Procuradores receiem o mesmo tratamento jurídico e

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

Superior.

SURWRFRODUGLVSHQVDGRDRVPHPEURVGR7ULEXQDOHGDV&kPDUDMXQWRDRVTXDLVR¿FLDUHP

Art. 18. Os Procuradores atuarão, por designação do Procurador Geral junto as Câmaras e,
no Plenário delas ou, no do Tribunal, obedecida a ordem de substituição, podendo exercer
FDUJR GH FRQ¿DQoD GH DVVHVVRUDPHQWR QR *DELQHWH GR 3URFXUDGRU *HUDO RX QHOH SUHVWDU
assessoramento, desde que haja necessidade do serviço.
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Art. 19. Ao Procurador Geral e aos Procuradores aplicam-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado pertinentes a vantagens, direitos,
garantias, prerrogativas, vedações e regime disciplinar

Art. 20. Os membros do Ministério Público junto ao Tribunal terão direito a sessenta dias de
férias, por ano, que serão gozadas de acordo com escala aprovada pelo Procurador Geral.
3DUiJUDIR~QLFR1mRSRGHPJR]DUIpULDVVLPXOWDQHDPHQWHPDLVGHGRLV3URFXUDGRUHVFXMD
IUXLomRSRGHUiVHULQWHUURPSLGDSRUQHFHVVLGDGHGRVHUYLoR¿FDQGRDSDUFHODUHVWDQWHSDUD
ser gozada em tempo oportuno.

Art. 21. Os servidores para exercício no Ministério Público junto ao Tribunal terão,
previamente, os seus nomes propostos ao Presidente do Tribunal pelo Procurador Geral,
inclusive nos casos de servidores cedidos.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 22. Os recursos do orçamento da Procuradoria Geral do Ministério Público junto ao
7ULEXQDOGRH[HUFtFLRGHHRVGHFRUUHQWHVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVDHOHVDEHUWRV¿FDP
incorporados por seus saldos, ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado, mantida a
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vinculação as dotações respectivas.

Art. 23. Os débitos, processados ou não, e dívidas de exercícios anteriores da Procuradoria
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal, existentes à data da vigência desta Lei, passam
à responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado a quem cabe efetuar o seu processamento
e liquidação.

Art. 24. Os cargos de provimento efetivo, comissionados e funções, como os seus respectivos
WLWXODUHV ¿FDP WUDQVIHULGRV H LQFRUSRUDGRV DR TXDGUR GH 3HVVRDO GR 7ULEXQDO GH &RQWDV
devendo, quando for o caso, ser procedida a sua redistribuição pelos órgãos internos do
Tribunal, quando não ajustáveis à nova estrutura administrativa do Ministério Público ao
Tribunal.

Art. 25. Fica o Governador do Estado autorizado a, por Decreto, proceder, por suplementação,
a incorporação dos créditos orçamentários vinculados, no orçamento vigente, à Procuradoria
Geral do Ministério Público junto ao Tribunal, para o orçamento do Tribunal de Contas do
Estado.
24
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Art. 26. Para a primeira eleição do Procurador Geral, o Conselho Superior decidirá sobre a
composição da lista tríplice no prazo de vinte dias após a publicação desta Lei, cabendo ao
atual Procurador Geral o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas, em quarenta e oito
KRUDVSHUPDQHFHQGRQRFDUJRDWpD¿QDOL]DomRGRSURFHVVRGHQRPHDomRQRVWHUPRVGRDUW
7o.
Parágrafo único. Fica igualmente autorizado o Procurador Geral em exercício proceder a
transferência e incorporação do acervo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
para 0 Tribunal.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente, as Leis Complementares nos 03, de 03 de maio de 1973, e 17 de 05
de julho de 1979.

3DOiFLRGH'HVSDFKRVGH/DJRD1RYDHP1DWDOGHRXWXEURGHO da República.

*$5,%$/',$/9(6(),/+2
Francisco Dagmar Fernandes

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2884, da qual foi Relator
o Ministro Celso de Mello, estabeleceu a diferença entre o Ministério Público Especial,
que atua junto ao Tribunal de Contas, e os Ministérios Públicos da União e Estados. Da

$',15-
5(/$7250,1&(/62'(0(//2
…..............
2 0,1,67e5,2 3Ò%/,&2 (63(&,$/ -8172 $26 75,%81$,6 '( &217$6 12 6(
&21)81'(&2026'(0$,65$026'20,1,67e5,23Ò%/,&2&2080'$81,b2(
'26(67$'260(0%526
20LQLVWpULR3~EOLFRHVSHFLDOMXQWRDRV7ULEXQDLVGH&RQWDVȸTXHFRQ¿JXUDXPDLQGLVFXWtYHO
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ementa extrai-se:

UHDOLGDGH FRQVWLWXFLRQDO ² TXDOL¿FDVH FRPR yUJmR HVWDWDO GRWDGR GH LGHQWLGDGH H GH
¿VLRQRPLDSUySULDVTXHRWRUQDPLQFRQIXQGtYHOHLQDVVLPLOiYHODLQVWLWXLomRGR0LQLVWpULR
Público comum da União e dos Estados-membros;
1mRVHUHYHVWHGHOHJLWLPLGDGHFRQVWLWXFLRQDODSDUWLFLSDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPXP
perante os Tribunais de Contas dos Estados, pois essa participação e atuação acham-se
Constitucionalmente reservadas aos membros integrantes do Ministério Público especial, a
que se refere a própria Lei Fundamental da República (ar: 130);
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2SUHFHLWRFRQVXEVWDQFLDGRQRDUWGD&RQVWLWXLomRUHÀHWHXPDVROXomRGHFRPSURPLVVR
aditada pelo legislador constituinte brasileiro, que preferiu não outorgar, ao Ministério
Público comum, as funções de atuação perante os Tribunais de Contas, optando, ao contrário,
SRUDWULEXLUHVVHUHOHYDQWHHQFDUJRDDJHQWHVHVWDWDLVTXDOL¿FDGRVGHIHULQGROKHVXPVWDWXV
jurídico especial e ensejando-lhes com o reconhecimento das já mencionadas garantias de
ordem subjetiva, a possibilidade de atuação funcional exclusiva e independente perante as
Cortes de Contas.

Não resta dúvida, portanto, de que o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas não integra nem o Ministério Público da União, nem o Ministério Público dos
Estados.
Resta saber se o Conselho Nacional do Ministério Público tem competência
para assuntos relativos aos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas, dos
(VWDGRVRXGD8QLmRSRUQmRLQWHJUDUHPHVWHVDRUJDQL]DomRSUHYLVWDQRDUWGD
Constituição Federal.
Tenho para mim que a resposta é negativa.
$ FRPSHWrQFLD GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HVWi ¿[DGD QR
§ 2° do art. 130-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n°

&RPSHWHDR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRRFRQWUROHGDDWXDomRDGPLQLVWUDWLYD
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H¿QDQFHLUDGR0LQLVWpULR3~EOLFRHGRFXPSULPHQWRGRVGHYHUHVIXQFLRQDLVGHVHXVPHPEURV
cabendo-lhe:
1 - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomenda providências;
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 Ministério Público da União
RX GRV (VWDGRV SRGHQGR GHVFRQVWLWXtORV UHYrORV RX ¿[DU SUD]R SDUD TXH VH DGRWHP DV
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
tribunais de Contas;
III - receba e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência
disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso,
determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV - rever, de Ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do

26
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Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano,
V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a
situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a
mensagem prevista no art. 84, XI.

20LQLVWpULR3~EOLFRMXQWRDR7ULEXQDOGH&RQWDVSRUVXDQDWXUH]DHVSHFLDO
QmRWHPDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDQHP¿QDQFHLUD
No caso em exame (Estado do Rio Grande do Norte), a Lei Complementar
HVWDGXDO Q  HVWDEHOHFH TXH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR DOL R¿FLDQWH p LQWHJUDGR j
estrutura básica do Tribunal, tem seu quadro de pessoal alocado dos quadros do próprio
TCE, cujos servidores devem ter seus nomes submetidos previamente ao Presidente,
mediante proposição, e seus recursos materiais são incorporados ao orçamento do TCE.
eyUJmRSRUWDQWRVXERUGLQDGRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDPHQWHDRSUySULR7ULEXQDO
GH&RQWDVTXHSRUVXDYH]VXERUGLQDVHGHLJXDOPRGRDR*RYHUQRGR(VWDGR
Destarte, sequer os atos administrativos poderiam ser apreciados ou revistos
SRUHVWH&103GDGDDDXVrQFLDGHDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUD
Quanto à competência do Conselho quanto aos atos administrativos, bem
observam Flávio Dino, Nicolao Dino, Leonardo Barbosa e Hugo Cavalcanti Melo Filho,
Excelentíssimo Conselheiro deste CNMP, ao comentar o art. 130-A da Constituição

“Os atos administrativos sujeitos a reexame são aqueles que guardam relação direta com a
atividade-meio, afastando-se toda e qualquer possibilidade de exame dos atos administrativos
UHODFLRQDGRV j DWLYLGDGH¿P GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR YJ DWRV SUDWLFDGRV QD FRQGXomR GH
procedimento investigatório ou de inquérito civil público). Estes últimos, embora de natureza
administrativa, não se confundem com aqueles referidos no inciso II, os quais dizem respeito
D JHVWmR DGPLQLVWUDWLYD H ¿QDQFHLUD GD LQVWLWXLomR 'H IDWR p LPSRVVtYHO LQWHUSUHWDU R
disposto no inciso II de forma dissociada do inciso I e da própria redação do § 2°, do art. 130A. A sistematização desses preceitos induz à conclusão de que as incumbências mencionadas
no inciso II estão diretamente ligadas a atribuição de controle da atuação administrativa
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Federal:

H¿QDQFHLUDQmRSRGHQGRVHUH[HUFLGDVGHPRGRDFRPSUHHQGHUDDXWRQRPLDIXQFLRQDOGR
membro do Parquet.” (“Reforma do Judiciário — Comentários à Emenda n° 45/2004”, Ed.
Impetus, 2005, p. 268)
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2VDWRVGHJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGDGDDDXVrQFLDGHDXWRQRPLD
do Ministério Público especial, são de atribuição do próprio Tribunal de Contas,
escapando, portanto, à competência deste CNMP.
Pela ausência de previsão constitucional, entendo não assistir competência ao
Conselho Nacional do Ministério Público quanto aos membros do Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas da União ou dos Estados. Pelos mesmos motivos,
igualmente, entendo não assistir competência ao Conselho Nacional de Justiça quanto
aos membros dos Tribunais de Contas da União ou dos Estados.
Posto isso, não conheço do pedido.
Extraiam-se peças e encaminhem-se ao Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Norte, para as providências que entender cabíveis, quanto aos fatos
narrados na representação, no âmbito de suas atribuições.
É como voto.

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
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Relatora
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NEPOTISMO.
Vedação

PROCESSO Nº 0.00.000.000027/2005-15
RELATOR: CONSELHEIRO HUGO CAVALCANTI MELO FILHO
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETO: Nepotismo
EMENTA
Os princípios constitucionais da isonomia e, especialmente, da moralidade e da impessoalidade impossibilitam o exercício da competência
administrativa para obter proveito pessoal ou qualquer espécie de favoritismo, assim como impõem a necessária obediência aos preceitos éticos,
principalmente aos relacionados à indisponibilidade do interesse público.
2  QHSRWLVPR p FRQGXWD QHIDVWD TXH YLROD ÀDJUDQWHPHQWH RV SULQFtSLRV
maiores da Administração Pública e, portanto, é inconstitucional, indeSHQGHQWHPHQWHGDVXSHUYHQLHQWHSUHYLVmROHJDOXPDYH]TXHRVUHIHULGRV
SULQFtSLRVVmRDXWRDSOLFiYHLVHQmRSUHFLVDPGHOHLSDUDWHUSOHQDH¿FiFLD

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de Proposta de Resolução apresentada na sessão do Conselho
1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GH  GH DJRVWR GH  SHOR &RQVHOKHLUR +XJR
&DYDOFDQWL0HOR)LOKRGHSRLVGHVLJQDGRUHODWRU
Na sessão de 5 de setembro de 2005, apresentado o voto do Relator, deu-se
início à discussão.
GH 5HVROXomR R &RQVHOKHLUR 6DLQW¶&ODLU -~QLRU SHGLX YLVWD UHJLPHQWDO GRV DXWRV 2V
membros do Conselho Nacional do Ministério Público, a exceção do Conselheiro
/XFLDQR&KDJDVGD6LOYDDQWHFLSDUDPRYRWRDSURYDQGRWRGDD3URSRVWDGH5HVROXomR

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

Após aprovação, por unanimidade, dos textos dos arts. 1º e 2º da Proposta

Dando-se continuidade à discussão da matéria, na sessão de 3 de outubro de
2005, o Conselheiro Saint’Clair Júnior proferiu o seu voto, pelo qual, preliminarmente,
não conhecia da proposição e, no mérito, indeferia-a.
A preliminar suscitada foi submetida ao Conselho, que manteve a deliberação
DQWHULRUYHQFLGRVRV&RQVHOKHLURV6DLQWµ&ODLU-~QLRUH/XFLDQR&KDJDV1RPpULWRSRU
maioria, foi mantida a decisão anterior, de aprovação da Proposta apresentada, vencidos
RV&RQVHOKHLURV6DLQW¶&ODLU-~QLRU/XFLDQR&KDJDVH)UDQFLVFR0DXUtFLR$OEXTXHUTXH
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TXH D LQGHIHULDP HVWH ~OWLPR PRGL¿FDQGR SRVLomR DQWHULRU H SDUFLDOPHQWH R
&RQVHOKHLUR3DXOR3UDWDTXHUHVWULQJLDRSDUHQWHVFRDRVHJXQGRJUDX&LYLO
2&RQVHOKHLUR/XFLDQR&KDJDVSHGLXYLVWDGRVDXWRV
25HODWRUDUJXLXRVHXLPSHGLPHQWR
23UHVLGHQWHGR&RQVHOKRFRQFHGHXDR&RQVHOKHLUR/XFLDQR&KDJDVTXHQmR
UHFRQKHFHXRVHXLPSHGLPHQWRRSUD]RGHGH]GLDVSDUDDSUHVHQWDomRGHGHIHVD
)RLGHVLJQDGRUHODWRUGDH[FHomRR&RQVHOKHLUR3DXOR3UDWD
Na sessão de 7 de novembro de 2005, acompanhando o voto do Conselheiro
3DXOR 3UDWD GHFLGLX R &RQVHOKR SRU PDLRULD SHOD LPSURFHGrQFLD GD DUJXLomR GH
LPSHGLPHQWRYHQFLGRVRV&RQVHOKHLURV+XJR0HOR)LOKR,YDQD6DQWRVH-DQLFH$VFDUL
2&RQVHOKHLUR/XFLDQR&KDJDVSURIHULXVHXYRWR
É o relatório.

VOTO
$VRFLHGDGHEUDVLOHLUDQmRWROHUDRQHSRWLVPR$GHVSHLWRGLVWRpREULJDGDD
assistir ao triste espetáculo de nomeação de parentes de autoridades dos três Poderes
da República. Com efeito, o nepotismo permeia toda a administração, impondo a
YHUJRQKRVDSUHYDOrQFLDGHPHVTXLQKRVLQWHUHVVHVSHVVRDLVVREUHRLQWHUHVVHS~EOLFR(
R0LQLVWpULR3~EOLFRLQIHOL]PHQWHQmRHVWiLPXQHjRGLRVDSUiWLFD
1R kPELWR GD -XVWLoD GD 8QLmR GHVGH GH]HPEUR GH  Ki OHL TXH
H[SUHVVDPHQWHSURtEHDQRPHDomRGHF{QMXJHVHSDUHQWHVDWpRWHUFHLURJUDXFLYLOGH
MXt]HVLQFOXVLYHDSRVHQWDGRV$/HLQGHTXHFULRXDVFDUUHLUDVGRV
VHUYLGRUHVGR3RGHU-XGLFLiULRHPVHXDUWYHGDDQRPHDomRRXGHVLJQDomRSDUD
FDUJRHPFRPLVVmRHIXQomRFRPLVVLRQDGDGHF{QMXJHFRPSDQKHLURRXSDUHQWHDWpR
WHUFHLURJUDXFLYLOGRVPHPEURVGH7ULEXQDOHMXt]HVDHOHYLQFXODGRVVDOYRGHVHUYLGRU
NEPOTISMO. VEDAÇÃO

RFXSDQWHGHFDUJRGHSURYLPHQWRHIHWLYRGDVFDUUHLUDVMXGLFLiULDV
(PERUDDOHLHPFRPHQWRWHQKDJHQHUDOL]DGRDVDOXWDUOLPLWDomRQmRFKHJRX
D VHU QRYLGDGH 1R 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO D SUiWLFD GR QHSRWLVPR IRL IUXVWUDGD
KiPDLVGHTXLQ]HDQRVSRUIRUoDGRDUWGRVHX5HJLPHQWR,QWHUQR$VOHLVTXH
FULDUDPRV7ULEXQDLVGR7UDEDOKRDSDUWLUGD5HJLmR (VStULWR6DQWRHPQRYHPEUR
GH SDVVDUDPDFRQWHUDYHGDomRGHQRPHDomRGHSDUHQWHVGHMXt]HV(D/HL
QGHRXWXEURGHTXHDOWHURXDFRPSRVLomRHRUJDQL]DomRLQWHUQD
GR 757 GD  5HJLmR 3HUQDPEXFR  WURX[H LGrQWLFD SURLELomR 7DLV UHJUDV D ULJRU
seriam desnecessárias.
&RPR VXVWHQWRX D $VVRFLDomR 1DFLRQDO GRV 0DJLVWUDGRV GD -XVWLoD GR
7UDEDOKR  $1$0$75$ HP $omR 'LUHWD GH ,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH FRQWUD DWR
30
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QRUPDWLYR GR 7ULEXQDO 6XSHULRU GR 7UDEDOKR ³RFRUUH TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
/HLD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHMiSURLELDDQRPHDomRGHSDUHQWHVSDUD
FDUJRVGHFRQ¿DQoDXPDYH]TXHQHODIRUDPDFROKLGRVH[SUHVVDPHQWHRSULQFtSLRGD
LVRQRPLD DUWFDSXW RSULQFtSLRGDLPSHVVRDOLGDGH &)DUWFDSXW HRSULQFtSLR
GDPRUDOLGDGH &)DUWFDSXW &RPRpOyJLFRGHGX]LUGYWRGRVHVVHVSULQFtSLRV
impossibilitam o exercício da competência administrativa para obter proveito pessoal
ou qualquer espécie de favoritismo, assim como impõem a necessária obediência aos
preceitos ético, especialmente os relacionados à indisponibilidade do interesse público.
$VVLPVHQGRD/HLYHLRWmRVRPHQWHH[SOLFLWDURTXHMiHVWDYDFODUR
QD&RQVWLWXLomR)HGHUDOXPDYH]TXHRVSUHFHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVLQYRFDGRVVmRDXWR
DSOLFiYHLV H QmR GHSHQGHP GH OHL SDUD VHUHP FRQFUHWL]DGRV 'Dt SRUTXH D SUHVHQWH
TXHVWmRQmRGL]UHVSHLWRDRFXPSULPHQWRRXQmRGDQRUPDOHJDOHVLPDRFXPSULPHQWR
dos preceitos constitucionais invocados, que incidem forçosa e diretamente sobre a
hipótese presente. ”
(PSDUHFHUHODERUDGRHPYLUWXGHGHFRQVXOWDGD$1$0$75$RVDGYRJDGRV
$OEHUWR 3DYLH H $QD )UD]mR UHJLVWUDP R IDWR GH R 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO KDYHU
¿UPDGRHQWHQGLPHQWRQRPHVPRVHQWLGR
e LQWHUHVVDQWH QRWDU TXH WDO DVVXQWR Mi IRL DSUHFLDGR SHOR 67) DR MXOJDU D
$',0&FXMDHPHQWDpDVHJXLQWH 5HODWRU0LQ0DUFR$XUpOLR'- 
“CARGOS DE CONFIANÇA - PARENTESCO - NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO - PROIBIÇÃO
- EMENDA CONSTITUCIONAL - ADI - LIMINAR. A concessão de liminar pressupõe a
UHOHYkQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR H R ULVFR GH PDQWHUVH FRP SOHQD H¿FiFLD R SUHFHLWR ,VVR
não ocorre quando o dispositivo atacado, de índole constitucional, confere ao tema chamado
³QHSRWLVPR´WUDWDPHQWRXQLIRUPHQRV3RGHUHV/HJLVODWLYR([HFXWLYRH-XGLFLiULRSURLELQGR
RH[HUFtFLRGRFDUJRSHORVSDUHQWHVFRQVDQJXtQHRVHD¿QVDWpRVHJXQGRJUDXQRkPELWR

VLWXDo}HVH[LVWHQWHV  ´

1RSUHFHGHQWHD$omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSUHWHQGLDDGHFODUDomR

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

GH FDGD 3RGHU GLVSRQGR VREUH RV SURFHGLPHQWRV D VHUHP DGRWDGRV SDUD D FHVVDomR GDV

GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GH HPHQGD FRQVWLWXFLRQDO JD~FKD TXH QmR DSHQDV SURLELD
SDUDRIXWXURTXHRVFDUJRVHPFRPLVVmRSXGHVVHPVHURFXSDGRVSRUSDUHQWHVFRPR
WDPEpPH[WLQJXLDWRGRVRVSURYLPHQWRVDQWHULRUHVTXHHVWLYHVVHPHPGHVFRQIRUPLGDGH
com o seu texto.
$R PDQWHU DPERV RV GLVSRVLWLYRV R 67) UHFRQKHFHX SOHQDPHQWH TXH D
proibição do nepotismo decorre diretamente da Constituição Federal e que a emenda
FRQVWLWXFLRQDO JD~FKD WmR VRPHQWH YHLR D UHD¿UPDU HVVD YHGDomR 9DOH VDOLHQWDU RV
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c31 31

05/04/2012 17:34:16

31

trechos culminantes do voto do Ministro Relator Marco Aurélio:
³$&DUWDGHKRPHQDJHLDFRPWLQWDVIRUWHVRSULQFtSLRLVRQ{PLFR$OpPGDUHJUDJHUDO
GRDUWLJRWHPVHDLQGDDHVSHFt¿FDUHYHODGRUDGHTXHRVFDUJRVHPSUHJRVRXIXQo}HV
S~EOLFDV VmR DFHVVtYHLV DRV EUDVLOHLURV TXH SUHHQFKDP RV UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV HP OHL
devendo a investidura, excetuada a hipótese de cargo em comissão assim declarado em lei, ser
SUHFHGLGDGHFRQFXUVRS~EOLFRGHSURYDVHGHSURYDVHWtWXORV$FXOWXUDEUDVLOHLUDFRQGX]LX
R&RQVWLWXLQWHGHDLQVHULUUHODWLYDPHQWHiDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGLUHWDLQGLUHWDRX
IXQGDFLRQDOGHTXDOTXHUGRV3RGHUHVQDDEHUWXUDGRFDStWXORSUySULR 'D$GPLQLVWUDomR
3~EOLFD DREULJDWyULDREVHUYkQFLDDRVSULQFtSLRVGDOHJDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHPRUDOLGDGH
H SXEOLFLGDGH LQHJDYHOPHQWH R &RQVWLWXLQWH YROWRXVH SDUD R FDPSR SHGDJyJLFR DWHQWR i
UHDOLGDGHQDFLRQDOTXDQWDVHTXDQWDVYH]HVHLYDGDGHGLVWRUo}HV
$DSUHFLDomRGDOLPLQDUEXVFDGDSHOD3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFDQRTXHVHPRVWURX
VHQVtYHO DR LQFRQIRUPLVPR GDTXHOHV TXH UHSUHVHQWDUDP REMHWLYDQGR R DMXL]DPHQWR GHVWD
DomR GLUHWD GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH QmR SRGH UHVXOWDU QR GHIHULPHQWR FRP D H[WHQVmR
SOHLWHDGDDPHQRVTXHVHROYLGHRJUDQGHVLVWHPDHPTXHVHFRQVXEVWDQFLDD&DUWDYLJHQWH
com o afastamento dos princípios explícitos e implícitos nela contidos, da extravagância
notada no serviço público quando, até mesmo diante de vencimentos achatados,
busca-se a via chamada “renda familiar”.
6HQKRU 3UHVLGHQWH HPERUD VHP TXHUHU HQYHUHGDU RV FDPLQKRV GR PRUDOLVPR EDUDWR
SRQGHUR VHU QHFHVViULD XPD UHÀH[mR PDLV SURIXQGD VREUH R VHQWLGR pWLFR TXH ODVWUHLD
QRUPDVGHVWHTXLODWH$VSULPHLUDVSHUJXQWDVDVHUHPIHLWDVGL]HPFRPDUD]mRGHVHUHR
PRPHQWRHPTXHYrPjEDOKDSURSRVLo}HVQRUPDWLYDVFRPRDH[DPLQDGD3RLVEHPQmRKi
PHVPRFRPRROYLGDUDVUDGLFDLVWUDQVIRUPDo}HVSRUTXHSDVVDR%UDVLO&ROKHPRVRVIUXWRV
EHQID]HMRVGDGHPRFUDFLDPDGXUD(HVSHUDPRVPXLWRWHPSRSRULVVR2SRYREUDVLOHLURMi
QmRWDWHLDPHUJXOKDGRQDVWUHYDVGDLJQRUkQFLDHFRQVHTXHQWHVXEVHUYLrQFLDHPEXVFDGD
NEPOTISMO. VEDAÇÃO

PmRGLWDGRUDHDVVLVWHQFLDOLVWD3URFXUDVLP¿UPH]DQDFRQGXomRGDQDXVHPGHVSRWLVPR
SRUpP2EUDVLOHLURGHKRMHQmRPDLVLPSORUDSHORVVHXVQDWXUDLVGLUHLWRVH[LJHRV
É esse o contexto no qual exsurgem leis que, em última instância, indo ao encontro do anseio
popular pela D¿UPDomR GH¿QLWLYD GD PRUDOLGDGH FRPR SULQFtSLR QRUWHDGRU GDV
LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV DWXDP FRPR GLTXHV j FRQWHQomR GD DQFHVWUDO DPELomR
humana. A um só tempo, mediante normas desse feitio, presta-se homenagem
j MXVWLoD QD PDLV EDVLODU DFHSomR GR WHUPR SHUPLWLQGRVH D TXHP GH GLUHLWR
DOFDQoDU R SDWDPDU SHOR TXDO SDJRX R SUHoR GR HVIRUoR GD GHGLFDomR H
competência3RURXWURODGRXVDQGRGDFDUWLOKDGRVGLOHWDQWHVGR1HROLEHUDOLVPRWmRHP
YRJDQDVDOWDVHVIHUDVGLULJHQWHVGR3DtVFDEHOHPEUDUTXHRPpULWRpDIyUPXODH¿FLHQWH
SDUDFKHJDUVHjTXDOLGDGHWRWDOGHVHMDGDDRVVHUYLoRVS~EOLFRVGLWRVHVVHQFLDLVOra, como
32
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p SRVVtYHO FRPSDWLELOL]DU WDLV DVVHUWLYDV FRP D SRVVLELOLGDGH GH QRPHDomR GH
SDUHQWHVSUy[LPRVSDUDRFXSDUFDUJRVLPSRUWDQWHVȸHDWpHVWUDWpJLFRVȸFDUJRV
GHGLUHomRQDVUHSDUWLo}HVS~EOLFDVFRPDQGDGDVSHORSURWHWRU"
5HVVDOYRTXHGHPRGRDOJXPHVWRXDPHQRVSUH]DUDFDSDFLGDGHGHVVHRXGDTXHOHLQGLFDGR
$ rQIDVH p RXWUD FXLGDVH DTXL GH HYLWDU IDFLOLGDGHV yEYLDV EHP DR JRVWR GDV PHGLGDV
SUR¿OiWLFDV$WpSRUTXHTXHPPHUHFHQmRSUHFLVDGHIDYRUHVTXHPID]SRURQGHLQVLVWHID]
TXHVWmRGHGHPRQVWUDUDTXHYHLRQXPULWXDOWtSLFRGHYDLGDGHKXPDQDEXVFDQGRFDUJRV
HOHYDGRVHPHQWLGDGHVS~EOLFDVRQGHSDUHQWHSUy[LPRQmRSRVVXLLQÀXrQFLDPDLRU
«
Com a Emenda Constitucional n° 12 à Carta do Rio Grande do Sul, rendeu-se
KRPHQDJHPDRVSULQFtSLRVGDOHJDOLGDGHGDLPSHVVRDOLGDGHGDPRUDOLGDGHGD
LVRQRPLDHGRFRQFXUVRS~EOLFRREULJDWyULRHPVXDDFHSomRPDLRU(Q¿PDWXRX
VHQDSUHVHUYDomRSUySULDGDUHVS~EOLFD$YHGDomRGHFRQWUDWDomRGHSDUHQWHVSDUD
FDUJRVFRPLVVLRQDGRV²SRUVLQDODDEUDQJHUQDHVSpFLHDSHQDVRVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV
HSDUHQWHVFRQVDQJXtQHRVD¿QVRXSRUDGRomRDWpRVHJXQGRJUDX SDLV¿OKRVHLUPmRV ²D
¿PGHSUHVWDUHPVHUYLoRVMXVWDPHQWHRQGHRLQWHJUDQWHIDPLOLDUGHVSRQWRXHDVVXPLXFDUJR
GH JUDQGH SUHVWtJLR PRVWUDVH FRPR SURFHGLPHQWR LQLELGRU GD SUiWLFD GH DWRV GD PDLRU
UHSHUFXVVmR&XLGDVHSRUWDQWRGHPDWpULDTXHVHUHYHODPHUHFHGRUDGHWUDWDPHQWRMXUtGLFR
~QLFR ȸ DUW  GD &DUWD GH  D DEUDQJHU RV WUrV 3RGHUHV R ([HFXWLYR R -XGLFLiULR H
R /HJLVODWLYR GHL[DQGRVH GH WHU D DGPLVVmR GRV VHUYLGRUHV S~EOLFRV FRQIRUPH D PDLRU RX
PHQRU¿GHOLGDGHGR3RGHUDRVSULQFtSLRVEiVLFRVGHFRUUHQWHVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO

0HUHFHLJXDOPHQWHGHVWDTXHRYRWRSURIHULGRSHOR(PLQHQWH0LQLVWUR&HOVR
de Mello, que também é muito claro no sentido de que a proibição do nepotismo decorre
dos princípios maiores da Constituição Federal:

RVSULQFtSLRVHVVHQFLDLVTXHGHULYDQGRGDFRQVWHODomRD[LROyJLFDTXHFRQIHUHVXEVWUDWRpWLFR
jVDo}HVGR3RGHU3~EOLFRSURFODPDPTXHDVIXQo}HVJRYHUQDPHQWDLVKmRGHVHUH[HUFLGDV
FRPDHVWULWDREVHUYkQFLDGRVSRVWXODGRVGDLJXDOGDGHGDLPSHVVRDOLGDGHHGDPRUDOLGDGH
administrativa.

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

³6DEHPRVTXHR(VWDGRQRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVTXHOKHVVmRLQHUHQWHVQmRSRGHLJQRUDU

(VVHVSULQFtSLRVHULJLGRVjFRQGLomRGHYDORUHVIXQGDPHQWDLVSHOD&DUWD3ROtWLFDUHSUHVHQWDP
SDXWDGHREVHUYkQFLDQHFHVViULDSRUSDUWHGRVyUJmRVHVWDWDLV
0DLVGRTXHLVVRWDLVSRVWXODGRVTXDOL¿FDPVHFRPRGLUHWUL]HVHVVHQFLDLVTXHGmRVXEVWkQFLD
HVLJQL¿FDGRjUHSXOVDTXHEXVFDID]HUSUHYDOHFHUQRkPELWRGRDSDUHOKRGH(VWDGRRVHQWLGR
UHDO GD LGHLD UHSXEOLFDQD TXH QmR WROHUD SUiWLFDV H FRVWXPHV DGPLQLVWUDWLYRV WHQGHQWHV D
FRQIXQGLU R HVSDoR S~EOLFR FRP D GLPHQVmR SHVVRDO GR JRYHUQDQWH HP FODUR GHVYLR GH
FDUiWHUpWLFRMXUtGLFR
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(P VXPD TXHP WHP R SRGHU H D IRUoD GR (VWDGR HP VXDV PmRV QmR WHP R
GLUHLWR GH H[HUFHU HP VHX SUySULR EHQHItFLR D DXWRULGDGH TXH OKH p FRQIHULGD
2 QHSRWLVPR DOpP GH UHÀHWLU XP JHVWR LOHJtWLPR GH GRPLQDomR SDWULPRQLDO GR
Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade
e da moralidade administrativa.”

Parece inevitável a conclusão de que os mencionados princípios constitucionais
dispensam a existência de lei dispondo acerca da vedação da nomeação de parentes
SDUDFDUJRVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDSURLELomRTXHGHFRUUHORJLFDPHQWHGRVPHVPRV
princípios.
$LQGD FRP 3DYLH H )UD]mR ³QHSRWLVPR p FRQGXWD QHIDVWD TXH YLROD
ÀDJUDQWHPHQWH RV SULQFtSLRV PDLRUHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD H SRUWDQWR p
LQFRQVWLWXFLRQDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXSHUYHQLHQWHSUHYLVmROHJDOXPDYH]TXHRV
UHIHULGRVSULQFtSLRVVmRDXWRDSOLFiYHLVHQmRSUHFLVDPGHOHLSDUDWHUHPSOHQDH¿FiFLD´
&RPR p OyJLFR GHGX]LX WRGRV HVVHV SULQFtSLRV LPSRVVLELOLWDP R H[HUFtFLR
da competência administrativa para obter proveito pessoal ou qualquer espécie
de favoritismo, assim como impõem a necessária obediência aos preceitos éticos,
principalmente os relacionados à indisponibilidade do interesse público.
7RGDV DV UD]}HV LQGLFDGDV HVWmR D MXVWL¿FDU D PHGLGD RUD SURSRVWD TXH
DEUDQJHDLQGDDVKLSyWHVHVGHQRPHDo}HVSDUDFDUJRVFRPLVVLRQDGRVQRkPELWRGR
Ministério Público como reciprocidade pela nomeação de parentes de seus membros
SDUD TXDOTXHU yUJmR GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD EHP DVVLP D XWLOL]DomR GH HPSUHVDV
prestadoras de serviços para a admissão oblíqua das pessoas referidas.
$VVLPYRWRSHODDSURYDomRGDSURSRVWDDSUHVHQWDGD¿[DQGRVHRVHJXLQWH
teor para a Resolução:

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

³2 &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QR H[HUFtFLR GD FRPSHWrQFLD ¿[DGD QR
DUW $   LQFLVR ,, GD &RQVWLWXLomR GD 5HS~EOLFD H FRP DUULPR QR DUW  GR VHX
5HJLPHQWRLQWHUQRFRQIRUPHGHFLVmRSOHQiULDWRPDGDHPVHVVmRUHDOL]DGDQHVWDGDWD

&216,'(5$1'2 D H[LVWrQFLD GH SDUHQWHV GH PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR RFXSDQGR
FDUJRVGHSURYLPHQWRHPFRPLVVmRGDHVWUXWXUDGHyUJmRVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRH
GRV(VWDGRV

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da isonomia e, especialmente, da moralidade
HGDLPSHVVRDOLGDGH
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&216,'(5$1'2 TXH WDLV SULQFtSLRV LPSRVVLELOLWDP R H[HUFtFLR GD FRPSHWrQFLD
DGPLQLVWUDWLYDSDUDREWHUSURYHLWRSHVVRDORXTXDOTXHUHVSpFLHGHIDYRULWLVPRDVVLPFRPR
LPS}HP D QHFHVViULD REHGLrQFLD DRV SUHFHLWRV pWLFRV SULQFLSDOPHQWH RV UHODFLRQDGRV j
LQGLVSRQLELOLGDGHGRLQWHUHVVHS~EOLFR

&216,'(5$1'2TXHQHSRWLVPRpFRQGXWDQHIDVWDTXHYLRODÀDJUDQWHPHQWHRVSULQFtSLRV
PDLRUHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD H SRUWDQWR p LQFRQVWLWXFLRQDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
VXSHUYHQLHQWHSUHYLVmROHJDOXPDYH]TXHRVUHIHULGRVSULQFtSLRVVmRDXWRDSOLFiYHLVHQmR
SUHFLVDPGHOHLSDUDWHUHPSOHQDH¿FiFLD

RESOLVE

$UWeYHGDGDDQRPHDomRRXGHVLJQDomRSDUDRVFDUJRVHPFRPLVVmRHSDUDDVIXQo}HV
FRPLVVLRQDGDVQRkPELWRGHTXDOTXHUyUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHGRV(VWDGRV
GHF{QMXJHFRPSDQKHLURRXSDUHQWHDWpRWHUFHLURJUDXLQFOXVLYHGRVUHVSHFWLYRVPHPEURV

$UW  $ SURLELomR QmR DOFDQoD R VHUYLGRU RFXSDQWH GH FDUJR GH SURYLPHQWR HIHWLYR GRV
TXDGURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRFDVRHPTXHD[LYHGDomRpUHVWULWDjQRPHDomRRXGHVLJQDomR
SDUDVHUYLUMXQWRDRPHPEURGHWHUPLQDQWHGDLQFRPSDWLELOLGDGH

$UW  1mR VHUmR DGPLWLGDV QRPHDo}HV QR kPELWR GRV yUJmRV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH
FRQ¿JXUHP UHFLSURFLGDGH SRU QRPHDo}HV GDV SHVVRDV LQGLFDGDV QR DUW  SDUD FDUJR HP
FRPLVVmR GH TXDOTXHU yUJmR GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD GLUHWD H LQGLUHWD GD 8QLmR GRV
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

$UW  2V yUJmRV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QmR SRGHUmR FRQWUDWDU HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH

3DUiJUDIR~QLFR$VSHVVRDVUHIHULGDVQRDUWTXHHYHQWXDOPHQWHVHMDPHPSUHJDGDVGDV
SUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVQmRSRGHUmRVHUORWDGDVQRVyUJmRVGR0LQLVWpULR3~EOLFR

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

VHUYLoRVTXHWHQKDPFRPRVyFLRVJHUHQWHVRXGLUHWRUHVDVSHVVRDVUHIHULGDVQRDUW

$UW  2V DWXDLV RFXSDQWHV GH FDUJRV FRPLVVLRQDGRV H IXQo}HV JUDWL¿FDGDV HP GHVDFRUGR
FRPRGLVSRVWRQRDUWLJRVHUmRH[RQHUDGRVQRSUD]RGHGLDV

$UW(VWD5HVROXomRHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomR
%HOR+RUL]RQWHGHQRYHPEURGH´
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ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Ministério Público,
por maioria, conhecer da proposição, vendidos os Conselheiros Saint’Clair Júnior e
/XFLDQR &KDJDV TXH GHOD QmR FRQKHFLDP H QR PpULWR DLQGD SRU PDLRULD DSURYDU
D5HVROXomRQGLVFLSOLQDQGRRH[HUFtFLRGHFDUJRVHPSUHJRVHIXQo}HVSRU
SDUHQWHV F{QMXJHV H FRPSDQKHLURV GH PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR YHQFLGRV RV
&RQVHOKHLURV 6DLQW¶&ODLU -~QLRU /XFLDQR &KDJDV H )UDQFLVFR 0DXUtFLR $OEXTXHUTXH
TXHDLQGHIHULDPHSDUFLDOPHQWHR&RQVHOKHLUR3DXOR3UDWDTXHUHVWULQJLDVXDDSOLFD
omRDRJUDXGHSDUHQWHVFR

%HOR+RUL]RQWHGHQRYHPEURGH

HUGO CAVALCANTI MELO FILHO

NEPOTISMO. VEDAÇÃO

Relator

36

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c36 36

05/04/2012 17:34:16

PROMOÇÕES E REMOÇÕES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE
Critérios

PROCESSO Nº 0.00.000.000037/2005-51
RELATOR: CONSELHEIRO PAULO SÉRGIO PRATA REZENDE
INTERESSADO: EDUARDO MARTINES JÚNIOR
OBJETO: NECESSIDADE DE ESCRUTÍNIO ABERTO E MOTIVADO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOÇÃO OU REMOÇÃO POR MERECIMENTO PRATICADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO.

ACÓRDÃO
Trata-se de pedido de providências formulado por EDUARDO MARTINES
JÚNIOR, Promotor de Justiça Criminal do Estado de São Paulo, visando consulta
acerca da necessidade de observância do princípio constitucional da publicidade nos
atos de promoção e remoção por merecimento dos membros do Ministério Público dos
Estados e do Ministério Público da União, por meio de voto aberto e fundamentado.
Aduz o Solicitante que ao Ministério Público se aplicam, mutatis mutandis,
todas as regras previstas para a Magistratura, por imposição do § 4°, do art. 129, da Lex
Verbera, nesse rastro, que a motivação e a publicidade das decisões
administrativas dos Tribunais, previstas no art. 93, inciso X, da Constituição da
República, devem ser observadas nas decisões administrativas proferidas no âmbito
do Ministério Público.
Salienta, outrossim, que, ad instar da norma supracitada, também tem
UHÀH[R QR kPELWR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR R SUHFHLWR LQVFXOSLGR QR DUW  LQFLVR ,,
alínea c, c/c seu inciso VIII-A, da Constituição Federal, o qual prevê requisitos relativos
às promoções e remoções: “a aferição do merecimento conforme o desempenho e
pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela
IUHTXrQFLDHDSURYHLWDPHQWRHPFXUVRVR¿FLDLVRXUHFRQKHFLGRVGHDSHUIHLoRDPHQWR´
Continua seu relato citando o art. 65, inciso II, da Lei 8.625/1993 (Lei

PROMOÇÕES E REMOÇOES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS

Fundamentalis, inclusive aquelas relativas às promoções e remoções por merecimento.

Orgânica Nacional do Ministério Público), o qual determina a prevalência de critérios
objetivos, sem, contudo, determinar a publicidade em tais atos administrativos.
Acresce, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça já editou a Resolução n°
6, de 13 de setembro de 2005, cujo texto dispõe sobre a aferição do merecimento para
promoção de Magistrados e acesso aos Tribunais Superiores.
3RU¿PUHTXHURSURQXQFLDPHQWRGHVWH&103DFHUFDGRWHPDH[SHGLQGR
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se Resolução própria com determinação de providências, objetivando a observância
pelos Ministérios Públicos (da União e dos Estados) do voto aberto e fundamentado
nas promoções e remoções por merecimento, atendendo-se, destarte, aos critérios
estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
É o relatório.

VOTO
Pedido de Providências que manifesta EDUARDO MARTINES JÚNIOR,
visando o pronunciamento do Conselho Nacional do Ministério Público acerca da
necessidade de escrutínio aberto e fundamentado nos atos administrativos de promoção
ou remoção por merecimento praticados no âmbito do Ministério Público dos Estados
e da União.
Ab initio, cumpre salientar a compatibilidade de tal requerimento com as
atribuições deste Conselho. Nessa esteira, o preceito insculpido no art. 130-A, § 2º,
incisos I e II, da Constituição Federal, in verbis:
“§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Mistério Público o controle da atuação administrativa
PROMOÇÕES E REMOÇOES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS

H¿QDQFHLUDGR0LVWpULR3~EOLFRHGRFXPSULPHQWRGRVGHYHUHVIXQFLRQDLVGHVHXVPHPEURV
cabendo-lhe:
,]HODUSHODDXWRQRPLDIXQFLRQDOHDGPLQLVWUDWLYDGR0LVWpULR3~EOLFRSRGHQGRH[SHGLUDWRV
UHJXODPHQWDUHVQRkPELWRGHVXDFRPSHWrQFLDRXUHFRPHQGDUSURYLGrQFLDV
,,  ]HODU SHOD REVHUYkQFLD GR DUW  H DSUHFLDU GH RItFLR RX PHGLDQWH SURYRFDomR D
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público
GD8QLmRHGRV(VWDGRVSRGHQGRGHVFRQVWLWXtORVUHYrORVRX¿[DUSUD]RSDUDTXHVHDGRWHP
DVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVDRH[DWRFXPSULPHQWRGDOHLVHPSUHMXt]RGDFRPSHWrQFLDGRV
7ULEXQDLVGH&RQWDV´
1

Interpretando-se sistematicamente a redação do § 2°, com os incisos I e II, do
precitado art. 130-A, chega-se à inegável conclusão que a atuação administrativa dos
órgãos do Ministério Público é objeto de controle do Conselho Nacional do Ministério
3~EOLFRSRGHQGRHVWHLQFOXVLYH¿[DUGLUHWUL]HVSDUDRVSURFHGLPHQWRVGHSURPRomRH
2DUWLQFLVR,DOtQHDFGD&)PRGL¿FDGRSHOD(&GLVS}HGDVHJXLQWHUHGDomR³F DIHULomR
GRPHUHFLPHQWRFRQIRUPHRGHVHPSHQKRHSHORVFULWpULRVREMHWLYRVGHSURGXWLYLGDGHHSUHVWH]DQRH[HUFtFLR
GDMXULVGLomRHSHODIUHTXrQFLDHDSURYHLWDPHQWRHPFXUVRVR¿FLDLVRXUHFRQKHFLGRVGHDSHUIHLoRDPHQWR´
2DUWSRUVXDYH]GHWHUPLQD³$SOLFDVHDR0LVWpULR3~EOLFRQRTXHFRXEHURGLVSRVWRQR
DUW´
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remoção por merecimento adotado no âmbito administrativo de tais órgãos, ad instar
do que já ocorreu no campo Judiciário (Resolução n° 06, de 13 de Setembro de 2005,
oriunda do Conselho Nacional de Justiça).
Ultrapassado tal ponto, passa-se à análise da matéria objeto da pretensão do
Solicitante.
Os critérios de aferição do merecimento nos atos administrativos de
promoção no âmbito do Judiciário e do Ministério Público aduz a Carta Magna, devem
ser avaliados objetivamente . A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por sua
vez, no art. 61, inciso II, no mesmo sentido preceitua:
³,,DSXUDUVHiDDQWLJXLGDGHQDHQWUkQFLDHRPHUHFLPHQWRSHODDWXDomRGRPHPEURGR
0LVWpULR3~EOLFRHPWRGDDFDUUHLUDFRPSUHYDOrQFLDGHFULWpULRVGHRUGHPREMHWLYD
OHYDQGRVHLQFOXVLYHHPFRQWDVXDFRQGXWDRSHURVLGDGHHGHGLFDomRQRH[HUFtFLRGRFDUJR
SUHVWH]D H VHJXUDQoD QDV VXDV PDQLIHVWDo}HV SURFHVVXDLV R Q~PHUR GH YH]HV TXH Mi WHQKD
SDUWLFLSDGR GH OLVWDV EHP FRPR D IUHTXrQFLD H R DSURYHLWDPHQWR HP FXUVRV R¿FLDLV RX
UHFRQKHFLGRVGHDSHUIHLoRDPHQWR´

Nos dois casos, porém, a legislação silencia quanto à necessidade de voto
aberto e fundamentado.
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
disponíveis. Trata-se, portanto, de instituição voltada ao patrocínio desinteressado de
interesse público, da prevalência da lei e da justiça.
Dessa posição nuclear, na tutela militante da ordem pública, da sociedade e
do direito, decorre, de forma ainda mais incisiva, a submissão do Parquet aos princípios
constitucionais instituídos como corolário do Estado Democrático de Direito, dentre os
quais o da publicidade e da motivação de seus atos.
O art. 37, caput, da Carta Política dispõe acerca dos princípios básicos da
Administração Pública, consubstanciando-os em seis mandamentos nucleares:
OHJDOLGDGHPRUDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHSXEOLFLGDGHHH¿FLrQFLD2LOXVWUHGRXWULQDGRU
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Consoante previsto no art. 127 da Constituição Ministério Público é

Hely Lopes Meireles, a respeito do tema, ensina:
³3RUHVVHVSDGU}HVpTXHVHKmRGHSDXWDUWRGRVRVDWRVDGPLQLVWUDWLYRV&RQVWLWXHPSRUDVVLP
GL]HURVIXQGDPHQWRVGDDomRDGPLQLVWUDWLYDRXSRURXWUDVSDODYUDVRVVXVWHQWiFXORVGD
DWLYLGDGHS~EOLFD5HOHJiORVpGHVYLUWXDUDJHVWmRGRVQHJyFLRVS~EOLFRVHROYLGDURTXHKiGH
PDLVHOHPHQWDUSDUDDERDJXDUGDH]HORGRVLQWHUHVVHVVRFLDLV´ 0(,5(//(6+HO\/RSHV
'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHG6mR3DXOR0DOKHLURVS
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Importa, aqui, de forma singular, o princípio da publicidade. Pela publicidade,
a Administração dá conhecimento de seu comportamento, tornando transparente o seu
agir. Segundo Hely Lopes Meirelles, “a publicidade não é elemento formativo do ato; é
UHTXLVLWRGHH¿FiFLDHPRUDOLGDGH´ RSFLWS 
Celso Antônio Bandeira de Melo também minudencia o postulado:
Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus
FRPSRUWDPHQWRV 1mR SRGH KDYHU HP XP (VWDGR 'HPRFUiWLFR GH 'LUHLWR QR TXDO R SRGHU
UHVLGHQRSRYR DUWSDUiJUDIR~QLFRGD&RQVWLWXLomR RFXOWDPHQWRDRVDGPLQLVWUDGRV
GRVDVVXQWRVTXHDWRGRVLQWHUHVVDPHPXLWRPHQRVHPUHODomRDRVVXMHLWRVLQGLYLGXDOPHQWH
DIHWDGRV SRU DOJXPD PHGLGD´ 0(//2 &HOVR $QW{QLR %DQGHLUD &XUVR GH 'LUHLWR
$GPLQLVWUDWLYRHG6mR3DXOR0DOKHLURVOS

De fato, o Ministério Público, como instituição defensora dos ditames
da lei e da justiça, está umbilicalmente ligado à preservação dos princípios que
regem a democracia. Sem dúvida, o princípio da publicidade deve gerir as decisões
administrativas no âmbito do Parquet.
A necessidade de voto aberto nas promoções por merecimento nada
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PDLV UHSUHVHQWD TXH XP UHÀH[R GD WUDQVSDUrQFLD EXVFDGD SHOD ,QVWLWXLomR GHVGH RV
primórdios de sua existência. A forma cristalina de sua atuação deve, portanto, estar
SUHVHQWHWDQWRQRGHVHPSHQKRGHVXDDWLYLGDGH¿PFRPRHPVXDDWLYLGDGHPHLRFRPR
órgão administrativo que é.
Seguindo essa linha, o Ministério Público do Estado de Goiás já adotou o
escrutínio aberto e fundamentado, nas promoções e remoções de seus membros pelo
FULWpULRGRPHUHFLPHQWRFRQVRDQWHVHYHUL¿FDQRDUWGD5HVROXomRQD
qual estatuiu o Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do
Estado de Goiás22.
Insta salientar, ademais, a necessidade de motivação das decisões
administrativas do Ministério Público relativas à promoção e remoção por merecimento
GHVHXVPHPEURV7DOD¿UPDomRDWXDOPHQWHpGHWRGRSHUWLQHQWH&RPHIHLWRRDUW
inciso X, da Constituição Federal (redação da EC 45/2005), aplicável ao Ministério
Público por força do art. 129, § 4°, preconiza, ipsis litteris:
“X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão
públicaVHQGRDVGLVFLSOLQDUHVWRPDGDVSHORYRWRGDPDLRULDDEVROXWDGHVHXVPHPEURV´

2³$VYRWDo}HVUHIHUHQWHVDSHGLGRVGHSURPRomRHUHPRomRSRUPHUHFLPHQWRVHUmRUHDOL]DGDVHPHVFUX
WtQLRDEHUWRHIXQGDPHQWDGRDRWHRUGRVDUWLJRV,,GD/HL)HGHUDOHGD/HL2UJkQLFD
(VWDGXDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR´ DUW5HVROXomRGR&603*2 
40
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Não resta mais dúvidas acerca da necessidade de motivação das decisões
administrativas proferidas no âmbito do Ministério Público, tanto pela lisura e
transparência sempre defendidas interna corporis, quanto pelo preceito entalhado em
sede constitucional.
A motivação deve ser explicita, clara e congruente. Poder-se-ia falar, assim,
à semelhança do que ocorre com a função endoprocessual da motivação em sede
jurisdicional que, na esfera administrativa, a motivação das decisões é garantia que
HPDQD GR SUySULR (VWDGR 'HPRFUiWLFR GH 'LUHLWR JDUDQWLD GR FLGDGmR GH ¿VFDOL]DU
e acompanhar os atos da Administração e de seus Órgãos, principalmente enquanto
interessado direto no ato.
Posto isso, opino pela edição de Resolução para regulamentação da matéria,
submetendo o voto à apreciação deste egrégio Órgão.

PAULO SÉRGIO PRATO REZENDE
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Relator
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PROMOÇÕES E REMOÇÕES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE.
Critérios.

PROCESSO Nº 0.00.000.002156/2010-13
RELATOR: CONSELHEIRO ALMINO AFONSO FERNANDES
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
OBJETO: Concurso de promoção por merecimento.
EMENTA
Procedimento de controle administrativo. Concurso de promoção e
remoção por merecimento. Inexistência de candidatos aptos dentro do
primeiro quinto da lista de antiguidade. Impossibilidade de participação
de todos os promotores integrantes da entrância. Necessidade de
recomposição da lista com candidatos oriundos do quinto subsequente.
É ilegal a prática de não recompor o quinto da lista de antiguidade
quando do julgamento dos concursos de promoção e remoção por
merecimento admitindo todos os inscritos pertencentes à entrância, pois
VLJQL¿FDODQoDUWRGRVRVFRQFRUUHQWHVHPXPFDPSRGHEDWDOKDRQGHR

qualquer outro critério, menos aqueles de ordem objetiva. Nos processos
GH SURPRomR RX UHPRomR SRU PHUHFLPHQWR QmR KDYHQGR FDQGLGDWRV
que possuam, simultaneamente, dois anos de exercício na respectiva
entrância e pertencentes a primeira quinta parte da lista de antiguidade,
serão aferidos os demais inscritos, respeitadas as sucessivas quintas
partes da lista de antiguidade. Portanto, no transcorrer dos concursos
GH SURPRomR H UHPRomR SRU PHUHFLPHQWR TXDQGR QmR PDLV KRXYHU
concorrentes pertencentes ao primeiro quinto, apenas e tão somente
os candidatos oriundos do quinto subsequente poderão ser votados,
sob pena de afronta ao art. 93, inciso II, alínea “b”, da CRFB e art. 61,
inciso IV, da Lei 8.625/93. Pedido julgado procedente para determinar
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FULWpULR UHLQDQWH VmR DV D¿QLGDGHV SHVVRDLV DPL]DGH FDPDUDGDJHP RX

TXH R UHTXHULGR QR SUD]R GH  WULQWD  GLDV UHDGHTXH D UHVROXomR Q
 GR &RQVHOKR 6XSHULRU SDUD SUHYHU D DGRomR GR FKDPDGR
“quinto sucessivo”.
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ACÓRDÃO
9LVWRUHODWDGRVHGLVFXWLGRVRVDXWRVDFRUGDPRV&RQVHOKHLURVGR3OHQiULR
GR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSRUXQDQLPLGDGHHPMXOJDUSURFHGHQWH
o presente procedimento de Controle Administrativo, nos termos do voto Relator.
$XVHQWHVMXVWL¿FDGDPHQWHRV&RQVHOKHLURV%UXQR'DQWDVH6pUJLR)HOWULQ
Brasília, 22 de fevereiro de 2011.
ALMINO AFONSO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto por
GLYHUVRV3URPRWRUHVGH-XVWLoDGR(VWDGRGD%DKLDDOHJDQGRHPVtQWHVHTXHDTXHOD
unidade ministerial não tem observado, nas promoções e remoções por merecimento,
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a necessidade de o candidato pertencer à quinta parte da lista de antiguidade, não
KDYHQGRQDSULPHLUDTXLQWDSDUWHTXHPSUHHQFKDRVUHTXLVLWRVHDFHLWHRFDUJRYDJR
2XVHMDQmRVHWHPREVHUYDGRRFKDPDGR³quinto sucessivo”.
Os requerentes pleiteiam a remodelação da Resolução nº 06/2006 do CSMP/
%$TXHGH¿QHFULWpULRVREMHWLYRVSDUDDVSURPRo}HVHUHPRo}HVSRUPHUHFLPHQWRGRV
PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GDTXHOH (VWDGR PDV QmR FRQWHPSOD D KLSyWHVH GR
quinto sucessivo.
$OHJDP SDUD WDQWR TXH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GD %DKLD QRV
concursos de promoções ou remoções, ao aferir o merecimento de seus membros vem
descortinando a ausência da aplicação uniforme dos critérios objetivos encartados
na referida resolução, desprestigiando, sobretudo, os candidatos mais antigos, numa
VLVWHPiWLFDLOyJLFDGHDSUHVHQWDomRSHVVRDOGRVWUDEDOKRVHUHD¿UPDomRGHHQODFHVGH
DPL]DGH
Informam, ainda, que formularam pedido de remodelação da referida
resolução na Instituição, mas, passado quase um ano, o pleito não foi sequer apreciado
SHOR(JUpJLR&RQVHOKR6XSHULRUGR03%$
$R¿QDOSOHLWHDUDPDVXVSHQVmROLPLQDUGRMXOJDPHQWRGHWRGDVDVSURPRo}HV
e remoções pelo critério de merecimento para as Promotorias de Justiça de entrância
LQLFLDO LQWHUPHGLiULD H ¿QDO H QR PpULWR TXH VH GHWHUPLQH DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
44
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GR (VWDGR GD %DKLD TXH HIHWXH R  UHGLPHQVLRQDPHQWR GD 5HVROXomR Q  GR
&RQVHOKR6XSHULRUGR03%$
¬VÀVLQGHIHULRSHGLGRGHOLPLQDUSRUQmRWHUYLVXDOL]DGRRSHULJR
da demora.
2UHTXHULGRSUHVWRXDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHV ÀV HVFODUHFHQGR
TXHREHGHFHDVGLVSRVLo}HVOHJDLVSUHYLVWDVQD5HVROXomRQGR03%$TXH
IRLFRQVLGHUDGDOHJDOSRUHVWH&RQVHOKR1DFLRQDO
$GX]LX DLQGD TXH R SURFHGLPHQWR SURWRFRODGR SHORV UHTXHUHQWHV QR
&RQVHOKR6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGD%DKLDDLQGDQmRIRL¿QDOL]DGR
pois está sendo objeto de estudos quanto a possível observância do quinto sucessivo.
eRUHODWyULR

VOTO
Cuidam os presentes autos de Procedimento de Controle Administrativo
HPTXHRV5HTXHUHQWHVWRGRV3URPRWRUHVGH-XVWLoDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGR
GD %DKLD HP TXH SOHLWHLDP D UHPRGHODomR GD 5HVROXomR Q  GR &RQVHOKR
as promoções e remoções por merecimento, visando instituir a obrigatoriedade de
REVHUYkQFLDGRFKDPDGRTXLQWRVXFHVVLYR
Segundo os requerentes “o Parquet baiano, não recompondo o quinto
constitucional quando do julgamento de seus concursos para promoções ou remoções
por merecimento, lança todos os concorrentes no mesmo campo de batalhas,
garantindo, concessa maxima venia, uma carreira suavizada tão-somente a um
seleto grupo de privilegiados, que são alçados a entrâncias superiores, sem que se
esclareça a razão de terem superado os mais antigos, já que nem todos são avaliados
DQWHRJUDQGHQ~PHURGHFRQFRUUHQWHV´À
3RLV EHP $ FDUUHLUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR (VWDGXDO p HVFDORQDGD HP
HQWUkQFLDV DV TXDLV GHYHP VHU JDOJDGDV XPD D XPD DSyV  XP SURFHVVR QDWXUDO GH
maturação e preparação dos membros, que ingressam na carreira como Promotores de
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6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGD%DKLDTXHGH¿QHFULWpULRVREMHWLYRVSDUD

-XVWLoD6XEVWLWXWRVSRGHQGRFKHJDUDWpRFDUJRGH3URFXUDGRUGH-XVWLoD
7RGDYLDD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDHVWDEHOHFHXFULWpULRVUtJLGRVSDUDTXH
RV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRVVDP DVFHQGHU QD FDUUHLUD DWUDYpV GR FULWpULR
de merecimento. Assim, de acordo com a Magna Carta a promoção por merecimento
pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o membro a
SULPHLUD TXLQWD SDUWH GD OLVWD GH DQWLJXLGDGH GHVWD VDOYR VH QmR KRXYHU FRP WDLV
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requisitos quem aceite o lugar vago, conforme dicção do art. 93, inc. II, alínea “b”, c/c
DUWWRGRVGD&5)%
Com efeito, não basta que o membro seja detentor de merecimento, pois
deve contar com no mínimo dois anos de entrância e pertencer à primeira quinta parte
GDOLVWDGHDQWLJXLGDGH2XVHMDGHÀDJUDGRRSURFHVVRGHSURPRomRRXUHPRomRSRU
PHUHFLPHQWR H QmR KDYHQGR FDQGLGDWRV LQVFULWRV SHUWHQFHQWHV DR SULPHLUR TXLQWR
GD OLVWD GH DQWLJXLGDGH GHYHUi R &RQVHOKR 6XSHULRU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR REVHUYDU
REULJDWRULDPHQWHRTXLQWRVXFHVVLYRDSUHFLDQGRRVSHGLGRVGDTXHOHVTXH¿JXUHPQR
segundo quinto e assim sucessivamente.
(VVH HQWHQGLPHQWR UHVWRX SDFL¿FDGR QR kPELWR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR
0LQLVWpULR3~EOLFRFRPRFRPSURYDRVHJXLQWHDUHVWR
“P52&(',0(172'(&21752/($'0,1,675$7,92 3&$ &21&8562'(5(02d2
3250(5(&,0(172$86Ç1&,$'(&$1','$72648($7(1'$0$2635(668326726
'2$57,,³%´'$&2167,78,d2,03266,%,/,'$'('(3$57,&,3$d2'(72'26
26 0(0%526 '$ (175Æ1&,$ 1(&(66,'$'( '( 5(&20326,d2 '2 48,172 '(
$17,*8,'$'(&$1','$7265(0$1(6&(17(6'(/,67$6$17(5,25(635,25,'$'(
'((;$0(35(&('(17(6'2&103('267)'(&/$5$d2'$,55(*8/$5,'$'(
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&20 ()(,726 3$5$ 2 )87852 5(&20(1'$d2 3$5$ $'(48$d2 '26
352&(',0(172635,1&Ë3,2'$6(*85$1d$-85Ë',&$352&('Ç1&,$3$5&,$/
$/HL2UJkQLFD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRDVVLPFRPRD/HL2UJkQLFDGR0LQLVWpULR
Público do Estado do Rio Grande do Norte, não detalham o procedimento a ser seguido na
hipótese de não haver candidato a promoção ou remoção por merecimento que preencha os
GRLVUHTXLVLWRVDSULQFtSLRH[LJtYHLVSDUDWDQWR Nesse caso, a interpretação mais adequada
pDTXHFRQFOXLSHODQHFHVVLGDGHGHUHFRPSRVLomRGRTXLQWRFRQVWLWXFLRQDOGHDQWLJXLGDGH
FRQIRUPHSUHFHGHQWHVGR67)HGHVWH&RQVHOKR
Os remanescentes de listas anteriores devem ser examinados separadamente dos demais e
HPSULPHLUROXJDUQRVFRQFXUVRVGHSURPRomRRXUHPRomRSRUPHUHFLPHQWR Inteligência do
DUW9GD/HL2UJkQLFD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
'LDQWHGDLQH[LVWrQFLDGHQRUPDVFODUDVVREUHRWHPDRVSULQFtSLRVGDVHJXUDQoDMXUtGLFD
e da vedação da aplicação retroativa de nova interpretação recomendam a não anulação de
SURFHGLPHQWRTXHVHUHYHORXLQFRPSDWtYHOFRPDVGLUHWUL]HVWLGDVSHOR&103FRPRFRUUHWDV
 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR MXOJDGR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH
UHFRPHQGDQGRVHDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWHDREVHUYkQFLDQRV
SUy[LPRVFRQFXUVRVGHSURPRomRHUHPRomRSRUPHUHFLPHQWRGRVFULWpULRVGHUHFRPSRVLomR
GDSULPHLUDTXLQWDSDUWHHGRH[DPHSULRULWiULRGRVUHPDQHVFHQWHV 3&$Q
UHODWRU&RQVHOKHLUR0DULR%RQVDJOLD ´*ULIRXVH
46
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Vê-se, portanto, ser imperiosa a necessidade de observar-se o denominado
“quinto sucessivo”, pois nos casos de promoção ou remoção pelo critério de merecimento,
QmR KDYHQGR FDQGLGDWRV TXH SRVVXDP VLPXOWDQHDPHQWH GRLV DQRV GH H[HUFtFLR QD
respectiva entrância e integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade, serão
examinados, os demais candidatos inscritos, respeitadas as sucessivas quintas partes da
lista de antiguidade. Esse entendimento também é sufragado pelo CNJ, senão vejamos:
³3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR 3LDXt
3UHVVXSRVWRVSDUDUHPRomR 1RVWHUPRVGRDUWLQFLVR9,,,DOtQHD³D´GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO RV SUHVVXSRVWRV SDUD D UHPRomR VmR LGrQWLFRV DRV H[LJLGRV SDUD D SURPRomR
HP HVSHFLDO DTXHOHV SUHYLVWRV QR LQFLVR ,, DOtQHD ³E´ GR PHVPR DUWLJR   $ H[LJrQFLD GH
H[HUFtFLRGHGRLVDQRVQDHQWUkQFLDHGHLQWHJUDURSULPHLURTXLQWRGDOLVWDGHDQWLJXLGDGHp
H[FHSFLRQDGDSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDODSHQDVTXDQGRQmRKRXYHUFDQGLGDWRTXHSUHHQFKD
WDLVUHTXLVLWRV Não havendo candidato inscrito no primeiro quinto da lista de antiguidade
GHYHUmR VHU REVHUYDGRV RV TXLQWRV VXFHVVLYRV 4) Ilegalidade do ato administrativo do
7ULEXQDO ORFDO TXH UHVWULQJLX R DOFDQFH GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO   1mR SRGH R 7ULEXQDO
LPSHGLU D UHPRomR GH -XL] FRP PHQRV GH GRLV DQRV GH H[HUFtFLR QD HQWUkQFLD TXDQGR QmR
KRXYHURXWURFDQGLGDWRLQVFULWRTXHSUHHQFKDWDOUHTXLVLWR ,QVXEVLVWrQFLDGD5HVROXomR

FULDUUHVWULomRDEVROXWDGHTXHR-XL]FRPPHQRVGHGRLVDQRVGHH[HUFtFLRQDHQWUkQFLDVH
UHPRYD3HGLGRMXOJDGRSURFHGHQWH &1-±3&$±5HO&RQV
)HOLSH/RFNH&DYDOFDQWL±6HVVmR±M±'-HQHPS 
*ULIRXVH

3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR 3URPRomR GH -XL] 0HUHFLPHQWR 5HTXLVLWRV
&RQVWLWXFLRQDLV GR DUW  LQFLVR , DOtQHD ³E´ GD &RQVWLWXLomR 4XLQWRV 6XFHVVLYRV
3URFHGrQFLD   $ &RQVWLWXLomR GH  HVWDEHOHFH TXH D SURPRomR KRUL]RQWDO SRU
merecimento, de entrância para entrância, dá-se dentre os magistrados que possuam
dois anos de exercício na entrância de origem e que integrem a primeira quinta parte da
UHVSHFWLYDOLVWDGHDQWLJXLGDGH Nos casos em que não há juízes habilitados à promoção

PROMOÇÕES E REMOÇÕES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS.

QGR(JUpJLR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR3LDXtTXHpGHFODUDGDLQYiOLGDSRU

que integrem a quinta parte mais antiga, deve-se observar a segunda quinta parte e assim
sucessivamente, pois a abertura do processo seletivo com a habilitação de todos magistrados
interessados na promoção após o exame somente do primeiro requisito previsto na alínea
³E´ GR LQFLVR ,, GR DUW  GD &RQVWLWXLomR PDOIHUH D YRQWDGH FRQVWLWXFLRQDO GH FRQVLGHUDU
mesmo quando se trata de promoção por merecimento, com especial relevância a experiência
e o tempo de carreira dos magistrados   3UHFHGHQWHV GR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO H GR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD 3URFHGrQFLD &1-±3&$±5HO&RQV
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:DOWHU1XQHVGD6LOYD-~QLRU±6HVVmR±M±'-8QHPS
 ´*ULIRXVH

Impende asseverar, por oportuno, que sob pena de afronta ao texto
FRQVWLWXFLRQDOHDMXULVSUXGrQFLDDVVHQWHGHVVH&RQVHOKRpREULJDWyULDDREVHUYkQFLD
GRTXLQWRVXFHVVLYRQDVKLSyWHVHVGHSURPRo}HVHUHPRo}HVSRUPHUHFLPHQWRHPTXH
QmRKRXYHUHPLQVFULWRVSHUWHQFHQWHVjSULPHLUDTXLQWDSDUWHGDOLVWDGHDQWLJXLGDGH
'H RXWUR QRUWH p LPSRUWDQWH UHVVDOYDU WDO FRPR IH] R &RQVHOKHLUR 0DULR
%RQVDJOLDQRVDXWRVGR3&$QTXH³QRVFRQFXUVRVGHSURPRomRHUHPRomR
SRU PHUHFLPHQWR R &RQVHOKR 6XSHULRU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXDOTXHU 0LQLVWpULR
3~EOLFRDRPHQRVQRkPELWRHVWDGXDO WHPRGHYHUGHH[DPLQDUHPSULPHLUROXJDURV
candidatos remanescentes de listas anteriores, seguindo o procedimento descrito nos
precedentes acima colacionados”.
$GX]VHSRUWDQWRTXHQRWUDQVFRUUHUGRVFRQFXUVRVGHSURPRomRHUHPRomR
SRU PHUHFLPHQWR TXDQGR QmR PDLV KRXYH FRQFRUUHQWHV SHUWHQFHQWHV DR SULPHLUR
quinto, apenas e tão somente os candidatos oriundos do quinto subsequente poderão
ser votados, sob pena de afronta ao art. 93, inciso II, alínea “b”, da CRFB e art. 61, inciso
IV, da lei 8.625/93.
Assim, é totalmente ilegal a prática adotada pelo requerido de não recompor

PROMOÇÕES E REMOÇÕES POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS.

o quinto da lista de antiguidade quando do julgamento de seus concursos de promoção
e remoção por merecimento, admitindo todos os inscritos pertencentes à entrância,
SRLVVLJQL¿FDFRPREHPPHQFLRQDGRSHORVUHTXHUHQWHVODQoDUWRGRVRVFRQFRUUHQWHV
HPXPFDPSRGHEDWDOKDRQGHRFULWpULRUHLQDQWHVmRDVD¿QLGDGHVSHVVRDLVDPL]DGH
camaradagem ou qualquer outro critério, menos aqueles de ordem objetiva.
Forte em tais fundamentos, julgo procedente o presente procedimento de
FRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRSDUDGHWHUPLQDUTXHRUHTXHULGRQRSUD]RGH WULQWD GLDV
UHDGHTXHDUHVROXomRQGHVHX&RQVHOKR6XSHULRUID]HQGRFRQVWDUHPVHX
texto que “não havendo na primeira quinta parte quem tenha dois anos de
efetivo exercício na respectiva entrância ou aceite o lugar vago, poderão
concorrer à vaga os membros que integram a segunda quinta parte da lista
de antiguidade e assim sucessivamente”.
É como voto.
%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH

ALMINO AFONSO
Relator
48
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EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP.

Limitações

PROCESSO Nº 0.00.000.000032/2005-28
RELATOR: CONSELHEIRO GASPAR VIEGAS
PROPONENTE: COMISSÃO DISCIPLINAR
OBJETO: Regulamentação do exercício do magistério por membro do Ministério
Público

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

PRESIDENTE

DO

EGRÉGIO

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Regulamentação do Exercício do Magistério por Membro do Ministério Público –
-XVWL¿FDWLYD
O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União, na Sessão deste colegiado do dia 05 de setembro do corrente,
apresentou suas preocupações no sentido de que a norma constitucional referente ao
d) tem ensejado interpretações controvertidas quanto à natureza pública ou privada do
magistério e quanto ao limite quantitativo da acumulação.
Efetivamente, é elementar que o exercício do magistério pelo membro do
Ministério Público deve compatibilizar-se com o que rege a Constituição Federal e com
o estatuído no art. 237, inciso IV, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, e
no art. 44, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 .
Conforme relatado pelos Srs. Procuradores-Gerais, tem ocorrido, por parte
de alguns membros, notório abuso na prerrogativa de exercer também o magistério,
em prejuízo das suas funções institucionais.
Urge, pois, que haja uma regulamentação uniforme do tema, o que, sem

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES

exercício do magistério por membro do Ministério Público (art. 128, § 5°, inciso H, letra

dúvida, cabe ao CONSELHO NACIONAL D0 MINISTÉRIO PÚBLICO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 130-A, § 2°, incisos I, II e III, da Constituição
Federal, e pelo seu Regimento Interno.
Veio, então, o tema à Comissão Disciplinar.
Como base do trabalho, entendemos por bem considerar o que foi decidido,
em medida cautelar, pelo E. Supremo Tribunal Federal, na ADI-3126-1/DF, proposta
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em face da Resolução n° 336, de 16/10/2003, do Conselho da Justiça Federal.
Este o texto da Resolução 336/CJF:
“Art. 1 Ao magistrado da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, ainda que em
disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função, ressalvado(a) um(a) único(a)
de magistério, público ou particular.
Art. 2 Somente será permitido o exercício da docência ao magistrado se houver compatibilidade
de horário com o do trabalho judicante.
Art. 3° Não se incluem na vedação referida nos artigos anteriores as funções exercidas em
curso ou escola de aperfeiçoamento da própria magistratura mantidos pelo Poder Judiciário
ou reconhecidos pelo Conselho da Justiça Federal.
Art. 4° Qualquer exercício de docência deverá ser comunicado pelo magistrado ao CorregedorGeral do respectivo Tribunal Regional Federal, no início da cada período letivo, ocasião em
que informará o nome da entidade de ensino e os horários das aulas que ministrará; se a
docência for exercida por magistrado de segundo grau a comunicação deverá ser feita ao
Presidente do Conselho da Justiça Federal.
Art. 5° Ciente de eventual exercício do magistério em desconformidade com a presente
Resolução, o Corregedor-Geral comunica-la-á, com prévio parecer, ao Tribunal para
deliberar como de direito.

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES

Art. 6 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

Transcreve-se a ementa da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal,
em medida cautelar, na ADI nº 3126-DF, promovida pela AJUFE - Associação dos
Juízes Federais do Brasil, em face da citada resolução:
17/02/2005 TRIBUNAL PLENO
MED. CAUT. EM
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.126-1
DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES
REQUERENTE(S): AJUFE — ASSOCIAÇAO DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL
ADVOGADO(A/S): ELTON CALIXTO E OUTRO(A/S)
REQUERIDO(A/S): PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Ementa: Ação Direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Resolução nº 336, de 2.003,
do Presidente do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o acúmulo do exercício da
magistratura com o exercício do magistério, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus. 2. Alegação no sentido de que a matéria em análise já encontra tratamento na

50
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Constituição Federal (art. 95, parágrafo único, I), e caso comportasse regulamentação, esta
deveria vir sob a forma de lei complementar, no próprio Estatuto da Magistratura. 3. Suposta
incompetência do Conselho da Justiça Federal para editar o referido ato, porquanto fora de
VXDVDWULEXLo}HVGH¿QLGDVQRDUWSDUiJUDIR~QLFRGD&DUWD0DJQD&RQVLGHURXVH
no caso, que o objetivo da restrição constitucional é o de impedir o exercício da atividade
de magistério que se revele incompatível com os afazeres da magistratura. Necessidade
de se valiar, no caso concreto, se a atividade de magistério inviabiliza o ofício judicante.
5. Referendada a liminar, nos termos em que foi concedida pelo Ministro em exercício da
presidência do Supremo Tribunal Federal, tão somente para suspender a vigência da
expressão “único (a)”, constante da redação do art. 1° da Resolução no 336/2003, do Conselho
de Justiça Federal.

Nota-se, da simples leitura da ementa, que o Supremo Tribunal Federal
considerou constitucional praticamente a integralidade da resolução, suspendendo
apenas a vigência da expressão “único (a)” da redação do art. 1°. No corpo do acórdão,
por sua vez, são enfrentados e afastados os questionamentos de inconstitucionalidade
de todos os demais pontos do ato regulamentar do Conselho da Justiça Federal.
Desta forma, entendemos que, utilizando os princípios básicos da resolução
citada, já considerados constitucionais, em compatibilização com um critério objetivo
de tempo em que seria possível o magistério sem prejuízo das atividades ministeriais
regulamentação que atenda os interesses institucionais e respeite o direito dos membros
de se dedicarem também ao magistério.
Apresentamos, assim, a proposta de resolução anexa.
Brasília-DF, 03 de outubro de 2005.
GASPAR ANTONIO VIEGAS
Presidente da Comissão Disciplinar

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES

(vinte horas semanais, o que dá quatro horas por dia), é possível chegar a uma

FRANCISCO ERNANDO UCHOA LIMA
Membro da Comissão Disciplinar
ALBERTO MACHADO CASCAIS MELEIRO
Membro da Comissão Disciplinar
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RESOLUÇÃO nº3, de 16 de dezembro de 2005.
Dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções
ministeriais com o exercício do magistério por membros do
Ministério Púbico da União e dos Estados

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 130 4 A, § 2°, incisos I, II e III, da
Constituição Federal, e pelo seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO a vedação constitucional do membro do Ministério
Público de acumular o exercício das funções ministeriais com outro cargo ou função,
salvo uma de magistério (art. 128, § 5º, inciso II, letra “d”);
CONSIDERANDO a manifestação, perante este órgão, do Conselho
Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União,
no sentido de que a norma constitucional vedatória tem ensejado interpretações
controvertidas quanto à natureza pública ou privada do magistério e quanto ao limite
quantitativo da acumulação;

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES

CONSIDERANDO que o exercício do magistério por membro do
Ministério Público deve compatibilizar-se com o estatuído no art. 237, inciso IV, da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 44, inciso IV, da Lei n° 8.625, de
12 de fevereiro de 1993 ; e
CONSIDERANDO D¿QDO SRU DQDORJLD R TXH IRL GHFLGLGR HP PHGLGD
cautelar, pelo E. Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 3126-1/DF, proposta em face da
Resolução n° 336, de 16/10/2003, do Conselho da Justiça Federal.
RESOLVE:
Art. l° Ao membro dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, ainda que
em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado o
de magistério, público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas-aula semanais,
consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula.
Parágrafo único. O exercício de cargos ou funções de coordenação será
FRQVLGHUDGRGHQWURGROLPLWH¿[DGRQRFDSXWGHVWHDUWLJR
52
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Art. 20 Somente será permitido o exercício da docência ao membro, em
qualquer hipótese, se houver compatibilidade de horário com o do exercício das funções
ministeriais.
Parágrafo único. O cargo ou função de direção nas entidades de ensino não é
considerado como exercício de magistério, sendo vedado aos membros do Ministério
Público.
Art. 3° Não se incluem nas vedações referidas nos artigos anteriores as
funções exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento do próprio Ministério
Público ou aqueles mantidos por associações de classe ou fundações a ele vinculadas
estatutariamente, desde que essas atividades não sejam remuneradas.
Art. 4° Qualquer exercício de docência deverá ser comunicado pelo membro
ao Corregedor-Geral do respectivo Ministério Público, ocasião em que informará o
nome da entidade de ensino e os horários das aulas que ministrará.
Art. 5° Ciente de eventual exercício do magistério em desconformidade com a
presente Resolução, o Corregedor-Geral, após oitiva do membro, não sendo solucionado
o problema, tomará as medidas necessárias, no âmbito de suas atribuições.
Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor em l° de janeiro de 2006.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do CNMP
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Brasília-DF, 16 de dezembro 2005.
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EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP.
Limitações

PROCESSO N° 0.00.000.002346/2010-22
RELATORA: CONSELHEIRA TAÍS FERRAZ
PROPONENTE: CONSELHEIRA TAÍS FERRAZ
OBJETO: Alteração da resolução nº 03/2005, que dispõe sobre o acúmulo do
exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério e atividades correlatas
por membros do ministério público da união e dos estados
EMENTA
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº
03/2005, QUE DISPÕE SOBRE O ACÚMULO DO EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES MINISTERIAIS COM O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO E
ATIVIDADES CORRELATAS POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS. APROVAÇÃO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em aprovar a proposta

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

de Resolução que altera a Resolução nº 03/2005, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 16 de março de 2011.

Taís Schilling Ferraz
Relatora
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RELATÓRIO
A Conselheira TAÍS SCHILLING FERRAZ (Relatora):
Trata-se de Proposta de Resolução, apresentada ao Plenário deste Conselho
Nacional em sessão de 30 de novembro de 2010, com vistas à alteração da Resolução
nº 03/2005, que dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o
exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados.
Em conformidade com o art. 66, caput, do Regimento Interno, a presente
SURSRVWDIRLOLGDHPSOHQiULRMXQWDPHQWHFRPVXDMXVWL¿FDWLYDGLVWULEXLQGRVHFySLDV
a todos os Conselheiros, para apresentação de sugestões.
)RUDP DSUHVHQWDGDV SURSRVWDV GH PRGL¿FDomR GR WH[WR SHOR &RQVHOKHLUR
Luiz Moreira, sugerindo a inclusão da exigência de que as atividades docentes sejam
desempenhadas exclusivamente no local de lotação dos Membros, e que os Corregedores
de cada unidade do Ministério Público informem semestralmente a este Conselho quais
Membros exercem magistério.
eREUHYHUHODWyULR

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

VOTO
A Conselheira TAÍS SCHILLING FERRAZ (Relatora):
Conforme tive a oportunidade de expor na sessão plenária de 30 de novembro
2010, a presente proposta de resolução deriva da análise do Pedido de Providências nº
HPTXHVHYHUL¿FRXDQHFHVVLGDGHGHPHOKRUH[SOLFLWDomRGDVGLIHUHQoDV
entre as atividades acadêmicas de magistério e as funções de direção de instituição de
ensino, estas últimas vedadas aos membros do Ministério Público.
A Resolução CNMP nº 03, de 16 de dezembro de 2005, regulamentou a
cumulação do exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério por
membros do Ministério Público da União e dos Estados.
O referido ato normativo permite o magistério, público ou particular, por
membros do Ministério Público, possibilitando o desempenho de cargo ou função de
coordenação, mas vedando a direção nas entidades, conforme transcrevo abaixo:
Art. 1º Ao membro dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, ainda que em
disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado o de
56
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magistério, público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas-aula semanais,
consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula.

Parágrafo único. O exercício de cargos ou funções de coordenação será considerado dentro
GROLPLWH¿[DGRQRFDSXWGHVWHDUWLJR

Art. 2º. Somente será permitido o exercício da docência ao membro, em qualquer hipótese, se
houver compatibilidade de horário com o do exercício das funções ministeriais.

Parágrafo único. O cargo ou função de direção nas entidades de ensino não é considerado
como exercício de magistério, sendo vedado aos membros do Ministério Público.

(grifei)

Em que pese a Resolução, em sua redação original, já estabeleça a proibição
de desempenho de direção e permita a coordenação enquanto desdobramento da
DWLYLGDGHGHPDJLVWpULRQmRKiGH¿QLomRSUHFLVDGDDEUDQJrQFLDGHWDLVFRQFHLWRV
Dessa forma, deu ensejo à possibilidade de que uma simples mudança do
nome de um cargo, que na sua substância era de direção para “coordenação”, permitisse
o desempenho de atividades diretivas cumulativamente com o das funções ministeriais.
GDVDWULEXLo}HVPLQLVWHULDLVSRVVXLEDVHFRQVWLWXFLRQDOLPSRQGRVHTXHVHMDGH¿QLGD
de forma mais precisa o que se comporta na atividade de docência.
2PDJLVWpULRFRPRDWLYLGDGHFLHQWt¿FDHFULDGRUDGHFRQKHFLPHQWRSUHVVXS}H
uma relação acadêmica entre o corpo docente e discente, de forma a propiciar debates e
pesquisas acerca dos temas curriculares tratados em sala de aula.
(VVDUHODomRVHPRVWUDEHQp¿FDWDQWRDRVDOXQRVTXDQWRDRGRFHQWHH[LJLQGR
preparação cotidiana do conteúdo a ser tratado em sala de aula e conduzindo à
construção mútua do conhecimento.
A atividade de docência repercute indiretamente no atendimento ao interesse
público inerente à função ministerial, pois permite ao membro adquirir conhecimentos

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

O permissivo de cumulação das atividades de magistério com o desempenho

atuais e construídos de forma dialética, que serão aplicados, invariavelmente, no
desempenho de suas atribuições no Parquet.
Dessa forma, o membro do Ministério Público não apenas repassa o seu
FRQKHFLPHQWR PDV WDPEpP DGTXLUH H FRQVWUyL QRYDV EDVHV FLHQWt¿FDV DV TXDLV R
TXDOL¿FDPHSRVVLELOLWDPRDSHUIHLoRDPHQWRGDVIXQo}HVLQHUHQWHVDRFDUJR
É este objetivo que se extrai do permissivo constitucional de acumulação de
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funções ministeriais e de magistério. E é desse objetivo que se pode extrair os lindes da
SUySULDQRUPDDXWRUL]DGRUDGH¿QLQGRVHFRPPDLRUSUHFLVmRRTXHVHFRPSRUWDQD
atividade docente.
Foi nesse sentido que a Resolução nº 03/2005 deste Conselho permitiu
atividades de coordenação, mas proibiu a função ou cargo de direção.
É que, quando a pretexto do permissivo constitucional para as funções de
magistério, o membro do Ministério Público participa da gestão administrativa da
Instituição de Ensino, deixa de haver o interesse público motivador da autorização,
passando a atividade a equiparar-se às demais, vedadas pela Constituição ao membro
do Ministério Público.
Para bem ilustrar as diferenças entre as funções acadêmicas e as de gestão de
instituição de ensino, transcrevo trecho de artigo escrito pelo Professor Paulo Roberto
da Silva, Especialista em Avaliação da Educação Superior pela Cátedra UnB/UNESCO:

³$ DQWLJD /'% /HL  GH¿QLD R GHSDUWDPHQWR FRPR D PHQRU HVWUXWXUD DFDGrPLFD
(...). Na maioria dos casos, o departamento era constituído por um único curso e o chefe
do Departamento acumulava a função de coordenador do curso. O departamento
servia mais como uma unidade vinculadora do corpo docente de um curso. Nesse sentido,
o coordenador de curso, que supostamente (mesmo pela antiga LDB) deveria

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

cuidar dos aspectos acadêmicos do curso, acabava sendo absorvido pela
gestão administrativa do órgão.(VWDVLWXDomRGHGXSOLFLGDGH&KH¿DGH'HSDUWDPHQWR
(administrativo)/Coordenador de Curso, ainda predomina em muitas instituições mesmo após
o advento da nova LDB (Lei 9.394/96). Isto de certa forma prejudica o desempenho
DFDGrPLFR GR FXUVR SRLV R SHU¿O GR FRRUGHQDGRU GR FXUVR  HPLQHQWHPHQWH
DFDGrPLFRQmRpRPHVPRGDFKH¿DSXUDPHQWHDGPLQLVWUDWLYDGHSDUWDPHQWDO
e institucional.
Com a reestruturação obrigatória de seus estatutos e regimentos esperava-se que as
LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR EXVFDVVHP PRGL¿FDU HVVD SUiWLFD TXH YHP VHQGR XVDGD Ki PDLV
de 35 anos. 3RUpP SRXFR VH SURJUHGLX SRLV R FRRUGHQDGRU WUDGLFLRQDO WHP
GHVHPSHQKDGRDSHQDVRSDSHOGHJHVWRUGHUHFXUVRVEXURFUiWLFRVSUHRFXSDQGR
VH PDLV FRP DV DWLYLGDGHV LQWHUQDV GR GHSDUWDPHQWRFXUVR HVTXHFHQGRVH GD
articulação externa envolvendo os docentes e a comunidade. Essa atitude passiva,
UHDWLYDEHQH¿FLDDSHQDVR³VWDWXVTXR´LQLELQGRDOLEHUGDGHHDVFRQWULEXLo}HVjGLVFXVVmRH
ao progresso curricular. Tal situação, do coordenador burocrata, reativo e operacional, deve
VHUPXGDGDGHPRGRDJDUDQWLUXPDFRQWtQXDPHOKRULDGDTXDOLGDGHGRFXUVR´
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No referido artigo, o especialista critica a transformação do coordenador
de curso em mero gestor burocrático-administrativo das demandas da instituição de
ensino.
Transpondo a situação para a realidade do Parquet, e observando os objetivos
HVSHFt¿FRVGDVYHGDo}HVHSHUPLVVLYRVFRQVWLWXFLRQDLVLPS}HVHUHFRQKHFHUTXHHVWH
&RQVHOKRQDFRQGLomRGHyUJmRGHFRQWUROHH[WHUQRDRTXDOFDEH]HODUGHQWUHRXWURV
pelo adequado desempenho das atividades funcionais, deve atuar, de forma a proibir
a cumulação do desempenho de atividades ministeriais com a gestão administrativa
de instituições de ensino, por latente infringência ao interesse público inerente ao
cargo que ocupa, mantendo, porém, a possibilidade de atividades de coordenação
de ensino ou de curso, que são atividades diretamente relacionadas com o processo
de ensino e aprendizagem, compreendidas nas funções de magistério e, como visto
acima, compatíveis com o interesse público que orientou o permissivo constitucional
excepcional de cumulação com as funções ministeriais.
Importante, porém, para uma mais precisa delimitação do universo de
DWLYLGDGHVFRPSDWtYHLVFRPDQRUPDDXWRUL]DGRUDTXHVHH[HPSOL¿TXHPQRSUySULR
ato normativo, atividades consideradas compreendidas no exercício da função docente,
razão pela qual, sugere-se a criação de um parágrafo contendo um rol enumerativo,
no qual são inseridas atividades de natureza formadora e transformadora, como o
DFRPSDQKDPHQWR H D SURPRomR GR SURMHWR SHGDJyJLFR GD LQVWLWXLomR GH HQVLQR D
para a formação de um ambiente acadêmico participativo, a orientação de acadêmicos,
a promoção e orientação da pesquisa e outras ações relacionadas diretamente com o
processo de ensino e aprendizagem.
Em vista das sugestões apresentadas pelo Conselheiro Luiz Moreira, incluí no
texto da resolução a exigência de que somente seria possível o desempenho de atividades
de magistério na comarca de lotação em que o Membro exerça suas atribuições.
$GLVSRVLomRUHD¿UPDRFRQWLGRQD5HVROXomR&103QGHGHGH]HPEUR
GH  D TXDO GLVS}H VREUH D UHVLGrQFLD QD &RPDUFD SUHVHUYDQGR R ¿HO H UHJXODU
exercício das atividades ministeriais em prol da dos interesses públicos da comunidade

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

formação e orientação de professores, a articulação entre corpo docente e discente

UHJLRQDOTXHVHUiEHQH¿FLDGDSRUXPPHPEURPDLVDWXDQWHHPVXDORFDOLGDGH
A sugestão de que os Corregedores das unidades do Ministério Público
informem a este Conselho periodicamente dados sobre os membros que exercem
atividades docentes permitirá um melhor controle do cumprimento da Resolução nº
HDLGHQWL¿FDomRGHSURQWRGHHYHQWXDOVLWXDomRTXHQmRHVWHMDGHDFRUGR
com a intenção de tais vedações.
3RU¿PSDUDTXHVHVXSHUHDSDUHQWHFRQWUDGLomRHQWUHRTXHGLVS}HRcaput,
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do art. 1º e o seu § 1º, quanto à carga horária, proponho a supressão da expressão
“consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula”, constante do
caput.
&RPHVWDVFRQVLGHUDo}HVHD¿PGHHVFODUHFHUDDEUDQJrQFLDGRSHUPLVVLYR
constitucional de acumulação das funções ministeriais com as de magistério, proponho
a aprovação da presente proposta de resolução, com a redação que segue em anexo.

É como voto.
Brasília, 16 de março de 2011.

Taís Schilling Ferraz

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

Relatora
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ANEXO
R E S O L U Ç Ã O Nº ______, de ______________ de 2011.
Altera a Resolução nº 03/2005, que dispõe sobre o acúmulo do exercício
das funções ministeriais com o exercício do magistério por membros do
Ministério Público da União e dos Estados.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício
das suas atribuições conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição
da República e no artigo 19 do seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO

que aos membros do Ministério Público é vedada a

acumulação de funções ministeriais com quaisquer outras, exceto as de magistério, nos
termos do art. 128,II, “d”, da Constituição;
CONSIDERANDO a importância de serem delineados os contornos objetivos
da atividade de magistério, para os efeitos previstos na Constituição; e
CONSIDERANDO a interpretação controvertida quanto ao conceito e alcance
único, do art. 2º da Resolução CNMP nº 03/2005;
CONSIDERANDO ainda, o decidido na sessão plenária de 30 de novembro
de 2010, no processo nº 0.00.000.000063/2006-60 e na sessão plenária de XXX , no
processo nº XXXX,

RESOLVE

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

do que se enquadra como cargos e funções de coordenação, para os efeitos do parágrafo

Art. 1º. O artigo 1º da Resolução nº 03/2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º. Ao membro do Ministério Público da União e dos Estados, ainda que
em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado
o magistério, público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas-aula semanais.
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§ 1º. O exercício de atividade de coordenação de ensino ou de curso será
FRQVLGHUDGRGHQWURGROLPLWH¿[DGRQRFDSXWGHVWHDUWLJR
§ 2º. Consideram-se atividades de coordenação de ensino ou de curso, para
os efeitos do parágrafo anterior, as de natureza formadora e transformadora, como
RDFRPSDQKDPHQWRHDSURPRomRGRSURMHWRSHGDJyJLFRGDLQVWLWXLomRDIRUPDomRH
orientação de professores, a articulação entre corpo docente e discente para a formação
de um ambiente acadêmico participativo, a orientação de acadêmicos, a promoção e
orientação da pesquisa e outras ações relacionadas diretamente com o processo de
ensino e aprendizagem.
§ 3º. Não estão compreendidas nas atividades previstas no parágrafo anterior,
as de natureza administrativo-institucional e outras atribuições relacionadas à gestão
da instituição de ensino.
Art. 2º. Somente será permitido o exercício da docência ao membro, em
TXDOTXHUKLSyWHVHVHKRXYHUFRPSDWLELOLGDGHGHKRUiULRFRPRGRH[HUFtFLRGDVIXQo}HV
ministeriais e desde que o faça em sua comarca de lotação.
Parágrafo único. .............................................
Art. 4º. .............................................................
Parágrafo único. O Corregedor de cada unidade do Ministério Público
deverá informar anualmente à Corregedoria Nacional os nomes dos Membros de seu
EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

yUJmRTXHH[HUoDPDWLYLGDGHVGHGRFrQFLDDUHVSHFWLYDFDUJDKRUiULDHDLQVWLWXLomRGH

62

ensino.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, ____de____de 2011.

Roberto Monteiro Gurgel Santos
Presidente do CNMP
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EMENTA
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO.

REGULAMENTA O ACÚMULO DO

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS COM O EXERCÍCIO DO
MAGISTÉRIO E ATIVIDADES CORRELATAS POR MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DOS ESTADOS. REVOGAÇÃO DA
RESOLUÇÃO CNMP Nº 03/2005. APROVAÇÃO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em aprovar a proposta
de Resolução, revogando-se a Resolução CNMP nº 03/2005, nos termos do voto da
Relatora.
Brasília, 15 de junho de 2011.

TAÍS SCHILLING FERRAZ

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Suspenso o julgamento em razão de pedidos de vista e de requerimento
formulado pelo Presidente do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais, para que
aquele colegiado pudesse oferecer sugestões voltadas ao aperfeiçoamento da resolução
3/2005 deste Conselho Nacional, participei, na qualidade de relatora do presente feito,
GHUHXQLmRRUGLQiULDGR&13*RFRUULGDHPGHPDLR~OWLPRRFDVLmRHPTXHIRUDP
apresentadas as propostas que passo a expor, registrando que parte é originada de
manifestações enviadas por escrito e compiladas por relator designado no CNPG, o
Exmo. Sr. Corregedor do Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Paulo Ricardo da

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

Relatora

Silva, e a outra parte foi apresentada oralmente no curso da reunião.
Dentre as manifestações, é consenso que a atividade de magistério por
membros do Ministério Público, cumulável com as atividades ministeriais, por expressa
disposição constitucional, deve a esta última adaptar-se, de forma a não comprometer
o exercício das funções.
Também é consenso que é importante que o membro do MP possa dedicar-

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c63 63

05/04/2012 17:34:19

63

se à atividade de magistério, seja porque, ao fazê-lo, leva à comunidade acadêmica
conhecimentos relevantes e profundos adquiridos no exercício ou para o exercício
GDVIXQo}HVVHMDSRUTXHGHVPLVWL¿FDD¿JXUDGRSURPRWRUHGRSURFXUDGRUSHUDQWHD
sociedade, levando informações sobre as funções ministeriais e sua relevância, além
de reverter em aprofundamento constante do conhecimento e da pesquisa, o que, sem
dúvida reverte em benefício do interesse público.
Concordam, também, os Senhores Corregedores, com a necessidade da
GH¿QLomRGHDOJXQVFULWpULRVREMHWLYRVSDUDJDUDQWLUTXHDRH[HUFHUDDWLYLGDGHGRFHQWH
o membro do Ministério Público não prejudique, com sua ausência, o exercício das
funções ministeriais.
A partir daqui, não há consenso em todas as manifestações, alguns a defender
que as balizas sejam mais amplas, para que não se desestimule a docência e não se
incorra em inconstitucionalidade ao limitar uma atividade que a constituição admite,
RXWURV VXVWHQWDQGR D LPSRUWkQFLD GH TXH OLPLWHV PDLV HVSHFt¿FRV VHMDP WUDoDGRV
LQFOXVLYH TXDQWR j FDUJD KRUiULD D ¿P GH SHUPLWLU LQFOXVLYH TXH R FRQWUROH SHOD
corregedoria se faça de forma isonômica.
O limite de carga horária hoje estabelecido na resolução 3/2005, em 20
horas-aula semanais é considerado bom pela maior parte dos Corregedores-Gerais,
DWp PHVPR JHQHURVR FRPR DOJXQV ¿]HUDP UHJLVWUDU GXUDQWH RV GHEDWHV $ UHVROXomR
fala, atualmente, em 20 horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente
EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

prestadas em sala de aula.
Quanto ao ponto, é importante que este Conselho deixe registrado, para
evitar interpretações ampliativas, que as 20 horas-aula semanais consideram, como a
terminologia já designa, não apenas os dias úteis, mas os sete dias da semana.
Vários corregedores manifestaram, porém, preocupação com a redação
do atual parágrafo único (§1° na proposta de resolução) do art. 1°, segundo o qual, o
exercício de atividades de coordenação será considerado dentro do limite de 20 horasaula semanais.
Isto porque, como registraram, diversas atividades de ensino, pesquisa
e extensão, como orientação de alunos e professores e diversas ações relacionadas
diretamente com o processo de ensino e aprendizagem não ocorrem em sala de aula, são
de difícil acompanhamento e delimitação, acontecendo, não raro, à noite, até mesmo
de madrugada, mediante o uso da comunicação eletrônica, e seguem uma dinâmica que
não se comporta nos lindes estabelecidos no caput do art. 1°.
A sugestão quanto ao ponto, portanto, foi no sentido de que a redação se
PRGL¿FDVVHGHIRUPDDTXHQmR¿FDVVHOLPLWDGDjFDUJDKRUiULDGHKRUDVVHPDQDLV
DGRWDQGRVH IyUPXOD TXH SHUPLWD WDLV DWLYLGDGHV HVSHFL¿FDQGRDV H GLIHUHQFLDQGR
64
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as das atividades de gestão, na forma da proposta de resolução, desde que não haja
prejuízo às funções ministeriais.
Tema que foi bastante debatido foi o da possibilidade de ser limitado o
exercício da docência à localidade onde o membro exerce suas funções. Aqui também
não houve consenso, embora haja entendimento da maioria pela necessidade de
parâmetros em relação ao local do magistério.
$SyV GLYHUVDV PDQLIHVWDo}HV R JUXSR HP VXD PDLRULD FRQVLGHURX TXH D
melhor solução seria estabelecer a restrição, porém deixar expressa a possibilidade
GHVHUHODUHODWLYL]DGDSHORVyUJmRVGHFRQWUROHVHPSUHTXHDVFLUFXQVWkQFLDVORFDLVR
MXVWL¿FDUHP
Salientaram os eminentes Corregedores-Gerais, que algumas vedações
não podem adquirir caráter absoluto em um país com a dimensão e as diferenças do
Brasil. Apresentaram inúmeros exemplos de situações em que a aplicação indistinta
GDUHJUDWUDULDDYHUGDGHLUDLPSRVVLELOLGDGHGDFXPXODomRTXHDSUySULD&RQVWLWXLomR
DGPLWH'HQWUHDVKLSyWHVHVOHPEUDGDVHVWiDGRPHPEURTXHWUDEDOKDHPFRPDUFD
RQGHQmRKiLQVWLWXLomRGHHQVLQRVXSHULRUSRUpPSUy[LPDGHRXWUDTXHVHMDVHGHGH
Universidade. Também a situação em que o membro que não está de plantão, durante o
¿QDOGHVHPDQDGHVORFDVHSDUDFLGDGHDLQGDPDLVORQJHSDUDRH[HUFtFLRGDGRFrQFLD
retornando em tempo de não prejudicar o exercício de suas funções nos dias úteis.
Quanto ao ponto, entendo que a norma de fato deve comportar temperamentos,
estabelece, é cumulável com a atividade ministerial e na era da informação, comporta
múltiplas formas de execução, inclusive a videoconferência.
A solução está na inclusão de mais um parágrafo ao artigo 2º da proposta
que traz a limitação, que, diante dos debates, sugiro que estabeleça o temperamento da
norma geral.
Esta solução deixa assentada a necessidade e a importância de que haja
FRQWUROHSHODVXQLGDGHVPLQLVWHULDLVTXHSRGHUmRGH¿QLUHPDWRQRUPDWLYRRXFDVR
DFDVRDVVLWXDo}HVTXHVHDSDUWHPGDQRUPDJHUDOREVHUYDQGRVHDVHVSHFL¿FLGDGHV
locais, inclusive quanto à compatibilidade de horários, dada a diferença ainda existente
no expediente e atendimento externo nas unidades ministeriais. Evidentemente que

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

VRE SHQD GH LQYLDELOL]DU R SUySULR H[HUFtFLR GD GRFrQFLD TXH FRPR D &RQVWLWXLomR

RGHVORFDPHQWRDRV¿QDLVGHVHPDQDQRVSHUtRGRVHPTXHRPHPEURQmRHVWLYHUHP
SODQWmRQmRH[LJLUiSUpYLDDXWRUL]DomRGRyUJmRFRPSHWHQWH
Em outro ponto, não vejo como necessário que as informações colhidas
pelos Corregedores sejam integralmente replicadas ao CNMP. Seria mera repetição
do controle, que deve ser exercido originariamente pelas Corregedorias-Gerais das
unidades. Apenas parcela destas informações devem ser anualmente encaminhadas,
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como o número de membros que exerce a docência e o número de autorizações
concedidas para o exercício da docência fora da comarca.
$ GXSOD YHUL¿FDomR QmR VH MXVWL¿FD $ DWLYLGDGH FRUUHLFLRQDO QD RULJHP GH
maior amplitude, deve ser prestigiada, sem prejuízo do controle externo, por ocasião
GDVLQVSHo}HVRXGLDQWHGHHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRHVSHFt¿FR
3RU¿PDQDOLVDQGRFRPPDLRUSURIXQGLGDGHDPDWpULDHUHJLVWUDQGRPDLV
uma vez, que a atividade docente não apenas é compatível com as funções de membro
do Ministério Público, mas é importante para a instituição, concluo que não se sustenta,
a interpretação que, a partir da literalidade do art. 128, §5º, inciso II, alínea “d”, da CF,
FRQVLGHUDWDOGLVSRVLWLYRTXHDGPLWHDH[FHomRLQFRPSDWtYHODGH¿QLomRGHSDUkPHWURV
objetivos para o exercício de atividade docente pelo promotor.
E não se sustenta porque a interpretação, aqui, não se pode apartar do
contexto em que o dispositivo está inserido. Estamos tratando de vedações ao exercício
das atividades ministeriais. O magistério é uma exceção, e exceção interpreta-se de
forma estrita. Por outro lado, o membro do Ministério Público, como o STF já teve
oportunidade de positivar, assim como o magistrado, não deixam seus ofícios quando
não estão no foro ou na promotoria, são juízes e promotores em tempo integral.
Este o regime jurídico de suas atividades, diferentemente da docência, de forma que
a autorização excepcional para exercê-la há que compatibilizar-se com o ofício que
adotou, ao tornar-se membro do MP ou membro do Poder Judiciário.
EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

Feitas estas considerações e consolidadas as sugestões, apresento, a seguir, a

66

proposta resultante dos debates travados até agora e que reproduz meu entendimento
quanto ao tema.
Proponho, ainda, que diante da extensão promovida na resolução anterior,
HFRQVLGHUDQGRDVPRGL¿FDo}HVSURSRVWDVHDSURYDGDVQR3OHQiULRGXUDQWHDSUHVHQWH
sessão, que novo ato normativo seja editado, consolidando-se as normas respectivas,
nos seguintes termos:
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R E S O L U Ç Ã O Nº ______, de ______________

de 2011.

Dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos
Estados.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício
das suas atribuições conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição
da República e no artigo 19 do seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que aos membros do Ministério Público é vedada a
acumulação de funções ministeriais com quaisquer outras, exceto as de magistério, nos
termos do art. 128, II, “d”, da Constituição;
CONSIDERANDO a importância de serem delineados os contornos objetivos
da atividade de magistério, para os efeitos previstos na Constituição; e
CONSIDERANDO ainda, o decidido na sessão plenária de 15 de junho de

R E S O L V E:

Art. 1º Ao membro do Ministério Público da União e dos Estados, ainda que
em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função pública, ressalvado
o magistério, público ou particular, por, no máximo, 20 (vinte) horas-aula semanais,
consideradas como tais as efetivamente prestadas em sala de aula.
§1º A coordenação de ensino ou de curso é considerada compreendida
no magistério e poderá ser exercida pelo membro do Ministério Público se houver
compatibilidade de horário com as funções ministeriais.

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

2011, no processo nº 2346/2010-22,

§ 2º Haverá compatibilidade de horário quando do exercício da atividade
GRFHQWHQmRFRQÀLWDUFRPRSHUtRGRHPTXHRPHPEURGHYHUiHVWDUGLVSRQtYHOSDUD
o exercício de suas funções institucionais, especialmente perante o público e o Poder
Judiciário.
§ 3º Consideram-se atividades de coordenação de ensino ou de curso,
para os efeitos do parágrafo anterior, as de natureza formadora e transformadora,
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FRPR R DFRPSDQKDPHQWR H D SURPRomR GR SURMHWR SHGDJyJLFR GD LQVWLWXLomR GH
ensino, a formação e orientação de professores, a articulação entre corpo docente e
GLVFHQWHSDUDDIRUPDomRGRDPELHQWHDFDGrPLFRSDUWLFLSDWLYRDLQLFLDomRFLHQWt¿FD
a orientação de acadêmicos, a promoção e a orientação da pesquisa e outras ações
relacionadas diretamente com o processo de ensino e aprendizagem.
§ 4º Não estão compreendidas nas atividades previstas no parágrafo anterior
as de natureza administrativo-institucional e outras atribuições relacionadas à gestão
da instituição de ensino.
Art. 2º Somente será permitido o exercício da docência ao membro, em
TXDOTXHU KLSyWHVH VH KRXYHU FRPSDWLELOLGDGH GH KRUiULR FRP R GR H[HUFtFLR GDV
funções ministeriais e desde que o faça em seu município de lotação.
$XQLGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFRDWUDYpVGRyUJmRFRPSHWHQWHSRGHUi
autorizar o exercício da docência fora do município de lotação do membro do
Ministério Público, quando se tratar de instituição de ensino sediada em comarca
SUy[LPD QRV WHUPRV GH DWR QRUPDWLYR H HP KLSyWHVHV H[FHSFLRQDLV GHYLGDPHQWH
fundamentadas.
§2º O cargo ou função de direção nas entidades de ensino não é considerado
exercício de magistério, sendo vedado aos membros do Ministério Público.

IXQo}HV H[HUFLGDV HP FXUVR RX HVFROD GH DSHUIHLoRDPHQWR GR SUySULR 0LQLVWpULR
Público ou aqueles mantidos por associações de classe ou fundações a ele vinculadas
estatutariamente, desde que essas atividades não sejam remuneradas.
Art. 4º O exercício de docência deverá ser comunicado pelo membro ao
Corregedor-Geral da respectiva unidade do Ministério Público, ocasião em que
informará o nome da entidade de ensino, sua localização e os horários das aulas que
ministrará.
Parágrafo único. O Corregedor de cada unidade do Ministério Público
deverá informar anualmente à Corregedoria Nacional os nomes dos membros de
VHXyUJmRTXHH[HUoDPDWLYLGDGHVGHGRFrQFLDHRVFDVRVHPTXHIRLDXWRUL]DGRSHOD
unidade o exercício da docência fora do município de lotação.”
Art. 5º Ciente de eventual exercício do magistério em desconformidade
FRP D SUHVHQWH 5HVROXomR R &RUUHJHGRU*HUDO DSyV RLWLYD GR PHPEUR QmR
sendo solucionado o problema, tomará as medidas necessárias, no âmbito de suas
atribuições.
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MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS.

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

Art. 3º Não se incluem nas vedações referidas nos artigos anteriores as

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogandose a Resolução 3, de 16 de dezembro de 2005.

Brasília, ____de____de 2011.

Roberto Monteiro Gurgel Santos
Presidente do CNMP
É como voto.
Brasília,

de junho de 2011.

TAÍS SCHILLING FERRAZ

EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO POR MEMBRO DO MP. LIMITAÇÕES.

Relatora
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INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM.
Incompetência do CNMP

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0.00.000.000090/2005
RELATOR: CONSELHEIRO ERNANDO UCHÔA
RELATORA PARA ACÓRDÃO: CONSELHEIRA JANICE ASCARI
INTERESSADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA
OBJETO: Cautelarmente, suspender a Portaria 001/2005/MP 3ª PJI, sobrestando-se o ICP n° 001/2005 e, na decisão de mérito, desconstituir e
trancar, respectivamente, referida portaria e o Inquérito Civil Público.
EMENTA
Pedido de providências para suspensão e posterior trancamento de um
inquérito civil público instaurado, fundamentadamente, por membro do
Ministério Público Estadual, sob o argumento - da autoridade averiguada
- de tratar-se de matéria atinente à Justiça Federal.
Não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público interferir
QDDWLYLGDGH¿PGRVPHPEURVGRparquet. Se a parte investigada

- Poder Judiciário - para trancar a investigação ou deslocá-la
para outra esfera de atribuição ou de jurisdição.
O CNMP tem competência constitucional para desconstituir atos
administrativos. Os atos concernentes à DWLYLGDGH¿P dos membros
do Ministério Público Brasileiro não estão sujeitos a revisão, alteração ou
desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sob pena
de violação ao princípio da independência funcional. É esse o alcance da
expressão “atos administrativos”, contida no inciso II do § 2° do artigo
130-A da Constituição Federal.
O Conselho tem competência para analisar a conduta do membro do
Ministério Público apenas sob o ângulo administrativo puro (como
ordenador de despesas e/ou gestor da coisa pública, dos recursos

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

entender que está com razão, deve recorrer aos meios legais

humanos e materiais) ou no aspecto disciplinar, mas jamais poderá
aquilatar ou analisar qualitativamente o acerto ou desacerto das razões
jurídicas de embasamento de ato funcional que diga respeito à atividade¿P3UHFHGHQWHGRFROHJLDGR
Ato do membro do Ministério Público devidamente fundamentado, sem
desbordar de suas das atribuições ministeriais, por força do artigo 129 da
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Constituição Federal, em especial seus incisos II, 111 e IX.
Afastada a fundamentação do eminente Relator quanto ao arquivamento
pela perda de objeto, Pedido de Providências não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, na conformidade do voto-vista divergente
GD&RQVHOKHLUD-DQLFH$VFDULSRUPDLRULDQmRFRQKHFHUGRSHGLGR5HWL¿FDUDPVHXV
votos os Conselheiros Luiz Carlos Madeira, Francisco Maurício e Luciano Chagas, para
acompanhar a divergência. Vencidos os Conselheiros Relator Ernando Uchôa e Alberto
Cascais.
Brasília, 30 de janeiro de 2006

Janice Agostinho Barreto Ascari

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

Relatora p/ Acórdão

VOTO - VISTA
Trata-se de expediente autuado como Pedido de Providências, enviado
pela Prefeitura do Município de Itaituba, Estado do Pará, contra a 3ª Promotoria da
Comarca de Itaituba, na pessoa da Promotora de Justiça Elaine Nuayed.
Pretende a Prefeitura de Itaituba que este CNMP suspenda, cautelarmente,
a Portaria n° 01/2005, que determinou a instauração de Inquérito Civil Público
para apuração de desvio de verbas do FUNDEF e, no mérito, pleiteia trancamento
do referido ICP. Comunica que a Sra. Promotora de Justiça indeferi pedido de vista
HFySLDV[HURJUi¿FDVGR,&3$OHJDWDPEpPTXHD3URPRWRUDGHJustiça não teria
atribuição para o ajuizamento da ação, uma vez que há interesse direto da
União e que a responsabilidade pela apuração de denúncias de desvio das
verbas do FUNDEF seria do Ministério Público da União.
$3URPRWRUDGH-XVWLoD(ODLQH1XD\HGSUHVWRXLQIRUPDo}HVjVÀV
Por seu voto, o Ilustre Relator Cons. Ernando Uchôa determinou o
arquivamento do pedido por perda do objeto, nos seguintes termos:
“Em que pese o reconhecimento de que o requerente tem razão, porquanto compete à Justiça
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Federal processar e julgar Prefeito Municipal por possível desvio de verba sujeita à prestação
de contas perante órgão federal, conforme estabelece a Súmula 208 eg. Superior Tribunal de
Justiça, falece competência a este Conselho para julgar o pedido sob exame, haja vista que a
ação civil pública já se encontra na esfera judiciária, de sorte a impedir qualquer deliberação
de mérito deste Colegiado. Assim, opino pelo arquivamento do presente processo, em face da
perda de objeto.”

Acompanharam o eminente Relator os Conselheiros Luiz Carlos Madeira,
Francisco Maurício, Alberto Cascais e, em antecipação de voto, Luciano Chagas.
Pedi vista e passo ao voto.
&KDPR D DWHQomR GR &ROHJLDGR SDUD R IDWR GH TXH D ¿QDOLGDGH GR SHGLGR
de providências é a suspensão e posterior trancamento de um inquérito civil público
instaurado, fundamentadamente, por membro do Ministério Público Estadual, sob o
argumento – da autoridade averiguada – tratar-se de matéria atinente à Justiça Federal.
Seja qual for a argumentação do requerente, não cabe a este
&RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR LQWHUIHULU QD DWLYLGDGH¿P
dos membros do parquet. Se a parte investigada entender que está com
investigação ou deslocá-la para outra esfera de atribuição ou de jurisdição.
Se é certo que o CNMP tem competência constitucional para desconstituir
atos administrativos, é igualmente certo que os atos concernentes à DWLYLGDGH¿P
dos membros do Ministério Público Brasileiro não estão sujeitos a revisão, alteração ou
desconstituição por este Colegiado, sob pena de violação ao princípio da independência
funcional.
É esse o alcance da expressão “atos administrativos”, contida no inciso II do
§ 2° do artigo 130-A da Constituição Federal.
Imagine-se este Conselho cassar a requisição de um inquérito policial, a
instauração de um procedimento interno de investigação, o ajuizamento de uma
denúncia, de um mandado de segurança, de uma ação civil pública ou de uma ação

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

razão, deve recorrer aos meios legais – Poder Judiciário – para trancar a

direta de inconstitucionalidade, atos praticados legalmente por membro do MP, dentro
de suas atribuições funcionais: o ato do CNMP seria eivado de nulidade.
Este Conselho tem competência para analisar a conduta do membro do
Ministério Público apenas sob o ângulo administrativo puro (como ordenador de
despesas e/ou gestor da coisa pública, dos recursos humanos e materiais) ou no aspecto
disciplinar, mas jamais poderá aquilatar ou analisar qualitativamente o acerto ou
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c73 73

05/04/2012 17:34:20

73

desacerto das razões jurídicas de embasamento de ato funcional que diga respeito à
DWLYLGDGH¿P
Há precedente unânime deste Conselho quanto à não competência do CNMP
TXDQWRjLQWHUIHUrQFLDQDDWLYLGDGH¿PGRVPHPEURV3URFHVVRQGHPLQKD
relatoria, julgado em 05.12.2005.
Não se discute, no inquérito civil público, a responsabilidade penal do Prefeito
quanto ao desvio ou mau uso de verbas federais. A competência criminal nesses casos,
em face do interesse da União e do foro especial por prerrogativa de função, será
VHPSUHGD-XVWLoD)HGHUDOHpDLVVRTXHUHIHUHH[FOXVLYDPHQWHD6~PXODGR67-
&RQ¿UDPVH RV SUHFHGHQWHV GD 6~PXOD WRGRV GH Do}HV SHQDLV CC 18517-SP, Rel.
0LQ)HUQDQGR*RQoDOYHV'-S567-&&565HO
0LQ)HOL[)LVFKHU'-S567-CC 14061-RS, Rel. Min.
/XL]9LFHQWH&HUQLFFKLDUR'-S503567-108/259CC
15426-RS5HO0LQ$QVHOPR6DQWLDJR'-S567-CC
15703-RO5HO0LQ$GKHPDU0DFLHO'-S567-
No caso em exame trata-se de inquérito civil público, que tem por objeto
investigação com objetivos alheios à esfera da responsabilidade penal.
O inquérito civil público, como bem lembra o Procurador da República
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

Roberto Moreira de Almeida, além de instrumento facultativo de atuação do Ministério
Público, é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, porque, não
VHQGRXP¿PHPVLPHVPRQmRDGPLWHFRQWUDGLWyULRQHPDPSODGHIHVD (“O inquérito
civil como ferramenta de atuação do Ministério Público”, em Ação Civil Pública 20 anos da lei n° 7.347/85, Ed. Del Rey e ANPR, Belo Horizonte, 2006).
A instauração do inquérito civil público pela Promotora de Justiça Elaine
1XD\HGHVWiVX¿FLHQWHPHQWHIXQGDPHQWDGD
&RQIRUPHVHYHUL¿FDGD3RUWDULDQGD3-MXQWDGDjVÀV
os considerandos que embasaram a instauração do inquérito civil público revelam
que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação comunicou ao Ministério Público
diversas irregularidades promovidas não só pelo Prefeito, mas também pelo Secretário
Municipal de Educação, consistentes em transferência indevida de servidores em
educação para outras localidades, contratação irregular, desobediência ao princípio
da legalidade, mau acondicionamento de merenda escolar, impossibilidade de servir
a merenda aos alunos diante de seu completo estrago, precariedade das salas de aula,
abandono e desinteresse do gestor municipal na qualidade de ensino. Além disso tudo,
ainda há a informação de desvio de verbas do FUNDEF e PNAE.
Há alguma variação sobre a competência jurisdicional quanto aos feitos que
envolvam verbas destinadas ao FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
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do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Nem sempre a competência
SDUDDSXUDomRGRVGHVYLRVpGD-XVWLoD)HGHUDOFRPRD¿UPRXRUHTXHUHQWH
Por sua clareza técnica, transcrevo despacho proferido pelo Procurador da
República Luciano Sampaio Gomes Rolim nos autos do Procedimento Administrativo
QTXHWHYHWUkPLWHSHUDQWHD3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDQR
Estado de Goiás, que muito bem analisa a questão da origem da verba e da competência:
De acordo com o art. 212 da Constituição Federal:
“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.”
Por sua vez, prescreve o caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias:
“Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do
art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino Fundamental,
com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna
do magistério.” (redação dada pela Emenda Constitucional n° 14, de 13/09/96).

cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério — o FUNDEF, nos seguintes termos:
“A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser
FRQFUHWL]DGDFRPSDUWHGRVUHFXUVRVGH¿QLGRVQHVWHDUWLJRQDIRUPDGRGLVSRVWRQRDUW
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOpDVVHJXUDGDPHGLDQWHDFULDomRQRkPELWRGHFDGD(VWDGRHGR
Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério, de natureza contábil.”
2HVSHFL¿FDRVUHFXUVRVTXHFRQVWLWXHPR)81'()
“O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento
dos recursos a que se referem os arts. 155, inciso I; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas “a” e
“b”; e inciso II, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios,

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

2GHVVHGLVSRVLWLYRSUHYrSDUDRFXPSULPHQWRGHVVD¿QDOLGDGHDFULDomRQRkPELWRGH

proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.”
A Lei 9424/96, que regulamentou o FUNDEF, discrimina, em seu art. 1°, as verbas que
compõem o Fundo: recursos do Fundo de Participação dos Municípios — FPM; recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE; parcela do imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS; parcela do Imposto sobre Produtos
,QGXVWULDOL]DGRV SURSRUFLRQDO jV H[SRUWDo}HV ² O3OH[S H FRPSHQVDomR ¿QDQFHLUD SRU
Desoneração de Exportações, de que trata a Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir).
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Destarte, essas verbas decorrem, em grande parte, da arrecadação de impostos
federais, quais sejam: o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
1DWXUH]D,5 DUWLQFLVR,DOtQHDV ³D´H³E´GD&RQVWLWXLomR HR,PSRVWR
VREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV,3, DUWLQFLVR,,GD&RQVWLWXLomR 
Contudo, é importante esclarecer que, a despeito de arrecadadas pela União, em virtude do
exercício de sua competência tributária, tais verbas constituem receita própria dos Estados e
Municípios, por expressa determinação constitucional, que concretiza a denominada técnica
de repartição das receitas tributárias.
Na verdade, o Fundo, além do função vinculaste, desempenha um papel redistributivo, pois
os recursos são provenientes dos próprios Estados e Municípios, que são os destinatários
dos repasses realizados, na proporção do número de alunos matriculados em cada uma das
respectivas redes de ensino.
$KLSyWHVHSHUFHEHVHpGLVWLQWDGDTXHODFRQVXEVWDQFLDGDQRSDUiJUDIR~QLFR
GR DUW  GD &RQVWLWXLomR TXH GLVFLSOLQD R ¿QDQFLDPHQWR GR 6LVWHPD ÒQLFR
GH6D~GHSRLVQHVVHFDVRKiHPSUHJRGHUHFXUVRVGRRUoDPHQWRGDVHJXULGDGH
social da União.
Não se pode olvidar, contudo, que o § 3° do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Provisórias determina que a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o
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§ 1°, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o
PtQLPRGH¿QLGRQDFLRQDOPHQWH
Referida norma funda-se no art. 211 da Constituição, de acordo com o qual “a União exercerá,
em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
WpFQLFDH¿QDQFHLUDDRV(VWDGRVDR'LVWULWR)HGHUDOHDRV0XQLFtSLRV
Desse modo, nos Estados em que o valor por aluno não alcançar o mínimo
GH¿QLGR QDFLRQDOPHQWH MXVWL¿FDVH D DWXDomR VXSOHWLYD GD 8QLmR TXH VH Gi
QRFDVRGR)81'()PHGLDQWHDVVLVWrQFLD¿QDQFHLUDYLVDQGRFRPSOHPHQWDURV
recursos do Fundo.
3RUWDQWRDSHQDVQRV(VWDGRVHPTXHVHYHUL¿TXHDFRPSOHPHQWDomR¿QDQFHLUD
DTXHDOXGHRGR$'&7KDYHUiLQWHUHVVHMXUtGLFRGD8QLmRQRHPSUHJRGDV
YHUEDVGR)81'()HPUD]mRGDQHFHVVLGDGHGHVHDVVHJXUDUDFRUUHWDDSOLFDomR
das verbas federais repassadas em complementação ao Fundo.
1HVVHVHQWLGRHVWDEHOHFHRDUWGDLQVWUXomR1RUPDWLYDQGR7ULEXQDOGH
&RQWDVGD8QLmR
³$ ¿VFDOL]DomR GR FXPSULPHQWR SHOD 8QLmR GD DSOLFDomR GR PtQLPR GH
dezoito por cento da receita resultante de impostos federais na manutenção
H GHVHQYROYLPHQWR GR HQVLQR SUHYLVWD QR DUW  GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO
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bem como dos procedimentos sob responsabilidade dos órgãos federais
SDUD R FXPSULPHQWR GR DUWLJR 0 e seus parágrafos do Ato das Disposições
&RQVWLWXFLRQDLV3URYLVyULDV– $'&7HDLQGDGDDSOLFDomRQRkPELWRGHFDGD)XQGR
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
— FUNDEF, de recursos federais oriundos da complementação da União, será realizada
mediante inspeções, auditorias e análise de demonstrativos próprios, relatórios, dados e
informações pertinentes.”

$R OLPLWDU D ¿VFDOL]DomR GR 7&8 QR TXH FRQFHUQH j FRUUHWD DSOLFDomR GDV
verbas do FUNDEF, aos casos em que há complementação da União para a composição
do Fundo, a Instrução compatibiliza-se como o art. 71, VI, da Constituição, segundo
o qual compete ao Tribunal de Contas da União ³¿VFDOL]DUDDSOLFDomRGHTXDLVTXHU
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a Município” (cf. Acórdão
122/2002 – Plenário, do TCU).
A Prefeitura de Itaituba-PA, aparentemente, é uma das que recebe
VXSOHPHQWDomR GH YHUEDV GR )81'() HPERUD QmR FRQVWHP LQIRUPDo}HV R¿FLDLV
nos autos. Ainda assim, diante da universalidade do tema educação, do interesse
concorrente, não há que se falar em falta de atribuição.
Nada impede que em inquérito civil público em curso perante o Ministério
Público Estadual sejam coligidos elementos que efetivamente demonstrem o desvio ou
malversação de verbas federais pelo chefe do Executivo local. Nessa hipótese, os dados
deverão ser enviados ao Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação penal e,
se for o caso, da ação civil pública.
E a recíproca também se faz verdadeira: se, em inquérito civil público
instaurado pelo Ministério Público Federal forem coligidos elementos comprobatórios
de conduta irregular e cuja atribuição para processo e julgamento seja do Ministério
Público dos Estados, os dados serão para lá enviados
A mesma situação ocorre, com frequência, entre os diversos níveis de
atribuição, entre diversos ramos do MPU (Ministério Público Militar, do Distrito Federal

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

concorrente da União, dos Estados e dos Municípios e da consequente competência

e Territórios ou do Trabalho) ou simplesmente entre localidades: numa investigação
podem surgir elementos sobre irregularidades de autoridades de outras localidades – o
que envolveria outra competência territorial – ou mesmo de pessoas com foro especial
por prerrogativa de função.
Igualmente comum é o ajuizamento de ações civis públicas em conjunto pelos
Ministérios Públicos Federal e Estadual, quando o tema de fundo insere-se entre os de
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interesse concorrente.
Na lição de HUGO NIGRO MAZILLI “[o] inquérito civil é um procedimento
administrativo preparatório, instaurado, presidido e eventualmente arquivado pelo
Ministério Público, destinado a colher elementos de convicção que embasem o eventual
ajuizamento da ação civil pública a seu cargo ou sirvam de apoio para o exercício de
outras atribuições ministeriais.” (Ministério Público, Ed. Damásio de Jesus, 3a. ed.,
S
Tudo isso não desborda nem um milímetro das atribuições ministeriais, por
força do artigo 129 da Constituição Federal, em especial seus incisos II, III e IX:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II - ]HODUSHORHIHWLYRUHVSHLWRGRV3RGHUHV3~EOLFRVHGRVVHUYLoRVGHUHOHYkQFLD
S~EOLFD DRV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV QHVWD &RQVWLWXLomR, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
III - SURPRYHURLQTXpULWRFLYLOHDDomRFLYLOS~EOLFDSDUDDSURWHomR do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua
¿QDOLGDGHVHQGROKHYHGDGDDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDOHDFRQVXOWRULDMXUtGLFDGHHQWLGDGHV

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ATIVIDADE-FIM. INCOMPETÊNCIA DO CNMP.

públicas. (negritos meus)

A atribuição para a averiguação dos atos de improbidade administrativa e
demais condutas irregulares narradas nos considerados da Portaria é do Ministério
Público do Estado do Pará, exclusiva ou concorrentemente, pois incumbe aos
Ministérios Públicos dos Estados a defesa da probidade e da moralidade administrativas
nas esferas estadual e municipal, no âmbito da administração direta, indireta, de
entidades paraestatais ou concessionárias e permissionárias de serviço público, além
GD LQFHVVDQWH ¿VFDOL]DomR GRV SULQFtSLRV QRUWHDGRUHV LQVFXOSLGRV QR DUWLJR  GD
Constituição Federal.
Certamente, se constatadas irregularidades cuja competência jurisdicional
para processo e julgamento seja da Justiça Federal, os elementos serão encaminhados
ao Ministério Público Federal, podendo remanescer na atribuição do Ministério Público
Estadual a averiguação quanto às demais condutas.
De qualquer maneira, volto a ressaltar que os atos concernentes à atividade¿P dos membros do Ministério Público Brasileiro não estão sujeitos à apreciação deste
Colegiado.
Por essas razões afasto a fundamentação do eminente Relator quanto ao
arquivamento pela perda de objeto e voto no sentido de não conhecer do Pedido de
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Providências porque escapa à competência do Conselho Nacional do Ministério Público
TXDOTXHUDSUHFLDomRGHDWRVFRQFHUQHQWHVjDWLYLGDGH¿PGRVPHPEURVGR0LQLVWpULR
Público Brasileiro, que não estão sujeitos à desconstituição por este Colegiada, sob
pena de violação ao princípio da independência funcional.
É como voto.
Brasília, 30 de janeiro de 2006

Janice Agostinho Barreto Ascari
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Relatora p/ Acórdão
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AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS
PROCESSO N° 0. 00. 000.000006/2005-08
RELATOR: CONSELHEIRO HUGO CAVALCANTI MÉLO FILHO
INTERESSADO: ABDALA ABI FARAJ
OBJETO: AFASTAMENTO DO CARGO PARA O DESEMPENHO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.
ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADE POLÍTICOPARTIDÁRIA. Os membros do Ministério Público que ingressaram
na carreira após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45 estão
proibidos de exercer atividade político-partidária. EXERCÍCIO DE
CARGO FORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Os membros do Ministério
Público foram proibidos de exercer qualquer outra função pública, salvo
uma de magistério. A vedação não alcança os que integravam o Parquet
em 5 de outubro de 1988 e que tenham manifestado a opção pelo regime

ACÓRDÃO
ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
maioria, rejeitar a preliminar de incompetência do CNMP para baixar Resolução sobre
a matéria, vencido o Conselheiro Saint’Clair. No mérito, resolveu o Conselho aprovar
a Resolução n0 5/2006, sendo que, quanto ao seu conteúdo, a redação relativa ao
tema exercício de atividade político-partidária prevaleceu, por maioria, vencidos os
Conselheiros Hugo Cavalcanti Melo Filho (relator), Ricardo Mandarino, Luís Carlos
Madeira, Alberto Cascais, Ivana Auxiliadora e Janice Ascari. Também por maioria foi
aprovada a redação relativa ao tema afastamento para exercícios de cargos fora da

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

anterior.

órbita do Ministério Público, vencidos, parcialmente, os Conselheiros Paulo Prata e
Osmar Machado.
Brasília, 20 de março de 2006.
Hugo Cavalcanti Melo Filho
Relator
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RELATÓRIO
Cuida-se de pedido de providências formulado por ABDALA ABI
FARAJ, advogado militante em Joinville, Santa Catarina, ao efetivo cumprimento das
regras constitucionais que vedam o exercício de atividade político-partidária e
de outras funções públicas por membro do Ministério Público.
Sustenta o interessado que a inobservância de tais regras por membros do
Ministério Público de alguns Estados da Federação tem ensejado ingerência política
que compromete a independência funcional da instituição. Distribuído o pedido de
providências a este relator, atendidos que foram os requisitos estabelecidos no art. 120,
parágrafo único, do Regimento Interno deste Conselho, solicitei, na sessão do dia 5 de
setembro do corrente ano, a inclusão do processo na pauta de julgamento da sessão do
dia 6 de outubro de 2005, exatamente como determina o art. 122 do mesmo Regimento.
Proferido o voto do relator, pediu vista o Conselheiro Paulo Prata.
Na sessão do dia 7 de novembro de 2005 foi adiado o julgamento.
Em 21 de novembro de 2005, o Conselheiro Paulo Prata proferiu seu voto de
vista, quanto ao primeiro tema envolvido nos autos (exercício de atividade políticopartidária por membro do Ministério Público).
O Conselheiro Saint’Clair suscitou preliminar de incompetência do Conselho
AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

para normatização da matéria. A preliminar foi rejeitada, por maioria, vencido o
Conselheiro Saint’Clair.
Ato contínuo, foram colhidos os votos dos demais Conselheiros, quanto ao
mérito (primeiro tema), restando vitoriosa a divergência, vencidos os Conselheiros
Hugo Melo Filho, Ricardo Mandarino, Luís Carlos Madeira, Alberto Machado Cascais,
Ivana Auxiliadora e Janice Ascari.
No dia 5 de dezembro foi adiado o julgamento.
No dia 30 de janeiro de 2006, foram colhidos os votos quanto ao segundo
tema (afastamento para exercícios de cargos fora do Ministério Público). O Conselheiro
Saint’Clair pediu vista.
Na sessão de 6 de fevereiro, o Conselheiro Saint’Clair pediu prorrogação de
vista. O mesmo ocorreu na sessão de 2 de fevereiro.
O Conselheiro Saint’Clair não compareceu à sessão de 6 de março.
Requeri, com fundamento do Regimento Interno, que fosse desconsiderado o
pedido de vista e requisitados os autos, para prosseguimento do julgamento.
O Conselheiro Saint’Clair não compareceu à sessão do dia 20 de março. O
Presidente deu prosseguimento ao julgamento, colhendo o voto do Conselheiro Luís
Carlos Madeira e proferiu o resultado.
É o relatório.
82
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VOTO
O pedido de providências se desdobra em dois aspectos distintos: a atividade
político-partidária e o exercício de outras funções públicas. Cumpre sejam examinadas
tais questões separadamente.
Do exercício de atividade político-partidária por membros do Ministério
Público
Na sessão do dia 6 de outubro de 2005, quanto à matéria em epígrafe,
sustentei as seguintes posições:
“A pesquisa da evolução constitucional da matéria leva à constatação de que os membros
do Ministério público, diferentemente dos magistrados, que desde a Carta Política de 1934
são proibidos de exercer atividade político-partidária, jamais sofreram tal restrição,
antes de 1988. De reverso, estavam a isso autorizados, por lei. Enquanto a Lei nº 1.341/50,
que organizou o Ministério Público da União, a admitia tacitamente (art. 20), a Lei
Complementar nº 40/81, que estabeleceu normas gerais a serem adotadas na organização dos
Ministérios Públicos estaduais, em seu artigo 42, I, expressamente autorizava promotores e

A vedação imposta pela Constituição de Outubro (artigo 128, § 5.9, II, e), a rigor, não resultou
em empecilho à atividade política dos integrantes do Parquet. Criou, na verdade, relativa
incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e atividades partidárias, ao
autorizar o estabelecimento de exceções à regra, pela norma infraconstitucional.
Em face do preceptivo constitucional, a Lei n.º 8.625/93, em seu artigo 44, V, expressamente
UHVVDOYRXGDSURLELomRRDIDVWDPHQWRSDUD¿OLDomRDSDUWLGRSROtWLFRH³H[FHo}HVSUHYLVWDVHP
lei”. Já a Lei Complementar n.° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União, no artigo
9H[FHWXRXGDYHGDomR³D¿OLDomRHRGLUHLWRGHDIDVWDUVHSDUDH[HUFHUFDUJRHOHWLYRRX
a ele concorrer”.
Apreciando a compatibilização destas regras com o Texto Constitucional, o Supremo
Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição aos dispositivos antes referidos,

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Procuradores de Justiça a “exercerem cargo eletivo ou a ele concorrer”.

SDUD¿UPDURHQWHQGLPHQWRGHTXHD¿OLDomRSDUWLGiULDHDGLVSXWDGHFDUJRVHOHWLYRVHUDP
facultadas aos membros do Ministério Público, desde que se afastassem de suas funções
institucionais, conforme revela a ementa a seguir transcrita:
³$omR 'LUHWD GH ,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH  $UWLJR  H D H[SUHVVmR ³UHVVDOYDGD D ¿OLDomR´
constante do inciso V, do art. 237, da Lei Complementar no 75, de 25 de maio de 1993.
'LVSRVLWLYRVTXHSHUPLWHPD¿OLDomRGHPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRDSDUWLGRSROtWLFR
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 $OHJDomR GH LQFRPSDWLELOLGDGH GDV QRUPDV DOXGLGDV TXDQWR j ¿OLDomR SDUWLGiULD FRP
o art. 128, § 5º, inciso II, letra “e”, da Constituição. 5. Ação julgada procedente, em parte,
para, sem redução de texto, dar a) ao art. 237, inciso V, da Lei Complementar federal nº
 GH  LQWHUSUHWDomR FRQIRUPH D &RQVWLWXLomR QR VHQWLGR GH TXH D ¿OLDomR
partidária de membro do Ministério Público da União somente pode efetivar-se nas hipóteses
de afastamento de suas funções institucionais, mediante licença, nos termos da lei, e b) ao
art. 80 da Lei Complementar federal nº 75/93, interpretação conforme à Constituição, para
¿[DUFRPR~QLFDH[HJHVHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHSRVVtYHODTXHODTXHDSHQDVDGPLWHD¿OLDomR
partidária, se o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções institucionais,
GHYHQGR FDQFHODU VXD ¿OLDomR SDUWLGiULD DQWHV GH UHDVVXPLU HVVDV IXQo}HV QmR SRGHQGR
ainda, desempenhar funções pertinentes ao Ministério Público Eleitoral senão dois anos após
R FDQFHODPHQWR GD ¿OLDomR SROtWLFRSDUWLGiULD´ $', 5HO 0LQ 1pUL GD 6LOYHLUD '-
2.10.03).

Nesse sentido, também, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 1.377-DF, de relatoria do Ministro Octávio Gallotti (redator p/acórdão, Ministro
Nelson Jobim), na mesma sessão plenária, in verbis (DJ de 15.6.98):

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

“O Tribunal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente a Ação Direta, para,
sem redução de texto, conferir, ao inciso V do art. 44 da Lei nº 8.625, de 12/02/93 (Lei
2UJkQLFD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR LQWHUSUHWDomRFRQIRUPHD&RQVWLWXLomRGH¿QLQGR
FRPR ~QLFD H[HJHVH FRQVWLWXFLRQDOPHQWH SRVVtYHO DTXHOD TXH DSHQDV DGPLWH D ¿OLDomR
partidária de representante do Ministério Público dos Estados-membros, se realizada nas
hipóteses de afastamento, do integrante do Parquet de suas funções institucionais, mediante
licença, nos termos da lei.”

Outra não foi a orientação do Excelso Pretório no julgamento da
ADI 2084-6/SP:
O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial
para emprestar interpretação conforme à Constituição ao inciso V do artigo 170 da Lei
Complementar nº 734 , de 26 de novembro de 1993, do Estado de São Paulo, segundo a qual a
¿OLDomRSDUWLGiULDGHUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRPHPEURVRPHQWHSRGH
ocorrer na hipótese de afastamento de Promotor ou Procurador de Justiça de suas funções
LQVWLWXFLRQDLVPHGLDQWHOLFHQoDQRVWHUPRVGDOHL5HODWLYDPHQWHDRSDUiJUDIR~QLFRGRDUW
170, também por unanimidade, o Tribunal julgou procedente, em parte, o pedido formulado,
para emprestar interpretação conforme à Constituição, segundo a qual o exercício de
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FDUJRRXIXQomRGHFRQ¿DQoDQD$GPLQLVWUDomR6XSHULRUGL]UHVSHLWRj$GPLQLVWUDomRGR
0LQLVWpULR3~EOLFR   3OHQiULR5HO0LQ,OPDU*DOYmR'- 

A Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro de 2004, promoveu
VLJQL¿FDWLYDDOWHUDomRQDUHJUD$DWXDOUHGDomRGRGLVSRVLWLYRRUDH[DPLQDGRMiQmR
admite que a norma infraconstitucional indique hipóteses que excepcionem a vedação
¿[DGD TXH VH LPS}H DJRUD GH IRUPD DEVROXWD 2 SURSyVLWR j WRGD HYLGrQFLD IRL R
de equiparação dos membros do Ministério Público aos magistrados, tanto no que
concerne às garantias quanto no que respeita as vedações. Com efeito, basta que se
observem a novel redação do § 4º do artigo 129, ampliando as garantias anteriormente
consagradas, e o § 6º do artigo 128, que traz vedação idêntica àquela imposta à
magistratura, a denominada quarentena para o exercício da advocacia, além do ora
examinado § 5º, inciso II, e, do artigo 128.
Na opinião de Nicolao Dino (in DINO, Flávio, MELO FILHO, Hugo et alli.
Reforma do Judiciário: comentários a Emenda Constitucional n.° 45/2004. Niterói:
Impetus, 2005, pp. 234-237), “a proibição de exercer atividade político partidária esta
diretamente relacionada à garantia de liberdade funcional e à conduta imparcial que
3~EOLFRQmRSRGH¿FDUVXMHLWDjVGLUHWUL]HVGHDomRGHXPSDUWLGRSROtWLFR²ULVFRUHDO
H FRQFUHWR GH XPD HYHQWXDO ¿OLDomR SDUWLGiULD H GR FRPSURPLVVR GH ¿GHOLGDGH GDL
GHFRUUHQWH  $DWLYLGDGHSROtWLFRSDUWLGiULDSRGHFRPSURPHWHUDLPSDUFLDOLGDGH²
HOHPHQWRGLYHUVRGDQHXWUDOLGDGH²SRUTXDQWRUHWLUDGRSURFXUDGRURXGRSURPRWRU
o distanciamento crítico necessário para avaliar, com prudência e responsabilidade,
atos da administração pública que eventualmente poderão demandar providências
do Ministério Público. Daí a pertinência da vedação ora examinada”.
Promulgada a Emenda 45/2004, o Tribunal Superior Eleitoral foi instado a
se manifestar sobre o alcance da nova redação, por consulta formulada pelo Deputado
)HGHUDO1HOVRQ3HOOHJULQRWRPEDGDVRERQFODVVH2HQWHQGLPHQWRGD&RUWH
foi o seguinte:

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

se exige do membro do Ministério Público. (...) A atuação do membro do Ministério

“(...) a questão trazida na presente consulta, e saber como os Promotores de Justiça podem
exercer a atividade político-partidária com o advento da Emenda Constitucional n° 45/2004.
(...)
Como se pode ver, o texto da Emenda Constitucional no 45, retirou da alínea “e” a parte
que diz, salvo exceções previstas na lei, ou seja, os membros do Ministério Público não se
encaixam mais nas exceções previstas na lei, exceções estas que davam aos membros do MP
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RGLUHLWRGH¿OLDomRSDUWLGiULDHRGLUHLWRGHDIDVWDUȸHSDUDH[HUFHUFDUJRHOHWLYRRXDHOH
concorrer, nas hipóteses de afastamento de suas funções institucionais, mediante licença, nos
termos da lei. Desta forma, entendemos que com o advento da emenda constitucional nº 45,
DVLWXDomRGRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR¿FDFRPRDGRVPDJLVWUDGRVTXH
SDUDGHGLFDUVHDDWLYLGDGHSROtWLFRSDUWLGiULDKiGHGHVYLQFXODUVHGH¿QLWLYDPHQWHGHVXDV
funções.
(…)
Desse modo, adotando o parecer da Assessoria Especial e considerando o que já respondido
pelo Tribunal na Consulta nº 1.143, respondo que os membros do Ministério Público, por
HVWDUHP VXEPHWLGRV j YHGDomR FRQVWLWXFLRQDO GH ¿OLDomR SDUWLGiULD HVWmR GLVSHQVDGRV
GH FXPSULU R SUD]R GH ¿OLDomR ¿[DGR HP OHL RUGLQiULD GHYHQGR VDWLVID]HU WDO FRQGLomR GH
elegibilidade até seis meses antes das eleições, de acordo com o art. 12, inciso II, alínea “l” da
/&QDVVHYHUDQGRVHURSUD]RGH¿OLDomRGRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRRPHVPR
GRVPDJLVWUDGRV´ 5HVROXomRQ5HO0LQ&DSXWR%DVWRV'- 

Não poderia ter sido outra a resposta da Egrégia Corte Superior Eleitoral. O
comando constitucional não admite dúvida. O exercício de atividade político-partidária
por membro do Ministério Público não é mais permitido. Somente com o desligamento

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

GH¿QLWLYR SRU DSRVHQWDGRULD RX H[RQHUDomR SRGHUmR YLQFXODUVH D SDUWLGR SROtWLFR
observadas as regras de desincompatibilização aplicáveis à hipótese, de acordo com
a remansosa jurisprudência do TSE. Impõe-se, entretanto, o aprofundamento da
análise em relação a três pontos: primeiro, se a vedação alcança os que integravam
o Ministério Público antes da publicação da Emenda 45; segundo, se continua sendo
assegurado o afastamento para atividade político-partidária àqueles que integravam a
carreira antes da Constituição de 1988; terceiro, se os membros do Ministério Público
que já cumpriam mandato eletivo em 31 de dezembro de 2004 poderão concluí-los,
VHPGHVOLJDPHQWRGH¿QLWLYRGDLQVWLWXLomR
O primeiro aspecto foi objeto de consulta (consulta nº 1.143, classe 5), feita
ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Deputado Federal Severiano Alves, nos seguintes
termos:³1RFDVRGH3URPRWRUHVGH-XVWLoDTXHWLYHUDPLQJUHVVRQDFDUUHLUDHPGDWD
anterior à promulgação da referida Emenda, esses podem exercer atividades políticoSDUWLGiULDV¿OLDQGRVHD3DUWLGRV3ROtWLFRV"´
275(QmRFRQKHFHXGDFRQVXOWDDFRPSDQKDQGRRYRWRGR5HODWRU0LQLVWUR
Luís Carlos Madeira, que hoje abrilhanta este Conselho Superior, “por tratar-se
de questão ligada à matéria constitucional, o que escapa à competência da Justiça
Eleitoral e que, portanto, não pode ser objeto de consulta 1 ” .
1 Após proferido o voto, tomou conhecimento o relator de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tomada
na consulta n.° l.l53-DF, sendo Relator o Ministro Marco Aurélio, que corrobora a posição aqui adotada e
86
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1HQKXP yELFH KDYHUi WRGDYLD j DSUHFLDomR GD PDWpULD QD yUELWD
administrativa, razão pela qual avanço em seu exame. Parece-me que a resposta á
questão há de ser negativa. Diferentemente do que fez o Constituinte de 1987/1988 no
art. 29, § 3° do Ato das Disposições Transitórias, o reformador de 2004 não ressalvou
da vedação os que integravam o Parquet quando da promulgação da Emenda n° 45.
+i PXLWR R 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO ¿UPRX MXULVSUXGrQFLD QR VHQWLGR
de que não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a lei nova, quanto mais a
Constituição, ao criar direito novo, estabelecer exigência ou vedação não existente no
regime anterior.
9HMDVHRTXHGL]DSURSyVLWR1LFRODR'LQR RSFLWS 
“Observe-se, em princípio, a impossibilidade de invocar-se direito adquirido para aqueles que
ingressaram na carreira antes da publicação da Emenda. É que o Supremo Tribunal Federal
tem entendimento consolidado no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico
5( Q$JU') 5HO 0LQ (OOHQ *UDFLH 5( Q (6 5HO 0LQ 6HS~OYHGD
3HUWHQFH5(Q('&(5HO0LQ(OOHQ*UDFLH5(Q355HO0LQ0RUHLUD
Alves). A vedação seria imediata e ilimitada”.

Proposta de Emenda Constitucional n° 358/05 — na verdade, a parte da chamada
5HIRUPD GR -XGLFLiULR TXH DSURYDGD QR 6HQDGR UHWRUQRX j &kPDUD ȸ ¿[D HP VHX
artigo 5º, norma transitória semelhante a do artigo 29, § 3º do ADCT, para permitir que
o membro do Ministério Público admitido antes de sua promulgação exerça atividade
político-partidária, nos termos da lei.
$VVLPGHVGHGHGH]HPEURGHHDWpTXHVHMD²HVHIRUȸSURPXOJDGD
emenda resultante da PEC mencionada, os membros do Ministério Público, mesmo os
que já integravam o Parquet, estão impedidos de exercer atividade político-partidária.
Penso que a proibição alcança, inclusive, e aqui passo ao exame do segundo
ponto, os veteranos promotores e procuradores, pertencentes aos quadros do Ministério
Público em 5 de outubro de 1988, mesmo os que optaram pelo regime vigente sob a
égide da Carta Política anterior.

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Registro que o quadro produzido pela Emenda 45 poderá ser alterado. A

Como ensina José Afonso da Silva (in Aplicabilidade das normas
constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª. edição, 1982, pp. 189 ss):
foi ementada nos seguintes termos:
“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA — ALÍNEA “e” DO INCISO II DO
ARTIGO 128 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL — EMENDA CONSTITUCIONAL n.° 45/2004 —
APLICAÇÃO NO TEMPO. A proibição do exercício de atividade político-partidária ao membro do Ministério Público tem aplicação imediata e linear, apanhando todas aqueles que o integram, pouco importando a
data de ingresso.”
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“As normas das disposições transitórias fazem parte integrante da Constituição. Tendo
sido elaboradas e promulgadas pelo constituinte, revestem-se do mesmo valor jurídico da
parte permanente da Constituição. Mas seu caráter transitório indica que regulam situações
LQGLYLGXDLVHHVSHFt¿FDVGHVRUWHTXHXPDYH]DSOLFDGDVHHVJRWDGRVRVLQWHUHVVHVUHJXODGRV
exaurem-se, perdendo a razão de ser pelo desaparecimento do objeto cogitado, não tendo,
pois, mais aplicação no futuro.”

Nos termos do art. 281, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93, que
se aplica ao Ministério Público dos Estados, por força do art. 80 da Lei nº 8.625/93,
os integrantes do Parquet à época da promulgação da Constituição de 1988 puderam
exercer, até o dia 21.5.1995 a opção pelo regime anterior a que se refere o art. 29, § 3º,
do ADCT. Os que assim procederam, mantiveram a faculdade de se afastar das funções
LQVWLWXFLRQDLVSDUDH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHSRtWLFRSDUWLGiULD$PHXYHU¿QGRRSUD]R
para a opção, em 21 de maio de 1995, a norma transitória se esgotou, não podendo mais
ter aplicação para fatos futuros.
&RP R DGYHQWR GD (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO Q  QRYD UHJUD IRL ¿[DGD
eliminando a possibilidade de exercício de atividades político-partidárias. A preservação
do direito dos membros do Ministério Público nomeados antes de outubro de 1988
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dependeria de nova regra transitória (como a do art. 5º da PEC 358/05, já mencionada),
simplesmente porque a regra transitória do § 3º, do art. 29 do ADCT já se exaurira e,
como visto, não há falar em direito adquirido a regime jurídico. Como tal regra não foi
providenciada, o novo texto alcança todos os integrantes do Parquet, indistintamente.
3RU ¿P HQIUHQWR R SUREOHPD GRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH
exerciam cargos eletivos em 31.12.04 ou ainda os exerçam.
À época da eleição, o Texto Constitucional autorizava o afastamento para a
candidatura e, naturalmente, para o exercício do mandato. Qual seria, aqui, o efeito da
alteração constitucional?
Nos termos do art. 1º da Constituição, a República tem a soberania e a
cidadania como fundamentos. Por outro lado, estatui o parágrafo único do mesmo
artigo que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente.
Os membros do Ministério Público eleitos nos pleitos de 2002 (governadores,
senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais) e de 2004
(prefeitos e vereadores) estavam autorizados, por lei, a exercer atividade políticoSDUWLGiULD¿OLDQGRVHDSDUWLGRVSROtWLFRVHFRQFRUUHQGRDFDUJRVHOHWLYRV$HVFROKD
que sobre eles recaiu é expressão da soberania popular que, conforme dispõe o art. 14
de nossa Carta Política, e exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direito e secreto,
88

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c88 88

05/04/2012 17:34:22

com igual valor para todos.
Admitir que a alteração constitucional promovida pela Emenda nº 45/2004
alcance as situações regularmente consolidadas pela via do exercício da soberania
popular seria, na perspectiva da cidadania brasileira, negar observância a valor
fundamental da República. E sob o ângulo de visada dos membros do Ministério
Público, corresponderia a cassação dos seus mandatos.
1mR VH HVWi D¿UPDQGR DTXL GLUHLWR DEVROXWR DR PDQGDWR FRQTXLVWDGR
nas urnas. Mas as hipóteses de perda do mandato estão claramente indicadas na
Constituição e não admitem, por isso, ampliações. Com efeito, uma vez adquirido pelo
voto popular, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça eleitoral no prazo
de 15 dias, contados da diplomação (art. 14, § 10), impugnação que somente poderá
estar fundada em abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A razão é obvia: a
vontade popular, em tais casos, restaria viciada.
Além disso, o art. 55 da Lei Maior indica as hipóteses em que os Deputados
)HGHUDLV H 6HQDGRUHV SHUGHUmR R PDQGDWR TXDQGR LQIULQJLUHP DV YHGDo}HV ¿[DGDV
no art. 54, por procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar,
por ausências reiteradas às sessões legislativas, pela perda ou suspensão dos direitos
políticos, observada a regra do art. 15, por decretação da Justiça Eleitoral ou por
MXVWL¿FDULDPDSHUGDGRPDQGDWRGRVGHPDLVRFXSDQWHVGHFDUJRVHOHWLYRV
Por estas razões, parece-me que devam ser preservados os mandatos em
curso de membros do Ministério Público.
Por todo o exposto, as conclusões a que chego, nesta primeira parte do exame
do pedido de providências, são as seguintes
l. Desde a publicação da Emenda Constitucional n° 45/2004, os membros do
Ministério Público, a exemplo dos magistrados, estão proibidos de exercer atividade
político-partidária.
2.Tal vedação alcança todos os integrantes das carreiras do Ministério
Público, mesmo os que nelas ingressaram antes da promulgação da Emenda, uma vez
que não podem invocar direito adquirido a regime jurídico.
3. Não estão imunes à vedação os membros do Ministério Público admitidos
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condenação criminal transitada em julgado, circunstâncias que, mutatis mutandis,

antes de 5 de outubro de 1998, porque a preservação da faculdade dependeria de nova
regra transitória que os excluísse da proibição, já que a regra transitória do § 3º, do art.
29 do ADCT já se exaurira.
4. Admitir que a alteração constitucional promovida pela Emenda nº45/2004
alcance as situações regularmente consolidadas pela via do exercício da soberania
popular seria negar observância a valor fundamental da República e corresponderia
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à cassação dos mandatos conquistados pelos Membros do Ministério Público, quando
as hipóteses de perda do mandato estão claramente indicadas na Constituição e não
admitem, por isso, ampliações. Por isso devem ser preservados os mandatos em curso.
5. Os membros do Ministério Público que desejarem exercer atividade
SROtWLFRSDUWLGiULDGHYHUmRVHGHVOLJDUHPGH¿QLWLYRGDFDUUHLUDSRUDSRVHQWDGRULDRX
exoneração. Nestes casos, o prazo de desincompatibilização será de 6 meses, conforme
decidido pelo TSE.
6. Caso aprovada a PEC n°358/05 (art. 5º), os membros do Ministério Público
que ingressaram antes da Emenda 45 poderão voltar a exercer atividade políticopartidária, nos termos da lei.
Entretanto, a posição deste relator não prevaleceu no Colegiado. Restou
majoritário o entendimento do nobre Conselheiro Paulo Prata, que passo a registrar:
Atividade Político-Partidária
Inicialmente, registro que a expressão atividade político-partidária não
se restringe, tão-somente, ao exercício de mandato eletivo; contudo, como essa é a
situação mais comum, os exemplos serão sempre nesse sentido.
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Em relação à regra geral exposta pelo relator na sua conclusão nº1 (“Desde a
publicação da Emenda Constitucional nº45/2004, os membros do Ministério Público,
a exemplo dos magistrados, estão proibidos de exercer atividade político-partidária”),
ver-se-á, mais adiante, que ela comporta exceções. Por ora, assinalo apenas que
a comparação aos magistrados é desnecessária e pode causar alguma confusão, em
razão, justamente, das mencionadas exceções, as quais não previstas para os juízes.
Na conclusão nº 2, explicitou o Conselheiro seu entendimento de que “Tal
vedação alcança todos os integrantes das carreiras do Ministério Público, mesmo os
que nelas ingressaram antes da promulgação da Emenda, uma vez que não podem
invocar direito adquirido a regime jurídico”.
$¿UPRXDLQGD6XD([FHOrQFLDQDFRQFOXVmRQTXH³Uma vez que a nova
regra se aplica a todos os membros do Ministério Público, indistintamente, também
os que exercem mandato eletivo estão proibidos de exercer atividade políticopartidária”. E acrescentou: “Cuida-se de norma destinada a regular situação jurídica
que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro,
assim, aos que foram alcançados no exercício de mandato caberia optar entre o cargo
no Ministério Público e o mandato”. Pois bem.
O artigo 128, § 5º, II, e, da Lex Fundamentalis, cujo texto foi alterado pela
Emenda Constitucional 45/2004, veda o exercício de atividade político-partidária por
90
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membros do Ministério Público.
A questão que se coloca a partir da edição de tal norma constitucional e que
merece análise é: quid juris para os membros do Ministério Público que ingressaram
na carreira antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 45, estivessem ou não
H[HUFHQGR DWLYLGDGH SROtWLFRSDUWLGiULD PDLV HVSHFL¿FDPHQWH PDQGDWR HOHWLYR  H
para os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a edição da
Emenda?
As respostas a tais indagações, conforme se verá, serão diversas. No que
concerne aos membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a edição
da Emenda Constitucional 45/2004, é certo que não podem, em nenhuma hipótese,
exercer atividade político-partidária.
Por outro lado, quanto aos membros do Ministério Público que ingressaram
na carreira antes do advento da Emenda

Constitucional nº 45, discordando do

PDJQt¿FR YRWR HQWHQGR TXH QmR IRUDP DEUDQJLGRV SRU DOXGLGD YHGDomR FRQVRDQWH
restará demonstrado abaixo.
A análise que farei baseia-se, primordialmente, na seguinte assertiva: não
VH WUDWD DSHQDV GH YHUL¿FDomR GD SRVVtYHO H[LVWrQFLD GH GLUHLWR DGTXLULGR D UHJLPH
jurídico, mas também, e principalmente, de harmonização da Emenda nº 45 com as
o Promotor de Justiça mineiro Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira, deve-se
ter cautela (Direito Eleitoral Brasileiro, 3ª ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 318):
O princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos,
devendo qualquer interpretação em sentido contrário ser restritiva, por força da
própria Carta Suprema.
Outra baliza importante a ser considerada é a proibição de Emenda
Constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais (art. 60, § 4°, inciso
IV da Constituição). Friso, a priori, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que tais
direitos não são apenas aqueles constantes do art. 5° da Constituição (o Ministro Carlos
Velloso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-7/DF, referiu-se expressamente
aos direitos políticos como pertencentes à categoria de diretos individuais).
Além disso, tal proibição não diz respeito somente a emendas tendentes a
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normas constitucionais que cuidam dos direitos políticos. Nesses casos, como ensina

abolir os direitos individuais abstratamente considerados, mas também àqueles feridos
concretamente, assim como decidiu o Supremo Tribunal na já mencionada Ação
Direta nº 939-7/DF, vedando que emenda constitucional excepcionasse a aplicação de
JDUDQWLDLQGLYLGXDOHPVLWXDomRHVSHFt¿FD
Portanto, a vinculação do estudo da situação ora em análise apenas à existência
de direto adquirido a regime jurídico deixa de lado um fator de extrema importância:
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a perda de direitos políticos passivos (direto de ser votado) de toda uma classe que os
possuía, pois, na redação, anterior do dispositivo constitucional alterado, os membros
do Ministério Público estavam proibidos de exercer atividade político-partidária, salvo
nos casos de exceções previstas em lei; daí, sempre se entendeu que o afastamento
GD FDUUHLUD D TXDOTXHU WtWXOR ȸ SRU H[HPSOR OLFHQoD ² JHUDYD D SRVVLELOLGDGH GH
candidatura a cargo eletivo.
1HVVH VHQWLGR ¿[DGDV DV EDOL]DV LQWHUSUHWDWLYDV H HQWHQGHQGRVH TXH D
solução do problema diz respeito também à preservação de direitos políticos, deve-se
ter em mente o teor do art. 15 da Constituição, que veda a cassação de tais direitos e
estipula, taxativamente, os casos de sua perda ou suspensão.
Ora, os membros do MP que ingressaram na carreira antes da Emenda nº
45 eram, na forma da lei, detentores de direitos políticos passivos. Podiam concorrer,
portanto, a cargos eletivos, desde que preenchidas certas condições.
Dessa forma, se a perda de direitos políticos é possível somente nos casos
expressos no art. 15 da Constituição e se não pode haver emenda constitucional tendente
a abolir os direitos individuais, entre os quais se encontram os direitos políticos, a única
interpretação possível da proibição de atividade político-partidária por membro do
Ministério Público é no sentido de que ela só atinge os que ingressarem na carreira
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após a Emenda nº 45. Qualquer outra interpretação, a meu ver, será inconstitucional.
E assim é porque a Emenda nº 45 não pode, obviamente, ser vista
isoladamente. Para que ocorra uma interpretação conforme a Constituição e que não
leve a alguma inconstitucionalidade, os arts. 15 e 60 da CF devem, em conjunto, servir
de parâmetros ao intérprete. Prestigia-se, dessa forma, um dos postulados essenciais
em que se funda o Direito Moderno: o princípio da unidade da Constituição. Vale, nesse
ponto, transcrever os ensinamentos do mestre Daniel Sarmento, que segue os passos
de Alexy:
“Um dos postulados essenciais em que se funda o Direito Moderno é o da unidade do
ordenamento jurídico. Segundo ele, há, dentro do mesmo espaço territorial, uma única
ordem jurídica, cujos elementos devem guardar coerência interna. Por isto, muito embora
FRPSRQKDVH GH XPD LQ¿QLGDGH GH QRUPDV R RUGHQDPHQWR MXUtGLFR p FRQVLGHUDGR FRPR
um sistema, no qual parte-se da premissa de que as partes encontram-se devidamente
coordenadas, devendo-se compreender cada uma delas à luz das demais.
(...)
Mas, se é na Constituição que repousa a unidade da ordem jurídica, a ideia de
unidade também se projeta sobre ela. Assim, a busca da harmonia entre
diferentes ditames constitucionais é uma tarefa que se impõe a qualquer um
que pretenda interpretar a Lei Fundamental ou aplicá-la a casos concretos.
92
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Sem embargo, trata-se, muitas vezes, de empreitada das mais árduas, uma
vez que, nas sociedades pluralistas e democráticas, a diversidade de valores e
LGHLDVH[LVWHQWHVQDVRFLHGDGHDFDEDUHÀHWLGDQRWH[WRFRQVWLWXFLRQDOTXHDFROKH
normas potencialmente colidentes.
1HVVD OLQKD R SULQFtSLR GD XQLGDGH GD &RQVWLWXLomR QRV GL]HUHV GH &DQRWLOKR REULJD R
intérprete a considerar a Constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços
de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar. A Corte Constitucional
DOHPmSRUVXDYH]D¿UPRXTXHRSULQFtSLRPDLVLPSRUWDQWHGHLQWHUSUHWDomRpRGDXQLGDGH
da Constituição, como unidade de um conjunto com sentido teleológico-lógico, já que a
essência da Constituição consiste em ser uma ordem unitária da vida política e social da
comunidade estatal.
Em outras palavras, o princípio da unidade da Constituição leva o intérprete a buscar
D KDUPRQL]DomR HQWUH GLVSRVLWLYRV DSDUHQWHPHQWH FRQÀLWDQWHV GD /HL 0DLRU Caso a
conciliação plena não seja viável, ele deve procurar solução onde a restrição à
H¿FiFLDGHFDGDXPDGDVQRUPDVHPFRQIURQWRVHMDDPHQRUSRVVtYHObuscando a
otimização da tutela aos bens jurídicos por elas protegidos. (in. A ponderação de interesses
QD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGWLUDJHP5LRGH-DQHLUR/~PHQ-~ULVSHV 
*ULIRQmRRULJLQDO

político-partidária por membro do Ministério Público. Tal vedação não alcança,
portanto, todos aqueles que ingressaram na carreira do Ministério Público antes da
Emenda Constitucional nº 45, vale dizer, todos aqueles que nela ingressaram antes
e depois de 1988 até a data da promulgação de aludida emenda, estivessem ou não
exercendo atividade político-partidária.
Insta ressaltar, outrossim, que, em relação aos que na data de promulgação
da Emenda nº 45 estivessem exercendo mandato eletivo, outros motivos, além dos já
analisados, devem ser tidos em consideração.
A Constituição, logo em seu art. 1°, dispõe que a cidadania é fundamento e
SULQFtSLRIXQGDPHQWDOGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO,VVRVLJQL¿FDTXHWRGRRWH[WR
constitucional, inclusive suas alterações, deve ser interpretado sob a luz do princípio
fundamental da cidadania.
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Reforça-se, assim, a ideia dos limites à proibição do exercício de atividade

A conclusão imediata que se tira daí é óbvia: por respeito ao princípio
fundamental da cidadania não se pode impor condição nova para o exercício do
mandato (opção entre o mandato ou o cargo) a quem foi regularmente eleito, no gozo
de seus direitos políticos, como quer o insigne relator (conclusão nº 4, já transcrita
anteriormente: “(...) assim, aos que foram alcançados no exercício de mandato caberia
optar entre o cargo no Ministério Público e o mandato”).
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c93 93

05/04/2012 17:34:22

93

Essa imposição de escolha entre o cargo de Promotor e o mandato eletivo é,
inclusive, uma forma indireta de cassação de diretos políticos, o que é expressamente
vedado pelo art. 15 da Constituição. A opção é daquelas que deixam poucas escolhas,
uma vez que o cargo de Promotor é o ganha-pão de seus detentores, impedidos que estão
de outras atividades. Não se pode crer que se pretendeu uma norma nestes termos:
ou há volta ao cargo de Promotor ou há perda do mandato eletivo. Uma imposição
com tal carga de persuasão atinge não só os eleitos, mas também os eleitores ferindo a
VREHUDQLDSRSXODUHFRQ¿JXUDQGRYHUGDGHLUDFDVVDomRDUELWUiULDGHGLUHLWRVSROtWLFRVR
que é vedado pela Constituição.
'HYHVH DJRUD YHUL¿FDU D VLWXDomR GDTXHOHV TXH LQJUHVVDUDP QR 0LQLVWpULR
Público antes de 5 de outubro de 1988. Evidentemente, também são eles alcançados
pela interpretação já exposta. Além disso, com maior razão, ainda outros fatos os
diferenciam.
O relator, nesse aspecto, entendeu que “Não estão imunes à vedação os
membros do Ministério Público admitidos antes de 5 de outubro de 1988, porque a
preservação da faculdade dependeria de nova regra transitória que os excluísse da
proibição, já que a regra transitória do art. 29, § 3°, do ADCT já se exaurira”. Mais uma
vez, não comungo com o pensamento do ilustre relator.
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Neste ponto, registro, inicialmente, que o relator demonstrou, sabiamente,
DGL¿FXOGDGHGHLQWHUSUHWDomRGRDUWGR$WRGDV'LVSRVLo}HV&RQVWLWXFLRQDLV
Transitórias (ADCT), inclusive analisando se a necessidade de opção atingiria somente
as vantagens e garantias, ou também as vedações.
De qualquer modo, considerando que a Lei Complementar nº 40/81 permitia
o afastamento para o exercício de mandato eletivo ou de outros cargos no seu “Capítulo
9,ȸ'RVYHQFLPHQWRV9DQWDJHQVH'LUHLWRVGRV0HPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFR´QmR
há como negar que a opção é necessária para tanto, pois, para a antiga Lei Orgânica,
não se trata somente de matéria ligada a eventual vedação, mas também às vantagens
e direitos.
5HVVDOWRWDPEpPDQWHVGHYHUL¿FDUTXDODVROXomRMXUtGLFDSDUDRDSDUHQWH
FRQÀLWR GH QRUPDV TXH RV PHPEURV GRV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV HVWDGXDLV SRGHUmR
fazer a opção pelo regime anterior a qualquer tempo, salvo disposição em contrário
nas respectivas Leis Orgânicas, uma vez que a Constituição e a Lei nº 8.625/93 não
estabeleceram uma data limite, ao contrário do que ocorre em relação aos membros
do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/93, art. 281). É o que ensina
o Promotor de Justiça carioca Emerson Garcia (“Ministério Público: Organização,
Atribuições e Regime Jurídico”, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 493):
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O art. 29, § 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
5HS~EOLFDDRFRQWHPSODUDSRVVLELOLGDGHGHRSomRSHORUHJLPHMXUtGLFRDQWHULRUVLOHQFLRX
TXDQWRDXPDSRVVtYHOUHWUDWDomR1RkPELWRLQIUDFRQVWLWXFLRQDOHQTXDQWRD/HL2UJkQLFD
1DFLRQDO SHUPDQHFHX LJXDOPHQWH VLOHQWH D /HL &RPSOHPHQWDU Q  HP VHX DUW 
SDUiJUDIR~QLFRGLVS{VTXHƓµDRSomRSRGHUiVHUH[HUFLGDGHQWURGHGRLVDQRVFRQWDGRVGD
promulgação desta Lei Complementar, podendo a retratação ser feita no prazo de dez anos.
(VSHFL¿FDPHQWHHPUHODomRjRSomRVDOYRGLVSRVLomRHPFRQWUiULRQDOHJLVODomRHVWDGXDO
poderá ela ser feita a todo tempo.

Pois bem. Feita a opção ou podendo ela ser feita a qualquer tempo pelos
membros dos Ministérios Públicos estaduais, não se pode falar em mudança da situação
jurídica pela Emenda nº 45, pois não houve alteração do ato transitório que permite
a opção. Em outras palavras: o regime permanece para aqueles que ingressaram na
carreira antes de 5 de outubro de 1988, não podendo essa situação ser alcançada pelas
recentes mudanças constitucionais, uma vez que, ainda que transitória, a norma do art.
29, § 3°, do ADCT continua gerando efeitos.
Anoto, aliás, que o professor André Ramos Tavares expressamente manifestase no sentido de que a Emenda nº45 não prejudicou o alcance do art. 29, § 3°, do ADCT
Paulo: Saraiva, 2005, p. 289), e assim também pensa o ilustre integrante do Conselho
Nacional de Justiça Alexandre de Moraes (“Direito Constitucional”, 17ª ed., São Paulo:
Atlas, 2005, p. 554):
Essa nova norma somente não se aplica aos membros do Ministério Público que tenham
ingressado na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988, desde que façam a
RSomRSUHYLVWDQRDUW$'&71HVVDKLSyWHVHDRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRVHUmR
SHUPLWLGDVD¿OLDomRSDUWLGiULDHFDQGLGDWXUDSDUDPDQGDWRVHOHWLYRVUHVSHLWDGRVRVSUD]RV
da LC nº 64/90 (prazos de desincompatibilização), bem como quaisquer outras formas de
exercício de atividade político-partidária.

Nesse sentido, também o entendimento do preclaro professor Hugo Nigro

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

(“Constituição do Brasil Integrada com a Legislação e a Jurisprudência do STF”, São

Mazzilli ao analisar a vedação imposta pela Emenda nº 45:
“Quid juris para os membros no Ministério Público que tenham ingressado antes da
promulgação da Constituição de 1988, e que tenham optado pelo regime jurídico a ela
DQWHULRU"3DUDHVVHVSRGHUiVHUDGPLWLGRWUDQVLWRULDPHQWHRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHSROtWLFR
partidária, mas mediante prévio afastamento do cargo, mediante licença, nos termos da lei.
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e SUHFLVR TXH R LQWHUHVVDGR FDQFHOH VXD ¿OLDomR SDUWLGiULD SDUD UHDVVXPLU VXDV IXQo}HV
quaisquer que sejam, não podendo desempenhar funções pertinentes ao Ministério Público
HOHLWRUDO DQWHV GH GHFRUULGRV GRLV DQRV GR FDQFHODPHQWR GD ¿OLDomR in. Introdução ao
Ministério Público à luz da reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 104).”

Em face do que expus, creio, em suma, que a situação dos empossados antes
do advento da Emenda 45 não se alterou. Assim, o art. 5° da Proposta de Emenda
&RQVWLWXFLRQDOFRQKHFLGDFRPR3(&3DUDOHODGD5HIRUPDGR-XGLFLiULR´ MiHPIDVH¿QDO
de análise pelo Congresso Nacional), que ressalva a possibilidade de atividade políticopartidária por membro do MP que tenha ingressado na carreira até a promulgação da
EC nº 45, apenas torna expressa norma implícita
Ad argumentandum, na doutrina, já existe quem manifesta esse entendimento, como a
Procuradora do Estado do Pará Carolina Ormanes Massoud (“Comentários à PEC Paralela
GD5HIRUPDGR3RGHU-XGLFLiULR´in³5HIRUPDGR-XGLFLiULR&RPHQWDGD´FRRUGHQDomRGH
=HQR9HORVRH*XVWDYR9D]6DOJDGR6mR3DXOR6DUDLYDS 
A proteção do direito adquirido, mais uma vez, é repetida neste artigo, pois, caso aprovado
o texto da PEC, estar-se-á respeitando o exercício de atividade político-partidária pelos

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

membros do Ministério Público que a desenvolviam antes da alteração procedida pela EC nº
45 no art. 128, § 5°, inciso II, e, da CF.
Com efeito, nele foi vedada essa atividade. A tentativa da PEC é corrigir o que não foi expresso
na EC nº 45, em que poderia ter sido previsto tal direito. Ainda assim, entende-se que os
membros do MP poderiam fazer valer a norma contida no inciso XXXVI do art. 5° da CF,
DMXVWL¿FDUDSRVVLELOLGDGHSDUDRVHPSRVVDGRVDQWHVGD(&QGHPDQWHUDDWLYLGDGH
político-partidária.

Em relação a todas as exceções apontadas, outro fator a deve ser levado
em conta: os tribunais têm dado as mais diversas interpretações quanto à análise do
instituto de direito adquirido em relação a regime jurídico, à norma de ordem pública
e à emenda constitucional.
O conspícuo relator expressou-se no sentido de que não há direito adquirido
a regime jurídico, e seu voto baseou-se, principalmente, nesse aspecto da questão;
entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo direito adquirido
em diversas ocasiões. A professora mineira Maria Coeli Simões Pires demonstra, em
sua mais recente obra, a alteração do entendimento do Supremo Tribunal (“Direito
Adquirido e Ordem Pública: Segurança Jurídica e Transformação Democrática”, Belo
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Horizonte: Del Rey, 2005, p. 671-2). A lição é longa, mas merece transcrição:
1RXWUD YHUWHQWH YLVOXPEUDVH RULHQWDomR PDLV UHFHQWH GR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO
no sentido de respeito ao direito adquirido, tendo em vista a prevalência das garantias
constitucionais, inadmitindo-se a retroatividade de lei nova que as vulnere, ainda que seja
aquela normatividade caracterizada como de ordem pública.
Há, nesse sentido, posição de vanguarda do STF sinalizando no sentido do amplo acatamento
do direito adquirido pela lei independentemente de sua natureza, tese assentada especialmente
a partir do acórdão relatado pelo Min. Moreira Alves e prolatado na ADIn n. 493 - DF, j.
'-S1RUHIHULGRDFyUGmRFXLGDVHLQWHQFLRQDOPHQWHGRORFXV
constitucional de acolhida do direito adquirido, assinalando-se a ausência de qualquer
H[FHomRFRQVWLWXFLRQDODMXVWL¿FDUWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRSDUDDVQRUPDVGHRUGHPS~EOLFD
relativamente às garantias de segurança jurídica.
1D PHVPD OLQKD DSDUHFH MXOJDGR TXH DVVHJXUD DR VHUYLGRU D UHJrQFLD GH VXD VLWXDomR
VXEMHWLYD SHOD QRUPD VRE FXMR UHJLPH VH FRQ¿JXURX DIDVWDQGR SRUpP D DSOLFDomR GHVVD
legislação no tocante ao regime de cálculo do benefício pecuniário consequente. Supremo
7ULEXQDO)HGHUDO7XUPD$*5$963
Em vertente semelhante, a decisão que reconhece direito adquirido a servidor relativamente

$*55(²6&

Ora, se a situação em relação a direito adquirido é confusa, podendose perceber alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a tal
garantia em face a regime jurídico e à norma de ordem pública, este Conselho, na sua
função regulamentar, não pode optar pela interpretação mais restritiva de direitos,
principalmente em matéria que atinge o direito de ser votado ou, vale dizer, a própria
soberania popular.
A restrição de direitos por este Conselho, de forma administrativa, a meu ver,
somente pode ocorrer quando exista norma jurídica expressa e que não traga dúvidas
quanto ao seu conteúdo, o que não acontece no caso em análise, conforme demonstram

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

a vantagem pessoal decorrente de apostilamento. Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma,

DV GHFLV}HV H FLWDo}HV WUDQVFULWDV ,VVR QmR VLJQL¿FD HYLGHQWHPHQWH TXH QmR SRVVD
KDYHU SRVWHULRU PRGL¿FDomR GH HQWHQGLPHQWR SDUD DFRPSDQKDU HYHQWXDO SDFL¿FDomR
da doutrina e jurisprudência.
Para que se tenha uma idéia de quantas dúvidas decorrem da nova norma
que veda a atividade político-partidária, destaco lição do eminente ex-ProcuradorGeral da República Aristides Junqueira (“Ministério Público segundo a Constituição da
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República Federativa do Brasil”, inƓµ5HIRUPDGR-XGLFLiULR´FRRUGHQDomRGH3LHUSDROR
Bottini e Sérgio Rabello Tamm Renault, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 219):
3RGHUVHiIDODUHPGLUHLWRDGTXLULGR"+iGLUHLWRDGTXLULGRWUDWDQGRVHGHUHJLPHMXUtGLFR
GHVHUYLGRUHVS~EOLFRV"3RURXWURODGRQmRVHKiGHUHVSHLWDUDYRQWDGHSRSXODUFRPUHODomR
jTXHOHVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHH[HUFHPPDQGDWRHOHWLYR"2PHOKRUVHUiTXHD
resposta a tais indagações e a outras seja dada pelo próprio poder constituinte derivado,
mediante edição de norma transitória.

Havendo dúvidas e interpretações diversas, a restrição de direitos
administrativamente, negando direitos que os próprios Tribunais muitas vezes
reconhecem, fere a segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito
e, portanto, princípio implícito na Constituição. Mais prudente é evitar interpretação
que restrinja direitos relativos à própria soberania popular, mormente considerando
que a norma transitória a que se refere o colega Aristides Junqueira está prestes a ser
aprovada.
3RU ¿P TXDQWR j FRQFOXVmR Q  GR UHODWRU TXH FXLGD GH SUD]R GH
desincompatibilização, creio que não há necessidade de pronunciamento deste

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Conselho, uma vez que consultas ao Tribunal Superior Eleitoral vêm sendo respondidas
VREUHRWHPDRTXDOHPSULQFtSLRMiVHHQFRQWUDVX¿FLHQWHPHQWHHVFODUHFLGR
Em face exposto, chego às seguintes conclusões quanto ao exercício de
atividade político-partidária por membros do Ministério Público:
2

a) os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a
promulgação da Emenda Constitucional nº 45 estão proibidos de exercer atividade
político-partidária;
b) a vedação do art. 128, § 5°, inciso II, e, da CF, em sua nova redação,
não alcança os membros do Ministério Público que integram na carreira antes da
promulgação da Emenda, podendo, inclusive, permanecer no exercício de mandato
eletivo aqueles que se encontravam em tal situação na referida data.

2 Após proferido o voto, tomou conhecimento o relator de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tomada
na consulta n.° l.l53-DF, sendo Relator o Ministro Marco Aurélio, que corrobora a posição aqui adotada e
foi ementada nos seguintes termos:
“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO - ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA — ALÍNEA “e” DO INCISOII DO
ARTIGO 128 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL — EMENDA CONSTITUCIONAL n.° 45/2004 — APLICAÇÅO NO TEMPO. A proibição do exercício de atividade político-partidária ao membro do Ministério
Público tem aplicação imediata e linear, apanhando todas aqueles que o integram, pouco importando a
data de ingresso.”
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Do exercício de outras funções públicas por membro do Ministério Público
A vedação de exercício de outras funções públicas, expressa no artigo 128,
§ 5º, inciso II, alínea d, da Constituição de 1988 não sofreu alteração com a promulgação
da Emenda n.° 45/2004. A rigor, a discussão acerca da possibilidade de afastamento
do membro do Ministério Público para atuar em espaços do serviço público fora da
instituição é antiga. Muitos promotores e procuradores têm se afastado para o exercício
de cargos no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. Boa parte deles teve
impugnados os seus afastamentos, algumas vezes pelo próprio Parquet. A matéria é
controvertida e merece aprofundado exame.
A proibição de exercício, por membros do Ministério Público, de outras
funções públicas não foi providência original do constituinte de 1988. Na verdade,
a Carta de 1934, em seu artigo 97, prescrevia que “os chefes do Ministério Público
na União e nos Estados não podem exercer qualquer outra função pública, salvo o
magistério e os casos previstos na Constituição. A violação deste preceito importa a
perda do cargo”. Assim, a vedação que se impôs à magistratura, naquele momento
² H SHUGXUD DWp KRMH ȸ IRL HVWHQGLGD H[FOXVLYDPHQWH DRV FKHIHV GD LQVWLWXLomR $V
Constituições posteriores, nada acrescentaram a propósito.
sempre foi fato corriqueiro, em nosso país. Os administradores viam, e ainda vêem,
na instituição, celeiro de homens públicos tecnicamente preparados e eticamente
comprometidos e nunca hesitaram em convocá-los para o exercício das mais elevadas
atribuições. Ministérios, Secretarias estaduais e municipais, Diretorias de estratégicas
agências governamentais foram e são ocupados por integrantes da instituição.
Antes de 1988, não havia óbice ao afastamento para o exercício de tais funções
S~EOLFDV1DYHUGDGHDOHLRDXWRUL]DYDH[SUHVVDPHQWH5H¿URPHDRDUWLJRLQFLVR
II, da Lei Complementar nº 40/81, que indicava, além da hipótese de exercício de
cargo eletivo, o de “outro cargo, emprego ou função, de nível equivalente ou maior, na
Administração Direta ou Indireta”. Acontece que a Constituição de 1988 alterou esta
situação, no que foi acompanhada, naturalmente, pela legislação de regência.
Nos termos do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea “d”, de nossa Carta Política

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

A atuação de membros do Ministério Público em relevantes funções públicas

e vedado ao membro do Ministério Publico “exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer outra função pública, salvo uma de magistério”.
A Lei Complementar nº 75/93, em seu artigo 237, inciso IV, limita-se a
renovar a disposição constitucional.
Por seu turno, a Lei nº 8.625/93, no artigo 44, inciso IV, repete o Texto
Constitucional, com ressalvas postas no seu parágrafo único, que serão examinadas,
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oportunamente.
Vistas as disposições constitucionais e legais, avaliemos os seus efeitos.
A regra geral é evidente: proíbe-se o exercício de qualquer outra função
pública pelo membro do Ministério Público, ainda que esteja em disponibilidade,
seja voluntária ou de ofício, esta última por extinção do cargo ou declaração de sua
desnecessidade.
O que se deve entender pela expressão “qualquer outra função pública” foi
VX¿FLHQWHPHQWHHVFODUHFLGRSRU3RQWHVGH0LUDQGDDRFRPHQWDURGLVSRVLWLYRGD&DUWD
de 1967 que estabelecia idêntica vedação aos magistrados, lição que se aplica, sem
retoques, hipótese ora sob comento:

4XH H TXH VH Ki GH HQWHQGHU SRU RXWUD IXQomR SXEOLFD"   Ɠ2XWUD¶ VLJQL¿FD QR WH[WR
função diferente da função judicial, função que pertence ao Poder Executivo, ao Poder
Legislativo, as entidades paraestatais ligadas a um daqueles poderes ou órgãos, excetuadas,
portanto, as funções judiciárias, ou que sejam exercidas em virtude do cargo mesmo do juiz
&RPHQWiULRVD&RQVWLWXLomRGHWS&LWDGRSHOR035-QD$omR&LYLO3~EOLFD

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

n° 2003.001.012112-7)

Por outro lado, o propósito da regra foi explicitado, com maestria, pelo então
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, José Geraldo Brito Filomeno, em
razões oferecidas perante o STF, na Suspensão de Execução de Medida Liminar em
Mandado de Segurança 11.0 2065-0:
“Em verdade, a Constituição de 1988 concedeu expressivos direitos aos membros do
Ministério Publico e, em contrapartida, impôs diversas restrições, com o propósito de afastálos de outras funções públicas (excetuado, apenas, o Magistério) . Há nesse tema simetria
TXDVHSHUIHLWDFRPD0DJLVWUDWXUDRDUWLQFLVR,,GGDDWXDO&RQVWLWXLomR)HGHUDOȸQR
TXDO IRL DFROKLGD HVVD YHGDomR ² FRUUHVSRQGH DR DUWLJR  SDUiJUDIR ~QLFR LQFLVR , GD
PHVPD&DUWD3ROtWLFDTXHVH¿OLDFRPRVHVDEHDORQJDWUDGLomRGD5HS~EOLFDLQLFLDGDFRP
a Constituição de 1934 (art. 65).
(VVD YHGDomR WUDGX] R HVSHFt¿FR SURSyVLWR GH LPSHGLU TXH R 3RGHU ([HFXWLYR PDQWHQKD D
Magistratura e o Ministério Público em torno de si, ainda que para Comissões de importância
política ou econômica. É inegável que, segundo lúcida advertência da doutrina, essa regra
coíbe os deletérios efeitos que os interesses partidários e as seduções do poder tendem a
DFDUUHWDU SDUD DV RUJDQL]Do}HV MXGLFLiULDV H SDUD RV DJHQWHV HQFDUUHJDGRV GH ¿VFDOL]DU R
H[HUFtFLRGDDXWRULGDGHS~EOLFDFRPUHÀH[RQDLVHQomRTXHGHOHVHH[LJtYHO  ´ 'RFXPHQWR
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anexado ao procedimento preparatório de inquérito civil público n° 1.218/200350, 5ª
3URPRWRULDGH-XVWLoDGH3URWHomRDRV,QWHUHVVHV'LIXVRVH&ROHWLYR5-

$VVLPRSUREOHPDHVWiHPVHGH¿QLUVHKiHTXDLVVmRDVH[FHo}HVjUHJUD
Exceção expressa se encontra no mesmo dispositivo da Constituição poderá o
membro do Ministério Público exercer o magistério público, limitada a permissão a um
único vínculo. A possibilidade de se vincular a estabelecimentos privados de ensino,
bem assim os limites dessa atuação, é questão polêmica e preocupante, que, embora
fuja aos limites deste pedido de providências, merecerá, por sua gravidade, as atenções
deste Conselho, brevemente.
A segunda, seria a exclusão da regra dos membros do Ministério Público que
foram admitidos antes da Constituição de 1988, tendo em vista a disposição do art. 29,
§ 3º do ADCT. Neste sentido, inclinam-se Uadi Bulos, Hugo Nigro Mazzilli, Nicolao
Dino, entre outros. Há quem pense diferente.
Registro o teor da norma de transição, para melhor compreensão da hipótese.
Assim dispõe:

(...)
§ 3°. Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro
do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se,
quanto às vedações, a situação jurídica na data desta.

Há alguns meses, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil de Sergipe promoveu ação civil pública em face do Estado de Sergipe
postulando a determinação de exoneração do Secretário de Segurança Pública
daquele Estado, membro do Ministério Público sergipano (decisão divulgada no Sítio
www.conjus.com.br, em 6.5.05).
A tese sustentada - e acatada pelo juízo — foi a de que o § 30, do art. 29,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal vigente,

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Art. 29.

permite, tão somente, aos membros do Ministério Público, ingressos na Instituição
antes da promulgação do atual Estatuto Fundamental optar pelas vantagens e garantias
precedentes a ela. A opção não alcançaria as vedações estabelecidas pela nova ordem
constitucional, porque, em relação a elas, a regra seria a de observância da “situação
jurídica na data desta”.
1RV DXWRV GD UHIHULGD DomR IRL GLVFXWLGR HVSHFLDOPHQWH R VLJQL¿FDGR GD
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expressão “situação jurídica”. Conforme relatou o juiz Edmilson da Silva Pimenta, da
3ª Vara da Justiça Federal em Sergipe,
³QR HQWHQGLPHQWR GD 2$%6( DUULPDGD QD GHFLVmR GR 67) >5( ') 5HODWRU
Min. Moreira Alves], a expressão situação jurídica refere-se apenas àquelas hipóteses em
que se encontravam os membros do Ministério Público no momento da promulgação da
Constituição, como os Secretários de Segurança Pública que já estivessem no cargo naquela
ocasião”.
“Assim, uma vez exonerado da função por qualquer razão, já não pode a ela retornar, por
força da proibição constitucional do exercício de cargos ou funções públicas, determinada
pelo artigo 128, § 5°, inciso II, alínea “d” da Carta Magna”.

2(VWDGRGH6HUJLSHGHIHQGHXLQWHUSUHWDomRGLIHUHQWHD¿UPDQGRTXH
“contrariamente ao que entende o Conselho autor, a exegese que viabiliza utilidade jurídica
jUHIHULGDUHJUDHDTXHSURSRUFLRQDXPDGLIHUHQoDSOHQD±HSRUWDQWRSHUHQH²GHUHJLPH
jurídico aos que formularam a opção já descrita.”
“Os integrantes do Ministério Público, ao tempo da edição da Carta Federal, não ostentavam
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tal vedação nos termos como hoje postos, porque assim desejava seu regime jurídico. A
Constituição então vigente remetia o tema para a legislação infraconstitucional (...), Lei
Complementar n° 40, de 1981 (...)”.

A Lei Complementar nº 40/81, como já registrei, autorizava (art. 42, II) o
afastamento do membro do Ministério Público para “exercer outro cargo, emprego ou
função, de nível equivalente ou maior, na Administração Direta ou Indireta”.
Em arremate, diz o Estado de Sergipe:
“Assim, aqueles veteranos do Parquet, ao optarem por permanecer sob tal sistemática,
levaram consigo, futuro adiante, durante a atividade, o direito de afastar-Se para exercer
outro cargo, emprego ou função, de nível equivalente ou maior, na Administração Direta
ou Indireta (...). Sob outra perspectiva: adquiriram, sob permissão da própria à Ordem
Constitucional, isenção quanto à vedação que sobreveio.”

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a melhor exegese para
o § 3.º do art. 29, do ADCT, ao julgar o RE nº 127246/DF, cuja decisão foi ementada
como abaixo transcrito:
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³5HFXUVRFRQWUDGLSORPDomRGH3UHIHLWRVREDOHJDomRGHRFRUUrQFLDGHYHGDomRFRQVWLWXFLRQDO
(artigos 128, par. § 5o, II, “e”, e 130 da Carta Magna) por ser o candidato eleito membro do
0LQLVWpULR3~EOLFRMXQWRDR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURInterpretação
do artigo 29, § 3º , do ADCT da Constituição Federal. Ao contrário do que ocorre com
os juízes em geral, cujo exercício da atividade político-partidária é vedada absolutamente,
por incapacidade insista à função mesma de juiz, o mesmo não sucede com os membros do
Ministério Público, certo como e que a vedação que o artigo 128, II, “e”, lhes impõe admite,
por força mesma do texto constitucional, que a lei ordinária lhe abra exceções, o que,
evidentemente, só e admissível quando não há incompatibilidade absoluta entre o exercício
da função pública e o da atividade político-partidária, mas, apenas, conveniência para o
desempenho daquela. Em se tratando de membro de Ministério Público, a relatividade dessa
incompatibilidade e tão frágil que a Constituição não se limitou a admitir uma vedação
excepcionável por lei, mas a tornou ainda mais tênue com o disposto no § 3º do artigo
29 do ADCT o qual reza: “Poderá optar pelo regime anterior no que diz respeito
ás garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da
promulgação da Constituição, observando-se, quanto as vedações, a situação
jurídica na data desta”. A única exegese admissível para dar sentido plausível
DHVVDIUDVH¿QDOGHVVHSDUiJUDIRVHUiDGHFRQVLGHUDUTXHLQGHSHQGHQWHPHQWH

dispositivo, as vedações ora criadas, mesmo com relação aos que não optaram
por vantagens e garantias anteriores que afastem algumas delas ou todas elas,
não se aplicam de imediato, mas se devera respeitar a situação jurídica existente
no momento da promulgação da Constituição enquanto ela não se extinga por
força mesmo do ato inicial de que resultou. 5HFXUVR H[WUDRUGLQiULR QmR FRQKHFLGR
3OHQR5HO0LQ0RUHLUD$OYHV'- ´*ULIHL

Parece-me evidente que o STF interpretou o dispositivo como norma
atenuadora das vedações impostas aos membros do Ministério Público, fazendo,
LQFOXVLYHXPDFRPSDUDomRFRPRVPDJLVWUDGRV$OpPGLVVRD¿UPRXGHIRUPDFODUD
que a situação jurídica existente no momento da promulgação deveria ser respeitada.
De mais a mais, não custa registrar que a possibilidade de afastamento
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da opção, quanto as vantagens e as garantias a que alude a parte inicial do

do membro do Ministério Público para exercer cargo se encontrava no Capítulo
VI da Lei Complementar 40/81, “Dos vencimentos, vantagens e direitos”. Logo,
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH TXDO VHMD R VLJQL¿FDGR GD H[SUHVVmR ³VLWXDomR MXUtGLFD´
FRPR HOHPHQWR GH¿QLGRU GDV YHGDo}HV WUDWDQGRVH R DIDVWDPHQWR SDUD H[HUFtFLR GH
função pública de direito consagrado no regime anterior, não cabe discussão quanto à
possibilidade de sua conservação, desde que manifestada a opção a que faz referência
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a norma constitucional transitória, no prazo do art. 281, parágrafo único, da Lei
Complementar n° 75/93.
Observo que, aqui, não se aplica o raciocínio adotado para a vedação do
exercício de atividade político-partidária. É que a conservação do direito de afastamento
para exercício de outra função pública não foi abalada por nova alteração do regime, no
particular. Como já mencionado, a Emenda nº 45/04 não promoveu mudança no texto
do art. 128, § 5º, inciso II, línea “d”, da Constituição.
Naturalmente, em qualquer caso o afastamento dependerá de autorização
do Chefe do Ministério Público, ouvido o seu Conselho Superior, e somente será
deferido para exercício de cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na
Administração Direta ou Indireta, conforme disposto no art. 75 da Lei n° 8.625/93.
Anoto que há quem vislumbre no inciso IX do artigo 129 da Constituição
autorização para o exercício de outras funções públicas por integrantes do Parquet.
Ora, o referido dispositivo acrescenta ao rol das funções institucionais
do Ministério Público a de “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde
TXH FRPSDWtYHLV FRP VXD ¿QDOLGDGH´ (P WDLV KLSyWHVHV ³H R SUySULR 0LQLVWpULR
Público que participa, enquanto instituição”, atuando o Promotor ou Procurador
como “representante do Parquet, e em virtude de seu cargo”. Não haveria, aqui, por
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yEYLRDIDVWDPHQWRGDVIXQo}HVLQVWLWXFLRQDLVH³DµSDUWLFLSDomR¶GRUHSUHVHQWDQWHGR
Ministério Público no “organismo estatal”, não constituiria “outra função pública”
(vedada pela Constituição), mas sim uma “função institucional, inerente ao Ministério
Público, ainda que exercida de forma atípica, fora da instituição” (MP/RJ Ação Civil
Pública 2003.001.012112-7).
E é nessa perspectiva que devem ser interpretados os artigos 10, inciso IX, C,
da Lei nº 8.625/93, e 6.º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 75/93.
Em suma, a participação do Ministério Público em agências governamentais
que tenham atribuições correlatas as funções da instituição, ou mesmo nos órgãos
colegiados estatais constituídos para defesa de direitos e interesses à sua atuação
relacionados, não pode determinar o afastamento do membro designado para
representá-lo. Antes, impõe-se esteja o designado no regular exercício de suas funções
institucionais. Não haverá, assim, exercício de outra função pública, senão da função
ministerial.
Desnecessário será dizer que, nesses casos, o membro do Ministério Público
não poderá ocupar cargo, emprego ou função no organismo para o qual foi designado,
o que e expressamente proibido, como visto.
3RU¿PH[DPLQRDVH[FHo}HV¿[DGDVSRUOHLVRUJkQLFDVHVWDGXDLVQDHVWHLUD
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do parágrafo único do artigo 44 da Lei n.9 8.625/93, que assim dispõe:
³3DUiJUDIR~QLFR1mRFRQVWLWXHPDFXPXODomRSDUDRVHIHLWRVGRLQFLVR,9GHVWHDUWLJRDV
atividades exercidas em organismos estatais afetos a área de atuação do Ministério Público,
em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de representação
GHFODVVHHRH[HUFtFLRGHFDUJRVGHFRQ¿DQoDQDVXDDGPLQLVWUDomRHQRVyUJmRVDX[LOLDUHV´

Em alguns Estados da Federação, as respectivas leis orgânicas do Ministério
Público autorizaram, com base no dispositivo acima transcrito, o afastamento de seus
membros para exercício de cargos de Ministro, Secretário de Estado, além de outros
cargos de escalão inferior.
Hugo Nigro Mazzilli, na festejada obra 5HJLPHQWR -XUtGLFR GR 0LQLVWpULR
Público (São Paulo: Saraiva), assim se manifesta sobre o tema:
“Constitui, pois, vedação constitucional que o membro do Ministério Público exerça outra
IXQomRS~EOLFDH[FHWRXPDGHPDJLVWpULR(QWUHWDQWRD/2103DLQGDSURFXURXDGPLWLUD
participação do Ministério Público em organismos estatais. Ora a lei não pode impunemente
negar a natureza das coisas. (...)”

qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.
Veda-lhe, pois, até mesmo a participação em comissões ou conselhos federais, estaduais ou
PXQLFLSDLV´&LWDGRSHOR035-QD$omR&LYtO3~EOLFDQO

Data venia do entendimento do insigne professor, penso que a LONMP
não pretendeu contrariar regra expressa da Constituição Federal, criando exceções à
vedação de exercício de funções públicas pelo membro do Ministério Público.
A expressão “atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de
DWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR´GHYHVHULQWHUSUHWDGDQDPHVPDOLQKDGRTXHD¿UPHL
quanto ao permissivo do art. 129, inciso IX, da Constituição, com o que haverá
perfeita harmonia com a vedação constitucional. A atuação em Centro de Estudo e
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Em suma, a Constituição é bem clara ao vedar que o membro do Ministério público exerça

$SHUIHLoRDPHQWR GH 0LQLVWpULR 3~EOLFR QmR SRGHUi FRQ¿JXUDU R H[HUFtFLR GH RXWUD
função pública, porque ou dar-se-á pelo exercício do magistério em entidade que
integra a própria estrutura do Ministério Público, ou o centro será instituição privada.
As entidades de representação de classe são pessoas jurídicas de direito privado e o
desenvolvimento de atividades em sua órbita não pode ser tomado por exercício de
IXQomRS~EOLFD3RU~OWLPR³RH[HUFtFLRGHFDUJRVGHFRQ¿DQoDQDVXDDGPLQLVWUDomR
e nos órgãos auxiliares” é hipótese admitida por tranquila jurisprudência do Supremo
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Tribunal Federal, como demonstrarei adiante.
Na verdade, ao autorizarem o afastamento para exercício de outros cargos, as
OHLVHVWDGXDLVH[WUDSRODPRVOLPLWHV¿[DGRVSHOD/2103HSHOD&RQVWLWXLomR
Diferentemente do que fez, em seu texto primitivo, a alínea “e”, do inciso
II, do § 5º, do art. 128 da Carta de 1988, a alínea “d” não autorizou a lei a estabelecer
exceções á vedação de acumulação de funções públicas. De modo que a lei estadual não
pode dispor de outro modo, no que concerne às vedações, para, mitigando-as, permitir
o que a Constituição proibiu.
Não foi por outra razão que O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma
oportunidade, julgando a constitucionalidade de dispositivos de Leis Orgânicas
Estaduais, declarou a prevalência da proibição constitucional, para limitar a atuação de
SURPRWRUHVHSURFXUDGRUHVGH-XVWLoDDRH[HUFtFLRGHFDUJRRXIXQomRGHFRQ¿DQoDQD
Administração Superior do próprio Ministério Público.
Assim ocorreu por ocasião do julgamento da ADI 2.084-6 (DJ 28.4.00), sendo
relator o Ministro Ilmar Galvão, e, especialmente, no deferimento de medida cautelar
QD$',0*VXVSHQGHQGRDH¿FiFLDGRLQFLVR,,GRDUWGD/HL2UJkQLFDGR
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que permitia o afastamento de membro
do Ministério público para exercer cargo de Ministro, Secretário de Estado ou seu
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substituto imediato, entendendo-o inadmissível, porque “o afastamento de membro
do Parquet para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de
ocupação de cargos na administração superior do próprio Ministério Público” (Pleno,
Rel. Maurício Corrêa, DJ 13.6.03).
7XGRSRUTXHFRPRD¿UPRXR0LQLVWUR&HOVRGH0HORHPYRWRSURIHULGRQD
ADI 789-DF (DJ 26.2.93):
³20LQLVWpULR3~EOLFRQmRFRQVWLWXLyUJmRDX[LOLDUGR*RYHUQReOKHHVWUDQKDQRGRPtQLR
de suas atividades institucionais, essa função subalterna. A atuação independente dessa
Instituição e do membro que a integra impõe-se como exigência de respeito aos direitos
individuais e coletivos e delineia-se como fator de certeza quanto a efetiva submissão dos
Poderes à lei e à ordem jurídica.”

Com amparo na argumentação desenvolvida, quanto a este tópico impõem-se
as seguintes conclusões:

1. Os membros do Ministério Público foram proibidos de exercer qualquer
outra função pública, salvo uma de magistério.
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2. A vedação não alcança os que integravam o Parquet em 5 de outubro de
1988 e que tenham manifestado a opção pelo regime anterior.
3. O inciso IX do artigo 129 da Constituição não autoriza o afastamento de
membros do Ministério Público para exercício de outra função pública, senão o exercício
da própria função institucional, e nessa perspectiva devem ser interpretados os artigos
10, inciso IX, alínea “c”, da Lei n.º 8.625/93, e 6º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº
75/93.
4. O artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93 não autoriza o afastamento
para o exercício de outra função, nem poderia, em face da vedação constitucional.
Ao autorizarem o afastamento de membros do Ministério Público para ocuparem
cargos, empregos ou funções públicas, as leis orgânicas estaduais contrariam expressa
disposição constitucional, o que desautoriza sua aplicação, conforme reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal.
Por todo o exposto, voto no sentido de que este Conselho expeça ato
regulamentar explicitando o alcance das vedações constitucionais objeto de exame,
nos termos das conclusões apontadas neste voto, para imediato cumprimento pelos
membros do Ministério Público da União e dos Estados, tendo em vista a competência
¿[DGDQRDUWLJR²$HLQFLVR,GD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD
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Brasília , 20 de março de 2006.

HUGO CAVALCANTI MELO FILHO
Relator
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RESOLUÇÃO N° 5, de 2006
Disciplina o exercício de atividade político-partidária e de cargos
S~EOLFRVSRUPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFR1DFLRQDO

O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência
¿[DGDQRDUW$LQFLVR,,GD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFDHFRPDUULPRQRDUW
19 do seu Regimento Interno, conforme decisão plenária tomada em sessão realizada
nesta data;

CONSIDERANDO as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n°
45/2004 no § 5º, inciso II, e, à do artigo 128 da Constituição da República.

CONSIDERANDO o teor do § 50, inciso II, alínea “d”, do art. 128 da

AFASTAMENTO DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Constituição de 1988, em sua redação original.

&216,'(5$1'2DQHFHVVLGDGHGHHVWDEHOHFHUSDUkPHWURVGH¿QLWLYRVSDUD
O exercício de atividade politico-partidária e de qualquer outro cargo público por
membro do Ministério Público Nacional.
RESOLVE:

Art. 1º Estão proibidos de exercer atividade político-partidária os membros
do Ministério Público que ingressaram na carreira após a publicação da Emenda
nº 45/2004.
Art. 2º Os membros do Ministério Público estão proibidos de exercer qualquer
outra função pública, salvo uma de magistério.
Parágrafo único. A vedação não alcança os que integravam o Parquet em 5 de
outubro de 1988 e que tenham manifestado a opção pelo regime anterior.
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Art. 3º O inciso IX do artigo 129 da Constituição não autoriza o afastamento
de membros do Ministério Público para exercício de outra função pública, senão o
exercício da própria função institucional, e nessa perspectiva devem ser interpretados
os artigos 10, inciso IX, c, da Lei nº 8.625/93, e 6º, §§ 1º e 2. º à da Lei Complementar
n. º 75/93.
Art. 4º O artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93 não autoriza o
afastamento para o exercício de outra função, vedado constitucionalmente.
Parágrafo único. As leis orgânicas estaduais que autorizam o afastamento de
membros do Ministério Público para ocuparem cargos, empregos ou funções públicas
contrariam expressa disposição constitucional, o que desautoriza sua aplicação,
conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal.
Art. 5º Os membros do Ministério Público afastados para exercício de cargo
público que não se enquadrem na hipótese do parágrafo único do art. 2º deverão
retornar aos órgãos de origem, no prazo de 90 dias.

Brasília, 20 de março 2006.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do CNMP
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Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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PROCESSO Nº 0.00.000.000295/2011-85
RELATORA: CONSELHEIRA CLAUDIA CHAGAS
PROPONENTES: CONSELHEIROS CLAUDIA MARIA DE FREITAS
CHAGAS E CLÁUDIO BARROS DA SILVA
OBJETO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 5
EMENTA
Com a revogação dos arts. 2º, 3º e 4º. Possibilidade de afastamento de
membro do Ministério Público que ingressou na carreira após a CF/88
para exercício de cargo público.
1. Interpretação sistemática do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” e do
art. 129, inciso IX, da Constituição Federal. Não há vedação para que
o membro exerça outra função pública, desde que afastado de suas
atribuições na instituição de origem, pois o que a Constituição Federal
proíbe é apenas o exercício concomitante do cargo no Ministério Público

OKHIRUHPFRQIHULGDVGHVGHTXHFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGHVHQGR
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.
2. A autorização para o exercício de outro cargo aos membros que
ingressaram antes de 05.10.88 e a vedação para os que ingressaram após
tal data fere o princípio da igualdade. Discriminação sem fundamento
razoável.
3. Existência de forte controvérsia e interpretações diversas na doutrina.
Possibilidade de futura alteração na compreensão do tema, tanto no
âmbito judicial quanto na doutrina. Inconveniência da edição de ato
normativo que restringe direitos em questão de interpretação polêmica.
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com outro cargo público. É possível o exercício de outras funções que

4. A concessão ou denegação de afastamento de membro para exercício de
outra função pública é passível de revisão por este Conselho, no exercício
de sua competência de controle administrativo, ou pelo Poder Judiciário.
Análise a ser feita caso a caso, diante de alegação de violação à ordem
jurídica, sendo desaconselhável a manutenção da norma regulamentar.
5. Revogação dos arts. 2º, 3º e 4º da Resolução CNMP nº 5/2011.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, o Conselho, por maioria, decidiu
pela revogação dos arts. 2º, 3º e 4º da Resolução CNMP nº 05/2006, nos termos do
voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Almino Afonso e Mario Bonsaglia que
decidiam por manter a resolução na sua integralidade e os Conselheiros Adilson Gurgel
e Taís Ferraz que decidiam pela revogação do referido ato normativo.
Brasília, 15 de junho de 2011.

CLAUDIA CHAGAS
Relatora

RELATÓRIO
Na sessão de 22 de fevereiro do corrente ano foram apresentados dois projetos
de alteração da Resolução CNMP 5, a qual disciplina o exercício de atividade político-
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partidária e de cargos públicos por membros do Ministério Público Nacional.
Ambas as propostas estão restritas à questão da possibilidade de membro do
Ministério Público ocupar cargo público fora da carreira.
É o seguinte o teor da primeira proposta, de autoria desta Relatora:
RESOLUÇÃO Nº , de 2011
Revoga os arts. 2º a 4º da Resolução CNMP nº 5/2006, de 20 de março
de 2006.

2&216(/+21$&,21$/'20,1,67e5,23Ò%/,&2QRH[HUFtFLRGDFRPSHWrQFLD¿[DGD
no art. 130-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal e, com fundamento no art. 19 de seu
Regimento Interno, conforme decisão plenária tomada em sessão realizada nesta data;

CONSIDERANDO que a interpretação sistemática dos arts. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” e
art. 129, inciso IX, da Constituição Federal tem gerado interpretações diversas, dentre as
quais a que entende ser possível o afastamento do membro do Ministério Público para o
exercício de outro cargo público;

CONSIDERANDO que não é conveniente a expedição de ato regulamentar restritivo de
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direito em matéria controvertida, merecendo a matéria uma discussão mais aprofundada;

CONSIDERANDO a possibilidade de alteração do entendimento jurisprudencial bem como
deste CNMP diante da análise de novos argumentos;

RESOLVE

Art. 1º. Ficam revogados os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução CNMP nº 05/2006, de 20 de
março de 2006.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O segundo projeto de Resolução, da autoria do i. Conselheiro Claudio Barros,
tem o texto que se segue:
RESOLUÇÃO Nº , de 2011
Altera a Resolução nº 5, de 20 de março de 2006.

conferidas pelo artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso II, da Constituição da República, e pelo
artigo 19 do Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada em sessão
realizada nesta data;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 5, de 20 de março de 2006, passa a viger com a seguinte
redação:

“Art. 3º Os membros do Ministério Público poderão exercer outras funções compatíveis
FRPD¿QDOLGDGHGDLQVWLWXLomRYHGDGDDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDOHDFRQVXOWRULDMXUtGLFDGH
entidades públicas.

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições

6mRFRPSDWtYHLVSDUDRV¿QVGRFDSXWDVIXQo}HVUHODWLYDVjSURPRomRGDMXVWLoDGRV
GLUHLWRVKXPDQRVGDFLGDGDQLDHGDVHJXUDQoDS~EOLFDEHPFRPRj¿VFDOL]DomRHDRFRQWUROH
GDJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGR(VWDGRH[HUFLGDVQDVHVIHUDVIHGHUDOHHVWDGXDOHP
cargo de status equivalente ao de membro do Ministério Público.
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§ 2º O Conselho Nacional do Ministério Público exercerá o controle das compatibilidades
temáticas e hierárquicas, previstas no §1º.

  2 DIDVWDPHQWR GH PHPEUR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR p GH FRPXQLFDomR FRPSXOVyULD j
Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional do Ministério
Público, no prazo improrrogável de cinco dias, contados da data de publicação do ato do
Procurador-Geral.”

Art. 2º São revogados os arts. 4º e 5º da Resolução nº 5, de 20 de março de 2006.

Decorrido o prazo regimental, estão as propostas aptas para a apreciação
deste colegiado.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente cumpre destacar que as duas propostas apresentadas consideram possível o afastamento de membro do Ministério Público para o exercício de outro

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

FDUJRS~EOLFRGLDQWHGDREVHUYkQFLDGHUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
O que diferencia os projetos é que o primeiro, de autoria desta Relatora,
propõe a revogação dos arts. 2º, 3º e 4º da Resolução CNMP nº 5/2006, enquanto o
segundo, da autoria do e. Conselheiro Cláudio Barros, altera a redação dos arts. 2º e 3º
e a revogação dos arts. 4º e 5º para permitir o exercício de outras funções nas condições
que estabelece, bem como criar mecanismo de controle por parte deste CNMP.
$RDSUHVHQWDUDMXVWL¿FDWLYDSDUDDSURSRVWDGHUHYRJDomRGHGLVSRVLWLYRVGD
Resolução nº 5/2006 argumentei, em síntese, que a interpretação sistemática dos arts.
128, § 5º, inciso II, alínea “d” e art. 129, inciso IX, da Constituição Federal nos leva à
conclusão de que não há vedação para que o membro do Ministério Público exerça
outra função pública, desde que afastado de suas atribuições na instituição de origem.
De acordo com o e. constitucionalista José Afonso da Silva e parte da doutrina, o que a
Constituição Federal proíbe é apenas o exercício concomitante do cargo no Ministério
Público com outro cargo público.
Além disso, ponderei que a Resolução nº 5/2006 viola o princípio da
igualdade, pois trata de forma diversa integrantes de uma mesma carreira, deferindo
mais direitos a uns do que a outros, sem fundamento razoável para a discriminação.
3RU¿PSRQGHUHLDLQFRQYHQLrQFLDGDPDQXWHQomRGHDWRUHJXODPHQWDUUHVWULQJLQGR
direitos em matéria tão controvertida.
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No encaminhamento de sua proposta, o i. Conselheiro Cláudio Barros faz
considerações sobre a possível contradição entre o artigo 128, § 5°,inciso II, alínea “d”,
da Constituição Federal, o qual contém a vedação ao membro do Ministério Público do
exercício de outra função pública a não ser uma de magistério com o art. 129, inciso IX,
da Carta que, ao estabelecer as funções institucionais do Ministério Público dispõe que
seus membros poderão “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
FRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGHVHQGRYHGDGDDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDOHDFRQVXOWRULD
jurídica de entidades públicas.” Cita, ainda, o entendimento do Professor José Afonso
da Silva.
Diante dessa possível contradição de normas constitucionais, entende o e.
Conselheiro ser necessária a alteração da Resolução n° 5. Propõe, assim, a alteração
do texto da Resolução CNMP nº 5/2006 para que os membros do Ministério Público
SRVVDP H[HUFHU RXWUDV IXQo}HV S~EOLFDV FRPSDWtYHLV FRP D ¿QDOLGDGH GD LQVWLWXLomR
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Pretende,
ainda, ver declarado por este Conselho quais são as funções compatíveis, elencando as
relativas à promoção da justiça, dos direitos humanos, da cidadania e da segurança
S~EOLFDEHPFRPRj¿VFDOL]DomRHDRFRQWUROHGDJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGR
Estado, exercidas nas esferas federal e estadual, em cargo de status equivalente ao de
3RU¿PHQWHQGH RDXWRUGDSURSRVWDTXHR&103GHYHH[HUFHURFRQWUROH
das compatibilidades temáticas e hierárquicas previstas, propondo que o afastamento
de membro do Ministério Público passe a ser de comunicação compulsória à Comissão
de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
no prazo improrrogável de cinco dias, contados da data de publicação do ato do
Procurador-Geral.
Delimitados os dois projetos existentes, cumpre a este Conselho deliberar se
é conveniente a alteração da Resolução nº 5/2006 e, em caso positivo, optar se declara
possível o afastamento de membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo
público e regulamenta a hipótese, ou se apenas revoga os dispositivos que o vedavam,
deixando a análise para cada caso concreto.
Após analisar atentamente todos os argumentos e aspectos que envolvem a

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

membro do Ministério Público.

questão, esta Relatora mantém o entendimento anterior, no sentido de é conveniente
a revogação dos dispositivos que hoje regem a matéria (arts. 2º a 4º da Resolução nº
5/2006), pelos fundamento que se passa a expor.
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Das razões para a revogação dos arts. 2º a 4º da Resolução nº 5/2006
A possibilidade de afastamento de membro do Ministério Público que
ingressou na carreira após a Constituição de 1988, para ocupar outro cargo público
vem, ao longo dos anos, gerando grande controvérsia.
Este Conselho, em 20 de março de 2006, editou a Resolução nº 5, segundo
a qual é vedado ao membro que ingressou após a Constituição Federal de 1988
o afastamento da carreira para o exercício de outra função pública. Trata-se de
interpretação do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” da Constituição Federal.
Há, contudo, forte corrente que adota o entendimento oposto, sustentando
que o art. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” da Constituição Federal deve ser interpretado
de forma sistemática, levando em conta o teor do art. 129, inciso IX, da Lei Maior.
Assim, não haveria vedação para que o membro exercesse outra função pública, desde
que afastado de suas atribuições na instituição de origem, pois o que a Constituição
Federal proíbe é apenas o exercício concomitante do cargo no Ministério Público com
outro cargo público.
Conforme é do conhecimento de todos, o tema já foi objeto de decisões no
Supremo Tribunal Federal, embora não tenha havido a apreciação do mérito em todos
AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

eles. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2534/MG, 3838/DF, 3839/MT e o MS
26325/DF aguardam julgamento de mérito. A Ação Direta de Inconstitucionalidade
2836/RJ foi julgada improcedente. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2084/SP
foi julgada parcialmente procedente. O RE 218.514/RN não foi conhecido. As Ações
Diretas de Inconstitucionalidade 3298/ES e 3574/SE foram julgadas procedentes em
 H  UHVSHFWLYDPHQWH 3OHQiULR  3RU ¿P R 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD
26.595/DF foi denegado em 07.04.10.
Nos três últimos feitos referidos, o Supremo Tribunal Federal manifestou
o entendimento segundo o qual apenas os membros do Ministério Público que
ingressaram na carreira antes da Constituição Federal de 1988 podem ter autorizado
o seu afastamento para exercer outra função pública fora da instituição. Aos demais só
seria permitida a ocupação de cargos na Administração do próprio Ministério Público.
O tema em discussão, portanto, apesar do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, é ainda é demasiado controverso, gerando polêmica e interpretações
diversas no âmbito administrativo e na doutrina. São, inclusive, recorrentes os pedidos,
bem como decisões contraditórias no âmbito do Ministério Público brasileiro.
A própria Resolução nº 5/2006 é fruto de acalorados debates e inúmeras
divergências neste Plenário, em composição anterior, o que demonstra a complexidade
da questão e coloca em dúvida a conveniência da regulamentação da matéria por parte
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deste Conselho Nacional.
Assim sendo, considerando a possibilidade de futura alteração na compreensão
do tema, tanto no âmbito judicial como administrativo, como é da natureza das questões
MXUtGLFDVSURSRQKRXPDQRYDUHÀH[mRGHVWH&ROHJLDGRjOX]GHDUJXPHQWRVGLYHUVRV
bem como a revogação dos arts. 2º a 5º da Resolução nº 5.
A proposta está fundamentada em três aspectos distintos: a interpretação
sistemática das normas constitucionais, o princípio da igualdade e a conveniência de
normatizar o tema neste CNMP.
1. A interpretação sistemática dos arts. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” e art.
129, insico IX da Constituição Federal.
A leitura literal do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “d”, da Constituição Federal,
de fato, pode levar a crer que há proibição de que os membros do Ministério Público
exerçam outra função pública, salvo uma de magistério. Tal norma encontra-se inserta
no rol de vedações aos integrantes da carreira.
Ocorre que análise de tal dispositivo em conjunto com o art. 129, inciso IX,
da Constituição Federal, contudo, leva à conclusão oposta, tendo em vista a previsão do
¿QDOLGDGHVHQGRYHGDGDDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDOHDFRQVXOWRULDMXUtGLFDGHHQWLGDGHV
públicas. Assim, compreende-se que, apesar de ser inadmissível o acúmulo de funções,
é possível o exercício de uma função pública por integrante do Ministério Público, após
o afastamento da outra, na origem.
Tal interpretação encontra amparo, ainda, na legislação infraconstitucional.
A própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93), que foi editada
na vigência da atual Constituição Federal, em seu art. 44, que contém o rol de vedações
aos membros do Ministério Público, declara no parágrafo único que não constitui
acumulação a atividade exercida em organismos estatais afetos à área de atuação
do Ministério Público. O art. 53, inciso VI, da mesma lei faz, inclusive, referência à
realização de atividade de relevância para a instituição. No mesmo sentido é o texto do
art. 170 da Lei Complementar Estadual paulista 734/93.

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

exercício de outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua

A interpretação sistemática das normas constitucionais citadas é abordada
com muita precisão pelo Professor José Afonso da Silva, em parecer jurídico emitido no
Mandado de Segurança 29.144/01, onde se discutia a possibilidade de afastamento do
Promotor de Justiça Ronaldo Porto Macedo Junior, integrante do Ministério Público
GH6mR3DXORSDUDH[HUFHURFDUJRGH&RQVHOKHLURGR&$'( ÀV 
O eminente constitucionalista, ao analisar a matéria, afasta a interpretação
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literal do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “d” e propõe sua harmonização com o art.
129, inciso IX, da Constituição Federal. Segundo o autor, a vedação constante do art.
128, § 5º, inciso II, alínea “d”, não é absoluta. A amplitude e os limites do campo de
sua atuação só podem ser compreendidos em face de outras normas constitucionais,
como o inciso IX do art. 129, que inclui, dentre as funções institucionais do Ministério
Público, o exercício de outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
FRPVXD¿QDOLGDGHVHQGROKHYHGDGDDUHSUHVHQWDomRMXGLFLDOHDFRQVXOWRULDMXUtGLFD
de entidades públicas.
Prossegue José Afonso da Silva:
“Com certeza as funções que aqui se autoriza conferir ao membro do Ministério Público não
são as que lhe sejam inerentes, não são as essenciais ao seu mister, não são tipicamente
GD,QVWLWXLomR3RUTXHQmR"3RUTXHDFOiXVXODµGHVGHTXHFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGH¶
demonstra que não se trata de funções próprias dele nem da Instituição. Se o fossem não teria
VHQWLGRGHFODUDUTXHHODVSUHFLVDPVHUFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGHVLPSOHVPHQWHSRUTXH
como é curial, não pode haver funções inerentes, essenciais, típicas do Ministério Público que
QmRVHMDPFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGH7RGDVRVVmRVHPQHFHVVLGDGHGHFOiXVXODTXHR
exprima especialmente. Logo, as funções de que se trata são funções de outra natureza, de
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outros órgãos, que a Constituição admite que lhe sejam conferidas, com a observância de
TXHVHMDPFRPSDWtYHLVFRPDVVXDV¿QDOLGDGHV2PRGRGHFRQIHULUHVVDVDWULEXLo}HVVHUiXP
DWRGR3URFXUDGRU*HUDOGD-XVWLoDVHJXQGRGH¿QLomROHJDOGHVXDVDWULEXLo}HVJHUDOPHQWH
precedido de alguma manifestação do Conselho Superior do Ministério Público.
Pode-se até questionar se essa disposição constitucional está devidamente localizada.
Veja-se, ela autoriza o exercício de funções que foram conferidas a membros do Ministério
Público, mas, no mesmo passo, estabelece vedações, quer dizer, entre as funções que se
SRGHPFRQIHULUQmRSRGHUmRHVWDUDVGHµUHSUHVHQWDomRMXGLFLDO¶HGHµFRQVXOWRULDMXUtGLFDGH
HQWLGDGHVS~EOLFDV¶SURLELo}HVTXHRXHVWmRMiFRQVLJQDGDVQRLQFLVR,,GRGRDUWRX
se não estão, deveriam estar. Certamente que a vedação de exercer a consultoria jurídica de
HQWLGDGHVS~EOLFDVMiVHDFKDFRQ¿JXUDGDQDSURLELomRGDOHWUDµG¶GDTXHOHLQFLVR$YHGDomR
de representação judicial não se encontra rigorosamente entre as vedações do citado inc. II,
porque não é a mesma coisa que vedação do exercício da advocacia.
4. A partir dessas considerações, pode-se indagar qual a natureza da norma constante
GR LQFLVR ,; GR DUW " e XPD QRUPD GH¿QLGRUD GH IXQo}HV LQVWLWXFLRQDLV GR 0LQLVWpULR
Público? Essencialmente, já vimos que não, porque se o fosse não haveria por que exigir
FRPSDWLELOLGDGH FRP VXDV ¿QDOLGDGHV ( VH HOD WHP FOiXVXODV YHGDWyULDV GH IXQo}HV HODV
deveriam estar consignadas no inc. II do art. 128, se já não o estão. Vale dizer, os textos dos
inciso II do art. 128 e inciso IX do art. 129 disciplinam uma mesma realidade jurídica, qual
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seja o campo das vedações aos membros do Ministério Público e suas exceções. Juntando
ambas as disposições no texto do art. 128, inciso II, é lícito ter dele a seguinte compreensão:
Art. 128 …......
§ 5º ….............
II – as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
b) exercer advocacia e a representação judicial;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de
magistério;
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas em lei.
  $ YHGDomR GD DOtQHD µG¶ GR LQFLVR ,, GR SDUiJUDIR DQWHULRU QmR LPSHGH TXH VHMDP
conferidas aos membros do Ministério Público outras funções, desde que sejam compatíveis
FRPDV¿QDOLGDGHVGD,QVWLWXLomR
5. A forma de dizer pode ser diferente, mas o sentido dos dois textos é rigorosamente esse que
se deu acima. Essencialmente foi exatamente o que fez a Lei Orgânica do Ministério Público
de São Paulo, no art. 170, in verbis:

I- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
II – exercer a advocacia;
III – exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como quotista ou
acionista;
IV – exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de
magistério;
9±H[HUFHUDWLYLGDGHSROtWLFRSDUWLGiULDUHVVDOYDGDD¿OLDomRHDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHPOHL
Parágrafo único – Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV deste artigo,
DV DWLYLGDGHV H[HUFLGDV HP RUJDQLVPRV HVWDWDLV DIHWRV j iUHD GH DWXDomR GR 0LQLVWpULR
Público, em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público, em entidades de
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Art. 170 – Aos membros do Ministério Público é vedado:

UHSUHVHQWDomR GH FODVVH H R H[HUFtFLR GH FDUJR RX IXQomR GH FRQ¿DQoD QD $GPLQLVWUDomR
Superior e junto aos Órgãos de Administração ou Auxiliares do Ministério Público.
Aí está um parágrafo que precisamente dá consequência prática ao disposto no inciso IX do
art. 129 da Constituição, com a observação de que a enumeração de situações é meramente
H[HPSOL¿FDWLYD6HHVVHLQFLVRFRQVWLWXFLRQDODXWRUL]DTXHVHFRQ¿UDDR0LQLVWpULR3~EOLFR
ORJR D VHXV PHPEURV IXQo}HV RXWUDV GHVGH TXH FRPSDWtYHLV FRP VXDV ¿QDOLGDGHV HQWmR
o texto legal encontra seu arrimo de legitimidade exatamente ali. Há vários exemplos da
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aplicação das regras do parágrafo citado.”

&RQIRUPHIRLGLWRSRUWDQWRpFRUUHWRD¿UPDUTXHD&RQVWLWXLomRQRTXHVH
refere ao membro do Ministério Público, veda o exercício concomitante de duas ou
mais funções públicas, com exceção do magistério, mas não veda o exercício de outra
função pública se houver prévio afastamento da instituição, mesmo no que se refere aos
membros que ingressaram após a Constituição Federal de 1988.
Ao provocar uma nova análise do tema por este Colegiado, o que se pretende é
uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais indicados, buscando-se
a unidade do sistema jurídico e não a leitura isolada de textos. É a opção por valorizar
H EXVFDU D ¿QDOLGDGH GD QRUPD SRU DWULEXLUOKH XP SURSyVLWR UHFRQKHFHQGR TXH R
discurso jurídico não cumpre uma função meramente descritiva, mas também diretiva.
O CNMP pode e deve evitar a tendência de atribuir à linguagem uma função meramente
GHVFULWLYDGHEXVFDUHPFDGDWHUPRRXDUJXPHQWRVLJQL¿FDGRV¿[RVHLQYDULiYHLVDQWH
qualquer situação. O que se propõe é justamente o oposto, é localizar a norma em seu
contexto.
+iTXHVHUHÀHWLUVHpGHIDWRUD]RiYHOHLPSUHVFLQGtYHODRLQWHUHVVHS~EOLFR
compreender-se o Ministério Público como uma instituição que precisa se isolar, que
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tem medo que seus membros, ao exercerem funções no Poder Executivo, possam se
“contaminar” e comprometer a imparcialidade e independência da instituição.
Convites a Promotores e Procuradores para assumir altas funções públicas no
Poder Executivo federal ou estadual são corriqueiros. Há muito tempo Presidentes da
5HS~EOLFD*RYHUQDGRUHVH0LQLVWURVGH(VWDGRGHPRQVWUDPFRQ¿DQoDQRVPHPEURV
do Ministério Público e solicitam sua colaboração no planejamento e na execução
de políticas públicas de grande importância para a sociedade brasileira. Buscam nos
integrantes da carreira não só a capacidade técnica, o conhecimento profundo de temas
relevantes, mas também a conduta ética que os caracteriza.
Ao autorizar o afastamento de um membro para exercer cargo elevado no
Governo Federal ou Estadual, o Ministério Público não está se colocando em uma
situação de submissão, de subordinação. De forma contrária, está contribuindo para o
aprimoramento das políticas públicas. O membro se afasta e a instituição permanece
íntegra e autônoma para o cumprimento de suas funções constitucionais.
É neste contexto, pois, que devem ser interpretadas as normas constitucionais.
3RU ¿P QmR UHVWD G~YLGD GH TXH j DXWRUL]DomR SDUD R DIDVWDPHQWR HP
tais casos deve preceder criteriosa análise do Procurador-Geral de Justiça, ouvido
o Conselho Superior. Deverão ser considerados diversos aspectos, dentre os quais a
estatura do cargo almejado, a relevância e a relação das funções a serem exercidas com
120
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DV¿QDOLGDGHVGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Diante dos argumentos aduzidos, conclui-se, com o devido respeito, que a
atual interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal e por este CNMP, não é
a melhor, nem a única possível ou razoável. Uma interpretação sistemática, que não
se restrinja a uma leitura isolada da alínea “d” do inciso II do parágrafo 5º do art. 128
da Constituição Federal, nos leva a conclusão diversa da que originou a Resolução nº
5/2006.
De qualquer forma, mesmo aqueles que não são adeptos da interpretação que
ora se sustenta hão de reconhecer que a existência de duas interpretações razoáveis e
IXQGDPHQWDGDVpVX¿FLHQWHSDUDUHFRPHQGDUDQmRH[SHGLomRGHDWRUHJXODPHQWDUGH
consequências tão graves, que constituem restrição de direitos.
2. O princípio da igualdade
+iWDPEpPRXWURDUJXPHQWRUHOHYDQWHDMXVWL¿FDURUHH[DPHGD5HVROXomR
nº 5/2006. É que a interpretação deste Conselho, no sentido de que os membros que
ingressaram antes de 1988 podem exercer cargos e os demais não, fere o princípio da
igualdade.
do Ministério Público de São Paulo, em texto intitulado “Ministério Público: Exercício
de Cargos Fora da Carreira e Princípio da Igualdade1 ” .
Analisando a vedação contida no art. 128, inciso II, alínea”d” e o art. 29 do
ADCT, o autor argumenta que o entendimento hoje traduzido na Resolução nº 5/2006
não é o melhor, pelas seguintes razões:
“Em primeiro lugar é preciso interpretar, de forma mais lógica, o próprio dispositivo
constitucional: exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública,
salvo uma de magistério. Ele estabelece, sem dúvida, que o membro do Ministério Público
pode exercer outra função pública – uma de magistério. E não exige que, para isso, esteja
afastado da carreira. É possível, pois, ocupar ambos os cargos de uma só vez, o que ocorre

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

Sobre o tema discorre com clareza o Promotor de Justiça Marcelo Mendroni,

freqüentemente, em todo o país. Assim, refere que é possível, e somente em um caso, o membro
do Ministério Público, ocupar dois cargos públicos, de uma só vez, sendo uma correspondente
j GDV IXQo}HV GH 3URPRWRU GH -XVWLoD H D RXWUD QHFHVVDULDPHQWH GH PDJLVWpULR 0DV
o dispositivo, s.m.j., não parece pretender vedar que, uma vez afastado das funções de
Ministério Público, exerça outra função pública.

1- In www.investidura.com.br/bibliotecajuridica/artigos/direito-constitucional/4246
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([SOLFDVH SHOD OyJLFD GD LQWHUSUHWDomR FRQVWLWXFLRQDO DOLDGD j DSOLFDomR GR 3ULQFtSLR GD
igualdade e da proporcionalidade constitucional.
Ninguém discute, em primeiro lugar, que a Constituição Federal deve ser interpretada de
forma a serem eliminadas eventuais “contradições”. Esse é, aliás, o ensinamento mais básico
da lógica interpretativa, conforme ensina J.J. Gomes Canotilho: “O princípio da unidade
da constituição ganha relevo autônomo como princípio interpretativo quando com ele
VH TXHU VLJQL¿FDU TXH D FRQVWLWXLomR GHYH VHU LQWHUSUHWDGD GH IRUPD D HYLWDU FRQWUDGLo}HV
DQWLQRPLDV DQWDJRQLVPRV  HQWUH DV VXDV QRUPDV &RPR µSRQWR GH RULHQWDomR¶ µJXLD GH
GLVFXVVmR¶ H µIDFWRU KHUPHQrXWLFR GH GHFLVmR¶ R SULQFtSLR GD XQLGDGH REULJD R LQWpUSUHWH
a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de
tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar. Daí que o intérprete deva
sempre considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas
sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios”. (D.
Constitucional. Almedina, Coimbra, 1993, págs. 226/227).
A par desse conceito, torna-se necessário interpretar aquela norma de “vedação” ao membro
GR0LQLVWpULR3~EOLFRjOX]GRSULQFtSLREiVLFRGDLJXDOGDGH
Sem pretender esmiuçar o conceito, depreende-se que o princípio da igualdade consiste
em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se
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GHVLJXDODP2TXHVHGHYH¿[DUQmRpH[DWDPHQWHjLJXDOGDGHSHUDQWHDOHLPDVRGLUHLWRj
igualdade mediante a eliminação das desigualdades.
Segundo o próprio J.J. G. Canotilho, “o princípio da igualdade é violado quando a
desigualdade de tratamento surge como arbitrária. O arbítrio da desigualdade seria
FRQGLomRQHFHVViULDHVX¿FLHQWHGDYLRODomRGRSULQFtSLRGDLJXDOGDGH(PERUDDLQGDKRMH
seja corrente a associação do princípio da igualdade com o princípio da proibição do arbítrio,
HVWHSULQFtSLRFRPRVLPSOHVSULQFtSLRGHOLPLWHVHUiWDPEpPLQVX¿FLHQWHVHQmRWUDQVSRUWDU
já, no seu enunciado normativo-material, critérios possibilitadores da valoração das relações
GH LJXDOGDGH RX GHVLJXDOGDGH (VWD D MXVWL¿FDomR GH R SULQFtSLR GD SURLELomR GR DUEtWULR
andar sempre ligado a um critério material objectivo. Este costuma ser sintetizado da forma
seguinte: existe uma violação arbitrária da igualdade jurídica quando a disciplina jurídica
não se basear num: (i) fundamento sério; (ii) não tiver um sentido legítimo; (iii) estabelecer
diferenciação jurídica sem um fundamento razoável”. (ob. Cit. Pág. 565).
Também nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello: “Em verdade, o que se tem de
indagar para concluir se uma norma desatende a igualdade ou se convive bem com ela é o
VHJXLQWHVHRWUDWDPHQWRGLYHUVRRXWRUJDGRDXQVIRUµMXVWL¿FiYHO¶SRUH[LVWLUXPDµFRUUHODomR
OyJLFD¶HQWUHRµIDWRUGHGLVFUtPHQ¶WRPDGRHPFRQWDHRUHJUDPHQWRTXHVHOKHGHXDQRUPD
ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade, se, pelo contrário, inexistir esta
UHODomR GH FRQJUXrQFLD OyJLFD RX ± R TXH DLQGD VHULD PDLV ÀDJUDQWH ± VH QHP DR PHQRV
122
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KRXYHVVH XP IDWRU GH GLVFUtPHQ LGHQWL¿FiYHO D QRUPD RX D FRQGXWD VHUmR LQFRPSDWtYHLV
com o princípio da igualdade.” (Princípio da Isonomia: Desequiparações Proibidas e
Desequiparações Permitidas, em - Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81/82).
Pois bem. Parece tornar lógica a interpretação de que, podendo ser autorizado o afastamento
da carreira, do membro do Ministério Público que ingressou antes da C.F. de 1988, também
o poderá, nos mesmos termos e condições, aquele que ingressou após do advento da
Constituição, isso por pura aplicação do princípio da igualdade.
Com efeito, não é possível interpretar que o promotor que ingressou antes da Constituição
de 1988 tenha “mais direitos” do que o que ingressou posteriormente. Isso seria tratar de
forma desigual aos iguais. São membros de uma mesma carreira. A lógica da interpretação
da Constituição é dar tratamento exatamente igual a todos os membros da instituição, sob
pena de violação de princípio democrático basilar estabelecido no texto constitucional.
Mas, aliás, não parece ter sido mesmo esse o intuito. A constituição nunca pode ser
interpretada de forma “literal”, devendo-lhe se aplicar interpretação lógica e sistemática,
mesmo no que pertine ao ADCT. Note-se que no referido artigo 21 refere-se expressamente a
: “[...] mantidas as competências, prerrogativas, e restrições da legislação a que se achavam
submetidas [...]. Já o texto do artigo 128 refere a expressão vedações. São expressões que,
de fato, alcançam circunstâncias diversas. Restringir é apenas diminuir a menor campo

mesmo termo – vedações, e não o fez, sinalizando não se referir aos tópicos previstos no
dispositivo – art. 128 (observe-se que também no art. 95 parágrafo único utiliza-se o termo:
Aos juízes é vedado...). Mas não é só. É lição de José Afonso da Silva, interpretando o
princípio da igualdade formal: “A justiça formal consiste em ‘um princípio de ação, segundo
R TXDO RV VHUHV GH XPD PHVPD FDWHJRULD HVVHQFLDO GHYDP VHU WUDWDGRV GD PHVPD IRUPD¶
$tDMXVWLoDIRUPDOVHLGHQWL¿FDFRPDLJXDOGDGHIRUPDO´ &XUVRGH'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDO
Positivo, 20ª Ed. Malheiros Editores, pág. 212). E também Marino Pazzaglini Filho: “A
norma constitucional trata da igualdade formal, ou seja, a igualdade perante o ordenamento
jurídico; igualdade de tratamento jurídico para situações iguais de direitos ou obrigações”.
(Princípios Constitucionais Reguladores da Administração Pública. Ed. Atlas, pág. 37).
Inconcebível, portanto, entender que o promotor que ingressou na carreira antes da CF/88
tenha mais ou menos direitos e/ou obrigações do que aqueles que ingressaram posteriormente.

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

GH DSOLFDomR 9HGDU p SURLELU WRWDOPHQWH 6H R $'&7 DVVLP R TXLVHVVH WHULD HVSHFL¿FDGR R

Uns são tão membros do Ministério Público quanto os outros, e dar-lhes tratamento
diferenciado seria deferir mais direitos a uns do que aos outros, em razão do momento do
ingresso no tempo. Não pode mesmo ser (i) fundamento sério; (ii) ter um sentido legítimo;
e tampouco (iii) estabelecer diferenciação jurídica como fundamento razoável”. Temerário
estabelecer diferenciação de tal monta, justamente no seio da instituição incumbida da defesa
da ordem jurídica, e do regime democrático.
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$ &RQVWLWXLomR )HGHUDO YHLR SDUD VHGLPHQWDU R SURFHVVR GHPRFUiWLFR QR %UDVLO ¿[DQGR RV
YDORUHVSDUDTXHHQUDL]DGRHVWHMDPQDFRQVFLrQFLDGRSRYRHQDDSOLFDomRGRGLUHLWR(Q¿P
não vejo, data venia, outra saída. Se uns podem, os outros também podem. O tratamento
igualitário é inafastável.”

Assim sendo, também sob a ótica do princípio da igualdade há que se
questionar a Resolução nº 5/2006. Além dos precisos argumentos do ilustre Promotor
GH-XVWLoD0DUFHOR0HQGURQLVDOLHQWRDIRUPDYDJDFRPRYHPVHQGRXVDGDDD¿UPDomR
de que a vedação ora discutida não alcança os que integravam o Parquet em 5 de outubro
de 1988 e que tenham manifestado a opção pelo regime anterior. O que é precisamente
RSomRSHORUHJLPHDQWHULRU"4XDLVDVFRQVHTXrQFLDVGDRSomR"6HULDPHOHVEHQH¿FLDGRV
apenas com a inexistência de vedações ou teriam, como contrapartida, um número
menor de garantias? Quais normas são a eles aplicáveis?
Creio que, caso a Resolução nº 5/2006 permaneça intacta, faz-se necessário,
no futuro próximo, o enfrentamento destas questões pelo Colegiado.
3. Da inconveniência da manutenção da Resolução CNMP nº 5/2006

AFASTAMENTO DO CARGO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES PÚBLICAS.

'LDQWH GH WRGRV RV DUJXPHQWRV H[SRVWRV YHUL¿FDVH QmR VHU FRQYHQLHQWH D
manutenção de ato regulamentar explicitando o alcance das vedações constitucionais
HP PDWpULD WmR FRQWURYHUWLGD ([LVWHP KRMH LQWHUSUHWDo}HV FRQÀLWDQWHV FRP UHODomR
à possibilidade de afastamento do membro do Ministério Público que ingressou na
carreira após 5 de outubro de 1988, para o exercício de função pública. Sabe-se que, com
RSDVVDUGRWHPSRDUHÀH[mRVREUHQRYRVDUJXPHQWRVHDDOWHUQkQFLDQDFRPSRVLomR
dos colegiados, entendimentos já consagrados sofrem alterações, dando lugar a novas
interpretações.
É certo que o CNMP, com fundamento no art. 130-A da Constituição
Federal, pode expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência. Tratandose, contudo, de tema de alta complexidade e de consequências gravosas aos direitos
e garantias individuais, impõe-se uma avaliação mais rigorosa da conveniência de
normatizar a matéria.
Se de um lado há quem sustente que a Resolução nº 5/2006 emana
GLUHWDPHQWHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHTXHDYHGDomRHDGLVFULPLQDomRVmRMXVWL¿FiYHLV
de outro estão aqueles que interpretam as normas constitucionais de forma diversa,
não vislumbrando qualquer proibição.
Portanto, diante da controvérsia, entendo desaconselhável a imposição pelo
Poder Público, no caso o CNMP, de tais restrições na esfera jurídica dos membros
124
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do Ministério Público. O exercício do poder regulamentar, neste caso, parece-me
especialmente inconveniente.
3RU ¿P p GH VH OHPEUDU TXH RV DWRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODWLYRV DR WHPD RX
seja, de concessão ou denegação de afastamento de membro para exercício de outra
função pública, poderão sempre ser revistos por este Conselho, no exercício de sua
competência de controle administrativo, ou pelo Poder Judiciário. A análise, contudo, se
fará caso a caso, diante de alegação de violação à ordem jurídica, sendo desaconselhável
a manutenção da norma regulamentar.
Assim sendo, apresento ao Plenário proposta de Resolução que revoga os arts
2º, 3º e 4º da Resolução CNMP nº 5/2011, conforme o texto anexo.

Brasília, 17 de maio de 2011.

CLAUDIA CHAGAS
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Relatora

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c125 125

05/04/2012 17:34:26

125

_FINAL_ULTIMO_revista completa c126 126

05/04/2012 17:34:26

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

Membros do MP admitidos antes da CF de 1988.
PROCESSO Nº 0.00.000.000071/2005-25
RELATOR: CONSELHEIRO GASPAR VIEGAS
INTERESSADA: LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA
OBJETO: EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EMENTA
Advocacia. Membros do Ministério Público admitidos antes da Constituição Federal de 1988. Opção de que trata o § 3° do art. 29 do ADCT
e inscrição na OAB. Possibilidade. Impedimentos e Vedações. Emenda
Constitucional 45/2004. Edição de Resolução. Somente poderão exercer
a advocacia com respaldo no § 3° do art. 29 do ADCT da Constituição
de 1988, os membros do Ministério Público que integravam a carreira na
data da sua promulgação e que, desde então, permanecem regularmente
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Além dos impedimentos e
vedações previstos na legislação que regula o exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público, esses não poderão fazê-lo nas causas
em que, por força de lei ou em face do interesse público, esteja prevista
a atuação do Ministério Público, por qualquer dos seus órgãos e ramos
(Ministérios Públicos dos Estados e da União).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Plenário do Conselho
César Mandarino Barreto, Luiz Carlos Lopes Madeira, Hugo Cavalcanti Melo Filho e
Saint’Clair Luiz do Nascimento Júnior, que entendem, nos termos do voto-vista, que
a norma de transição do 3° do art. 29 do ADCT da Constituição de 1988 foi revogada
pela Emenda constitucional 45/2004, decidir, nos termos do voto do Relator, pela

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

Nacional do Ministério Público, por maioria, vencidos os Conselheiros Ricardo

H[SHGLomR GH UHVROXomR HVSHFL¿FDQGR TXH VRPHQWH SRGHUmR H[HUFHU D DGYRFDFLD
com respaldo no § 3° do art. 29 do ADCT da Constituição de 1988, os membros do
Ministério Público que integravam a carreira na data da sua promulgação e que, desde
então, permanecem regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, e que,
além dos impedimentos e vedações previstos na legislação que regula o exercício da
advocacia pelos membros do Ministério Público, esses não poderão fazê-lo nas causas
em que, por força de lei ou em face do interesse público, esteja prevista a atuação do
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Ministério Público, por qualquer dos seus órgãos e ramos (Ministérios Públicos dos
Estados e da União).
Brasília, 08 de maio de 2006.

GASPAR VIEGAS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de procedimento autuado como pedido de providências, em que o
Procurador da República Leonardo Luiz de Figueiredo Costa requer posicionamento
deste Conselho às seguintes indagações:
1- PERSISTE A POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
PELOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/04?
2 - CASO A RESPOSTA DO ITEM ANTERIOR SEJA AFIRMATIVA,
QUAL A DELIMITAÇÃO DA POSSIBLIDADE DESTE EXERCÍCIO DE
ADVOCACIA?
Argumentado contrariamente ao primeiro questionamento e sugestivamente
quanto ao segundo, o requerente apresentou a seguinte manifestação:
“Sem embargo de entendimentos contrários, entendo que não mais subsiste a possibilidade

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

de exercício da advocacia por nenhum membro do Ministério Público, o que ensejaria a
manifestação do Conselho Nacional em estabelecer tal vedação expressamente, no exercício
de seu poder correicional.
2DUWGD$'&7DRHVWDEHOHFHURVGLUHLWRVGHRSomRHQWUHUHJLPHVMXUtGLFRV¿[RXXP
paradigma de respeito ao estatuto jurídico vigente à época da promulgação da Constituição
Federal.
Entretanto, não quis assegurar expressamente o direito ao exercício da advocacia (embora
este fosse um dos elementos do regime jurídico anterior).
Trata-se de uma norma de exceção, pois como se sabe não há direito adquirido a regime
jurídico.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já relativizou, ao apreciar a reforma da previdência
(EC 41/03) a imutabilidade dos chamados direitos adquiridos.
128
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Assim: a) não existe direito adquirido a regime jurídico; b) não existe direito adquirido a
exercer a advocacia.
Seguindo esta linha de raciocínio a emenda Constitucional n° 45/04 estabeleceu a vedação
de advocacia a todos os membros da magistratura e do Ministério Público, até o decurso do
SUD]RGHWUrVDQRVMXQWRDRMXt]RRXWULEXQDOSHUDQWHDRTXDOHVWHR¿FLDYDH[YLGRDUW
inciso V e art. 128, §6, da CF.
Evidentemente, a possibilidade de escolha do regime jurídico anterior não ultrapassa os
limites da nova determinação constitucional sobre a matéria e, veja-se, não há sentido na
determinação de vedação de advocacia (quarentena) após o exercício do cargo, e ao mesmo
tempo permiti-la durante o exercício do cargo.
Nem se diga que a norma somente se aplica aos membros do Ministério Público integrantes
da carreira após 1988. É de notório conhecimento que a reforma do judiciário tem aplicação a
todos os membros do Parquet, inclusive quando às novas vedações e a submissão ao Conselho
Nacional e seus novos poderes.
Além disso, ao contrário do texto anterior (que nasceu com a ressalva da norma de transição)
e dos art. 28, inciso II e art. 83, da Lei n° 8.906/94 não foi feita qualquer ressalva ao regime
jurídico anterior.
Note-se, no mesmo sentido, que é vedada a atividade político-partidária por qualquer
PHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFR DRFRQWUiULRGDUHGDomRDQWHULRUTXHSRVVLELOLWDYDD¿OLDomR
do membro do Ministério Público à partido político), a atual redação constitucional trazida
pela Emenda Constitucional n° 45/04 impede o exercício de atividade político-partidária,
sem fazer qualquer exceção.
$VVLPHVWDULDDEUDQJLGDDYHGDomRGHDGYRFDFLDQRVPHVPRVPROGHVGDYHGDomRGH¿OLDomR
a partidos políticos. Observe-se que o Egrégio TSE já decidiu que os membros do Ministério
Público estão sujeitos ao mesmo regime dos magistrados, no tocante às atividades políticas,

(...)
Embora discorde completamente da possibilidade da advocacia pelo membro do Ministério
3~EOLFRFDVRHVWH(JUpJLR&RQVHOKRDVVLPQmRHQWHQGDID]VHQHFHVViULR¿[DURVOLPLWHVDR
exercício desta atividade privada.
Como se sabe, o Estatuto da Advocacia em seu art. 83, prevê a possibilidade do membro do

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

após a EC 45/04 .

Ministério Público exercer a advocacia, nos casos do art. 29, §3º, da ADCT (dispositivo legal
TXHHQWHQGRVHPH¿FiFLDGLDQWHGD(& 
3RUpP QmR HVWDEHOHFHX SDUkPHWURV HVSHFt¿FRV SDUD R H[HUFtFLR GD DGYRFDFLD SDUD RV
PHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRDSHVDUGHKDYHU¿[DGRFULWpULRVJHUDLV
Nesse sentido dispõe o art. 30, inciso I, da Lei nº 8.906/94:
“Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
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I - os servidores da administração direita, indireta e fundacional contra a Fazenda Pública
que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;”
Assim, estariam impedidos os membros do Ministério Público de advogarem em qualquer
causa em detrimento da Fazenda que os remuneram ou em que fosse parte o próprio
Ministério Público (ações penais, inquéritos policiais e Comissões Parlamentares de Inquérito
que versem acerca de crimes sujeitos à persecução criminal Federal, ações civis públicas e
ações de improbidade administrativa da competência da justiça federal, entre outros).
Desta forma, considerando urgente a necessidade de regulamentação pelo E. Conselho
Nacional do Ministério Público e a delimitação do novo papel constitucional do Parquet e das
vedações às quais se submetem seus membros, solicito a este órgão constitucional que edite
resolução acerca do exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público”.

Recebi, para análise de eventual conexão, os autos do Processo CNMP
n° 0.00.000.000088/2005-82, tendo nele proferido despacho determinando o
apensamento, sob o entendimento de que têm o mesmo objeto.
(VWHUHODWRUR¿FLRXDR([PR6U3URFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFDVROLFLWDQGR
informar qual o posicionamento do Chefe do MPU sobre o tema, bem como a eventual
H[LVWrQFLDGHQRUPDWL]DomRLQWHUQDHVSHFt¿FD$LQGDIRLR¿FLDGRjVDVVRFLDo}HVGHFODVVH
dos diversos ramos do MPU, à CONAMP e aos Conselhos Nacionais de Corregedores*HUDLVHGH3URFXUDGRUHV*HUDLVVROLFLWDQGRSRVLFLRQDPHQWRDUHVSHLWR$VUHVSRVWDV
estão nos autos e foram as seguintes:
³0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO²R¿FLRGR([PR6U&RUUHJHGRU*HUDOLQIRUPDQGRTXHKiQD
instituição 123 (cento e vinte e três) membros que, querendo, podem advogar, estando ainda
apurando os que efetivamente o fazem;

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 'LVWULWR )HGHUDO H 7HUULWyULRV ± R¿FLR GD 3URFXUDGRULD*HUDO
informando que, dos 37 (trinta e sete) membros que entraram na Instituição antes da CF/88,
apenas um fez opção pelo regime jurídico anterior;

1.TSE, resolução n. 22.015, de 17,5.2005, consulta n” 1.148/DF, relator: Ministro Caputo
Bastos.
2.Embora esta menção não seja expressa (pois não se aplicaria a nenhum outro advogado em
geral), podemos compreendê-la sistematicamente, uma vez que somente o Ministério Público
exerce a ação penal pública privativamente (art. 129, inciso I, da CF). Não poderia o membro
do Ministério Público advogar contra o Ministério Público.
130
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0LQLVWpULR3~EOLFR0LOLWDU²RItFLRGD3URFXUDGRULD*HUDOLQIRUPDQGRTXHGRVPHPEURV
que realizaram a opção, apenas 04 (quatro) exercem a advocacia;
4. Ministério Público do Trabalho — ofício informando o nome dos 43 (quarenta e três)
PHPEURVTXH¿]HUDPDRSomRFRQVWLWXFLRQDOGRVTXDLV TXDWUR GHODVHUHWUDWDUDPFRP
observação de que não há informação individualizada de quantos efetivamente exercem a
advocacia;
5. Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho —ofício informando entendimento
da diretoria da entidade no sentido de que a EC 45/2004 não introduziu novidades no
tratamento da matéria.”

Os demais não responderam, sendo que os autos somente vêm agora a
Plenário em face da tentativa do relator em obter tais respostas, sendo que a última
veio aos autos em 05 de abril do corrente ano (MPT).
É o relatório.

VOTO
Conheço o pedido de providências, pois trata de matéria afeta às atribuições
deste Conselho Nacional.
O questionamento é dividido em dois pontos, ou seja, se o advento da Emenda
Constitucional 45/2004 passou a impedir o exercício da advocacia por parte dos
membros do Ministério Público que se utilizaram das disposições do § 3° do art. 29 do
ADCT da Constituição de 1988 e, em caso positivo, quais os limites - ou impedimentos
- de tal exercício.
Enfrentando o primeiro questionamento, entendo que a Emenda
dos membros do Ministério Público que, por força do permissivo constitucional do § 3°
do art. 29 do ADCT da Constituição de 1988, podem exercer a advocacia.
Com efeito, a Emenda Constitucional n° 45/2004, no que tange à advocacia,
não fez qualquer referência ao citado dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de modo que pudesse ser entendido que o estaria revogando.

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

&RQVWLWXFLRQDOQmRWURX[HQRYLGDGHDRWHPDHPQDGDPRGL¿FDQGRDVLWXDomR

A única novidade sobre o tema (advocacia) veio na redação dada ao inciso V
do parágrafo único do art. 95, aplicável ao Ministério Público por força do § 6° do art.
128, nos seguintes termos:
“Art. 95(...)
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
(...)
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V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes decorridos três anos do
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.”

É evidente que a nova redação, trazendo à Constituição a denominada
“quarentena”, somente se aplica, após a exoneração ou aposentadoria, aos membros
que já não podiam advogar por força da vedação constitucional genérica, vigente desde
a promulgação da Constituição de 1988 (art. 128, § 5°, inciso II, alínea “b”). Não há que
se falar em “quarentena” para quem já possui tal direito, que em nada é afetado com o
desligamento, por aposentadoria ou exoneração.
5HVVDOWHVHSRU¿PTXHDOHJLVODomRIHGHUDOSRVWHULRUj&)UHFRQKHFHXR
direito de advocacia daqueles que optaram pelo regime anterior, conforme redação do
art. 83 da Lei 8.906/94 Estatuto da OAB), nos seguintes termos:
“Art. 83. Não se aplica o disposto no art. 28, inciso II, desta Lei, aos membros do Ministério
Público que, na data de promulgação da Constituição, se incluam na previsão do art. 29, § 3°,
do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

Por sua vez, o art. 28, inciso II, da citada lei, assim dispõe:

“Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
I - (...)
II - membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público .... “

3RU WDLV UD]}HV YRWR QR VHQWLGR GH TXH HVWH &RQVHOKR D¿UPH TXH D (& Q
45/2004 não inovou no que tange ao direito de exercício da advocacia aos membros

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

que o fazem com base no § 3° do art. 29 do ADCT da CF/88.
Quanto ao segundo questionamento, outra é a solução.
Com efeito, entendo que a Emenda Constitucional 45/2004 trouxe consigo
nova espécie de impedimento para os membros do Ministério Público que exercem
a advocacia. Explico: a reforma constitucional, ao criar o Conselho Nacional do
Ministério Público1, reconheceu à instituição uma nova característica. Temos hoje o
1 “Art 130-A, O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros no
meados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado
Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:
,R3URFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFDTXHRSUHVLGH
II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas
carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Estados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;
V- dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
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que podemos chamar de Ministério Público Brasileiro.
O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão máximo e vem para
conferir unidade de governo ao Ministério Público nacional. Com a promulgação
da Constituição de 1988 já se tinha a noção de um Ministério Público brasileiro. No
entanto, faltava um órgão que desse sentido material a essa unidade. Agora, essa noção
¿FDPXLWRPDLVYLVtYHOFRPDFULDomRGHVWH&RQVHOKR1DFLRQDOHSRGHVHD¿UPDUTXHR
Ministério Público é nacionalmente organizado.
 (QWmR VH WHPRV KRMH HVWD QRYD FRQ¿JXUDomR FRQVWLWXFLRQDO GR 0LQLVWpULR
Público, controlado nacionalmente por um único órgão (CNMP), não é possível que
entendamos normais situações processuais em que se deparem Ministério Público
contra Ministério Público, estando um deles atuando como advogado.
Há um evidente choque de interesses, notadamente quando se tratar de ação
penal pública, que é exercida privativamente pelo Ministério Público (art. 129, inciso
,GD&) 1HVWHVFDVRVDVROXomRGRFRQÀLWRGHYHVHGDUHPIDFHGRLQWHUHVVHS~EOLFR
surgindo de tal raciocínio o imperativo de que se reconheça que existe, pelo menos a
partir da EC 45/2004, um novo impedimento no exercício da advocacia por membro
do Ministério Público.
Por sua vez, a Lei 8.906/94, no seu art. 30, inciso I, assim disciplina o único
(até aqui) impedimento expresso de exercício de advocacia aplicável aos membros do
Ministério Público que podem fazê-lo:
“Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia:
I - os servidores da administração direta, indireta ou fundacional, contra a Fazenda Pública
que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;”

ao caráter nacional do Ministério Público, submetido que é a um único órgão maior de
FRQWUROHDGPLQLVWUDWLYR¿QDQFHLURHGLVFLSOLQDU &103 YRWRQRVHQWLGRGHTXHVHMD
expedida resolução explicitando que:

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

Então, para dar concretude aos novos ditames da EC 45/2004, no que tange

“Art. l°. Somente poderão exercer a advocacia com respaldo no § 3° do art. 29 do ADCT da
Constituição de 1988, os membros do Ministério Público que integravam a carreira na data
da sua promulgação e que, desde então, permanecem regularmente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil.
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Art. 2°. Além dos impedimentos e vedações previstos na legislação que regula o exercício da
advocacia pelos membros do Ministério Público, estes não poderão fazê-lo nas causas em
que, por força de lei ou em face do interesse público, esteja prevista a atuação do Ministério
Público, por qualquer dos seus órgãos e ramos (MinistérioS Públicos dos Estados e da União).”

É o voto.
Brasília, 08 de maio de 2006.
GASPAR VIEGASCARI
Relator

VOTO - VISTA
O resumo do requerimento encontra-se muito bem posto no voto do ilustre
5HODWRU&RQVHOKHLUR*DVSDU9LHJDV
Ao contrário do entendimento do eminente Relator, penso que a resposta à
primeira das indagações, acerca da possibilidade, por parte de membros do Ministério
Público, do exercício da advocacia após a Emenda 45/04, deve ser negativa. Explico.
É certo que a Emenda Constitucional n°. 45 não traz qualquer regra explícita
que proíba a advocacia por parte dos membros do Ministério Público, referente àqueles
TXHIRUDPEHQH¿FLDGRVSHODUHJUDGHWUDQVLomRGRDUWGR$'&7(QWUHWDQWR
buscando-se uma interpretação sistemática do texto das regras constitucionais, não

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

há como admitir que, após a referida Emenda, ainda subsista o direito ao exercício da
advocacia por parte daqueles que foram excepcionados pela Constituição atual.
É que o legislador constituinte derivado manteve a proibição de advogar por
parte dos Juízes, criando uma regra de quarentena, inserida no parágrafo único, inciso
I, do art. 95 e estendida aos membros do Ministério Público, através da regra do art.
128, § 6°.
Dizem as referidas disposições:
“Artigo 95 (...)
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
(...)
V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes decorridos três anos do
134
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afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.”
“Art.128(...)
Páragrafo 6o Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art 95, parágrafo
único, V ”

Ora, a proibição de advogar, para os juízes, já existia. Para os membros
do Ministério Público, também existia, mas por força de uma regra de transição,
GH FRQWH~GR PRUDO GXYLGRVR ¿FDUDP GH IRUD DOJXQV PHPEURV GD FDUUHLUD TXH VH
enquadrasse na referida regra.
$(PHQGDPDQWHYHDSURLELomRHFRPRDVRFLHGDGHUHFODPDYDGRWUi¿FR
GH LQÀXrQFLD GH PDJLVWUDGRV TXH VH DSRVHQWDYDP H SDVVDYDP j DGYRFDFLD SHUDQWH
os mesmos tribunais que compunham, criou-se essa regra de quarentena, estendida
também aos membros do Ministério Público.
Ora, se o legislador constituinte impôs uma regra mais dura para o exercício
da advocacia, estendendo-a, em certa situação, até para após o afastamento de
magistrados e membros do Ministério Público do cargo, isto é, após os mesmos deixarem
de ser juízes e membros do MP, como entender que persiste o direito ao exercício
GD DGYRFDFLD SDUD RV PHPEURV GR 3DUTXHW EHQH¿FLDGRV SRU XPD UHJUD GH WUDQVLomR
anterior? Totalmente incompreensível, desarrazoado mesmo insistir na vigência dessa
norma. Tenho que a norma foi tacitamente revogada pela nova disciplina trazida pela
Emenda Constitucional 45, decorrente do prestígio ao conjunto de princípios novos
eleitos pela emenda.
Como pontuou muito bem o requerente, Dr. Leonardo Luiz de Figueiredo
Costa:

da advocacia a todos os membros da magistratura e do Ministério Público, até o decurso de
SUD]RGHWUrVDQRVMXQWRDRMXt]RRXWULEXQDOSHUDQWHRTXDOHVWHR¿FLDYDH[YLGRDUW9H
art. 128, § 6º da Constituição Federal.
Evidentemente, a possibilidade de escolha do regime jurídico anterior não ultrapassa os
limites da nova determinação constitucional sobre a matéria e, veja-se, não há sentido na

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

“Seguindo esta linha de raciocínio, a Emenda Constitucional 45/04 estabeleceu a vedação

determinação de vedação de advocacia (quarentena) após o exercício do cargo e, ao mesmo
tempo, permiti-la durante o exercício do cargo.”

Acrescento. Esta nova disciplina, muito mais rigorosa, atende, com perfeição,
ao princípio da moralidade, insculpido no art. 37 da Constituição. Veio, frise-se, para
afastar até mesmo o desconforto de magistrados que eram obrigados a conviver com
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antigos colegas, agora em outro papel, tão nobre quanto o anterior, mas valendo-se,
sutilmente, das facilidades de acesso aos cartórios, e até mesmo da intimidade que
desfrutavam com seus ex-colegas magistrados, gerando uma grande insegurança nos
jurisdicionados.
&RPLVVREXVFRXROHJLVODGRUFRQIHULUPDLVFRQ¿DQoDSRUSDUWHGDVRFLHGDGH
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, quando lhes impôs a mesma restrição. Se
é assim, evidentemente que a regra de transição anterior acha-se revogada.
Com essas novas disposições, se a exceção anterior já incomodava o senso
pWLFRGDVRFLHGDGHHGDPDLRULDGRVSUR¿VVLRQDLVGRGLUHLWRSULQFLSDOPHQWHTXDQGR
convivíamos com membros do Ministério Público ocupando, em alguns casos, a
Presidência de algumas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, como admitir
que ela persista agora, com restrições muito mais rigorosas?! A incompatibilidade
com o texto constitucional resultante da Emenda 45 salta aos olhos. O incômodo será
muito maior. A incompreensão, por parte da sociedade, com essa situação insólita,
será muito mais eloquente.
Penso, com todo o respeito aos que discordam da minha opinião, que forçar
uma interpretação para manter vigente a regra de transição anterior é não entender o
papel do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem o dever maior de zelar pela
autonomia da instituição, o que só conseguirá através do apego até mesmo fanático ao
princípio da moralidade. Nesse aspecto, temos o dever de sermos fundamentalistas.
(VVH DSHJR IDQiWLFR D TXH PH UH¿UR YHP VHQGR HYLGHQFLDGR QR GLD D GLD
da instituição, tanto que estamos justamente buscando disciplinar uma matéria por
solicitação de um membro do próprio Ministério Público Federal, comprometido com
o zelo da boa imagem da instituição a que pertence.
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

Não posso deixar de registrar que recebi de dois membros do Ministério
3~EOLFR 'UV 0iULR /XL] %RQVDJOLD H 0{QLFD 1LFLGD *DUFLD SHWLomR TXH UHTXHLUR
DR 5HODWRU VHMD DFRVWDGD DRV DXWRV FKDPDQGR D DWHQomR HVSHFL¿FDPHQWH SDUD R
exercício da advocacia em matéria eleitoral, que entendem incompatível por parte
GRVPHPEURVGR03$¿UPRQmRVyLQFRPSDWtYHOFRPRGHVSXGRUDGD
Esse fato vem a demonstrar a preocupação de membros da instituição com
a preservação de sua imagem, de sua credibilidade já conquistada, mas que não pode
VHUSRVWDHPULVFR$¿QDOR0LQLVWpULR3~EOLFRpKRMHXPDGDVLQVWLWXLo}HVGHPDLRU
credibilidade e prestígio social em nossa República.
Com esses fundamentos, discordo do eminente Relator, para entender
totalmente incompatível o exercício da advocacia por parte dos membros do Ministério
136
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Público, inclusive daqueles que foram excepcionados pela regra de transição da
Constituição de 1988, que, ao meu sentir, encontra-se revogada pela Emenda 45/04,
prejudicada, portanto, a segunda indagação.

É como voto.

RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO

EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.

Conselheiro
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CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
Desconstituição de atos administrativos.

PROCESSO Nº 0.00.000.000028/2006-41
RELATOR: CONSELHEIRO OSMAR MACHADO FERNANDES
INTERESSADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS
OBJETO: CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

EMENTA
3DJDPHQWRGHJUDWL¿FDomRGHDGLFLRQDOGHWHPSRGHVHUYLoRVREUHIpULDVH
OLFHQoDSUrPLRQmRJR]DGDV7HPSRGHVHUYLoR¿FWR$XVrQFLDGHSUHYLVmR
OHJDO 'HVFRQVWLWXLomR GR DWR DGPLQLVWUDWLYR 5HVWLWXLomR GR YDORU SDJR
  3DJDPHQWR GH JUDWL¿FDomR GH SURGXWLYLGDGH 'HWHUPLQDomR DR 3*-
03$0SDUDTXHUHJXODPHQWHDUHIHULGDJUDWL¿FDomR,QVWDXUDomRGHSUR
FHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRVREUHWDOSDJDPHQWR
 /LFLWDo}HVSDUDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDHFRQWUDWD
omRGHVHUYLoRGHEXIIHW&RQWUDULHGDGHjGLVSRVLWLYRVGD/HLQ
  /LFLWDomR SDUD DTXLVLomR GH LPyYHO SHOD $GPLQLVWUDomR GR 03$0
,QGtFLRV GH VXSHUIDWXUDPHQWR &RQWUDULHGDGH j /HL Q    3D
JDPHQWR GH YDQWDJHP SHFXQLiULD VREUH GLiULDV H SDVVDJHQV ,QGtFLRV GH

QKDPHQWRGHFySLDGRVDXWRVj&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~
EOLFRHFySLDGHGRFXPHQWRVDR03$003)H5HFHLWD)HGHUDO

ACÓRDÃO
9LVWRVUHODWDGRVHGLVFXWLGRVRVDXWRVGRSURFHVVRQ

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

FRQWUDULHGDGH DRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV GR DUWLJR  &) (QFDPL

 DFRUGD R 3OHQR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRU PDLRULD HP
FRQVLGHUDU   ,QGHYLGR R SDJDPHQWR IHLWR SHOR 03 ± $0 D 'DYL (YDQGUR GD &RVWD
&DUUDPDQKR GH JUDWL¿FDomR GH DGLFLRQDO GH WHPSR GH VHUYLoR VREUH IpULDV H OLFHQoD
SUrPLRQmRJR]DGDVSRUFDUDFWHUL]DUWHPSRGHVHUYLoR¿FWRHQmRH[LVWLUSUHYLVmROHJDO
GHVFRQVWLWXLQGR R DWR DGPLQLVWUDWLYR TXH DXWRUL]RX WDO SDJDPHQWR GHWHUPLQDQGR D
UHVWLWXLomR GR YDORU SDJR   1HFHVViULR H[SHGLU GHWHUPLQDomR DR 3*-03$0 SDUD
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UHJXODPHQWDUDJUDWL¿FDomRGHSURGXWLYLGDGHDVHUYLGRUHVGR03±$0GHWHUPLQDQGR
LQVWDXUDomRSHOR&103GHSURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRHVSHFt¿FRVREUH
WDOSDJDPHQWR $H[LVWrQFLDGHFRQWUDULHGDGHDGLVSRVLWLYRVGD/HLQQDV
OLFLWDo}HVSDUDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRGH
EXIIHW $H[LVWrQFLDGHLQGtFLRVGHVXSHUIDWXUDPHQWRHFRQWUDULHGDGHj/HLQ
QDOLFLWDomRSDUDDTXLVLomRGHLPyYHOQDFLGDGHGH$SXt±$0SHOD$GPLQLVWUDomRGR
03$0   2FRUUrQFLD GH FRQWUDULHGDGH DRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV GR DUWLJR 
&) QR SDJDPHQWR GH YDQWDJHP SHFXQLiULD VREUH GLiULDV H SDVVDJHQV DR 3URFXUDGRU
*HUDOGR03$0 1HFHVViULRRHQFDPLQKDPHQWRGHFySLDGRVDXWRVj&RUUHJHGRULD
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVHGRVIDWRVQRFDPSRGLVFLSOLQDUHGHFySLD
GHGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVjDTXLVLomRGHLPyYHOSHOR03±$0HP$SXtHVREUHRV
SURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVUHIHULGRVDR03$003)H5HFHLWD)HGHUDOSDUDDSUHFLDomR
QDiUHDFULPLQDOWXGRQRVWHUPRVGRYRWRGR5HODWRUYHQFLGRHPSDUWHR&RQVHOKHLUR
$OEHUWR 0DFKDGR &DVFDLV 0HOHLUR TXH HQWHQGLD GHVQHFHVViULR UHJXODPHQWDU D
JUDWL¿FDomRGHSURGXWLYLGDGH
%UDVtOLDGHGH]HPEURGH

OSMAR MACHADO FERNANDES

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Relator

RELATÓRIO
 7UDWDVH GH 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR RULJLQDGR SRU
UHSUHVHQWDomRGLULJLGDDR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR
(VWDGRGR$PD]RQDVIHLWDSHOD3URPRWRUDGH-XVWLoD6LOYDQD1REUHGH/LPD&DEUDO
TXHIRLSURWRFRODGDWDPEpPQD3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDGR$PD]RQDVFXMRWLWXODU
R 3URFXUDGRU GD 5HS~EOLFD $QGUp /RSHV /DVPDU HQFDPLQKRX RV GRFXPHQWRV DR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
 $ UHIHULGD UHSUHVHQWDomR QDUUD D SUiWLFD GH YiULRV DWRV DGPLQLVWUDWLYRV
LUUHJXODUHV SHOR DWXDO 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR $PD]RQDV 'U
9LFHQWH$XJXVWR&UX]GH2OLYHLUDQRWLFLDGRVHPFDUWDHQFDPLQKDGDSHORFLGDGmR-XVWR
*RQoDOYHV
(PYLVWDGHVVHVIDWRVIRLLQVWDXUDGRR3URFHVVRQ
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 QD &RUUHJHGRULD 1DFLRQDO GR &103 SDUD DSXUDU DV TXHVW}HV TXDQWR DR DVSHFWR
GLVFLSOLQDUFRPFySLDHQFDPLQKDGDDR3UHVLGHQWHGR&103TXHRULJLQRXRSUHVHQWH
IHLWRDXWXDGRLQLFLDOPHQWHFRPRSHGLGRGHSURYLGrQFLDV
 $WXDQGR FRPR 5HODWRU HVWH &RQVHOKHLUR SURIHULX GHVSDFKR ÀV  
HP  GH PDUoR GH  SDUD LQVWUXLU R IHLWR TXDQWR j UHJXODULGDGH GRV DWRV
DGPLQLVWUDWLYRVSUDWLFDGRVQD3URFXUDGRULD*HUDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR
$PD]RQDVUHIHUHQWHVjIRUPDXWLOL]DGDSDUDDWULEXLUSXEOLFLGDGHDDWRVDGPLQLVWUDWLYRV
GD3URFXUDGRULDSDJDPHQWRGHGLiULDVIROKDGHSDJDPHQWRQRTXHWRFDDRGHVFRQWR
SUHYLGHQFLiULRHjDSOLFDomRGRWHWRUHPXQHUDWyULRSURYLPHQWRGHFDUJRVHOLFLWDomR
SDUD FRPSUD GH PDWHULDO GH LQIRUPiWLFD 3DUD LVVR R¿FLRX DR 3URFXUDGRU*HUDO H DR
&RUUHJHGRU*HUDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR$PD]RQDVHDLQGDjUHTXHUHQWH
'UD6LOYDQD1REUHGH/LPD&DEUDOVROLFLWDQGRGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVTXDQWRDRV
DWRVDGPLQLVWUDWLYRVDQWHVUHIHULGRV
 (P DWHQGLPHQWR DR TXH IRL UHTXLVLWDGR R 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD
HQFDPLQKRXRItFLRQ*$%3*- ÀV FRPVXDYHUVmRVREUHWRGRVRVIDWRV
QRWLFLDGRVSHODUHTXHUHQWHDFRPSDQKDGRGHGR]HYROXPHVFRQWHQGRDGRFXPHQWDomR
VROLFLWDGD $ 3URPRWRUD 6LOYDQD WDPEpP HQFDPLQKRX RItFLR Q 3-)3(
ÀV   FRQWHQGR FRPR DQH[R SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR TXH WUDPLWRX QD
 3URPRWRULD GH -XVWLoD03$0 TXH DSXURX RFXSDomR LUUHJXODU GH FDUJRV SRU
VHUYLGRUHVQmRFRQFXUVDGRVQRkPELWRGR03$0-iR&RUUHJHGRU*HUDOGR03GR
$PD]RQDVHQFDPLQKRXRRItFLRQ&*03 ÀV GDWDGRGHGHPDUoRGH
LQIRUPDQGRTXHR3URFXUDGRU'HFDQRGR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGR0LQLVWpULR
3~EOLFR GR (VWDGR GR $PD]RQDV LQVWLWXLX XPD FRPLVVmR GH VLQGLFkQFLD HP  GH
SDUWHGRDWXDO3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoD'U9LFHQWH$XJXVWR&UX]GH2OLYHLUDPDV
TXHUHIHULGDFRPLVVmRDLQGDQmR¿QDOL]RXRVWUDEDOKRVMXQWDQGRFySLDVGHGRFXPHQWRV
UHIHUHQWHVDWDLVD¿UPDo}HV
(PGHPDUoRGHIRLUHFHELGRRItFLRQGD([PD6UD
&RUUHJHGRUD 1DFLRQDO HQFDPLQKDQGR GRFXPHQWRV IRUQHFLGRV SHOD UHTXHUHQWH 'UD
6LOYDQD 1REUH GH /LPD &DEUDO TXH FRQWpP FySLDV QmR DXWHQWLFDGDV GH XP UHODWyULR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

QRYHPEURGHSDUDDSXUDUGHQ~QFLDVGHSUiWLFDVGHSRVVtYHLVDWRVLUUHJXODUHVSRU

HODERUDGRSHOD&RPLVVmRGH,QVSHomR([WUDRUGLQiULDGR7ULEXQDOGH&RQWDV$0TXH
H[DPLQRX DV FRQWDV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR$0 HP TXH IRUDP FRQVWDWDGDV GLYHUVDV
LUUHJXODULGDGHV TXH QmR KDYLDP VLGR UHODWDGDV QD UHSUHVHQWDomR LQLFLDO IHLWD SHOD
UHTXHUHQWH
3DUDHOXFLGDUPDLVHVVDTXHVWmROHYDQWDGDHVWH5HODWRUSURIHULXGHVSDFKR
ÀV HPTXHGHWHUPLQRXDUHTXLVLomRDR([PR6U3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQVWDV
$0 GH FySLD DXWHQWLFDGD GR 5HODWyULR 3UHOLPLQDU Q  IHLWR SRU FRPLVVmR
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GDTXHOD &RUWH TXH DSUHFLRX DV FRQWDV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR$0 GHWHUPLQDQGR
DLQGDDUHDXWXDomRGHVWHIHLWRFRPRSURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRWHQGR
HPYLVWDTXHRVGRFXPHQWRVHQWmRMXQWDGRDRVDXWRVQRWLFLDPLUUHJXODULGDGHVHPDWRV
DGPLQLVWUDWLYRVHVSHFt¿FRVSUDWLFDGRVQDDGPLQLVWUDomRGRUHTXHULGR
(PUHVSRVWDjVROLFLWDomRGHVVHUHODWRUR3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDV
$0 HQFDPLQKRX FySLD DXWHQWLFDGD GR 5HODWyULR 3UHOLPLQDU HPLWLGR SHOD &RPLVVmR
GH,QVSHomR([WUDRUGLQiULDHGRSDUHFHUQGRÏUJmR0LQLVWHULDOMXQWRDR
7ULEXQDOGH&RQWDVSHUWLQHQWHVDRSURFHVVRTXHDSXUDGHQ~QFLDGHLUUHJXODULGDGHVQR
0LQLVWpULR3~EOLFR$0TXHIRUDPMXQWDGRVDRVDXWRVjVÀV
(PGHVSDFKRSURIHULGRSHOR5HODWRU ÀV IRLGHWHUPLQDGRUHPHVVDGH
FySLDGRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVGR7ULEXQDOGH&RQWDV$0D([PD6UD&RUUHJHGRUD
1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HP YLVWD GD JUDYLGDGH GRV IDWRV QRWLFLDGRV H
GHWHUPLQDQGRVH R DJXDUGR GD UHPHVVD GD VROXomR GD VLQGLFkQFLD Mi UHTXLVLWDGD DR
&RUUHJHGRU*HUDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR$0
 $ UHTXHUHQWH DWUDYpV GR R¿FLR Q  3-)3( ÀV  
HQFDPLQKRX FySLD GH DUJLomR GH VXVSHLomR IRUPXODGD j &RPLVVmR (VSHFLDO GH
6LQGLFkQFLD TXH DSXUD LUUHJXODULGDGHV QR kPELWR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR$0 H SHOR
RItFLRQ3-)3( ÀV HQFDPLQKRXFySLDGD$omR&LYLO3~EOLFDSURSRVWD
FRQWUDR(VWDGRGR$PD]RQDVHPUD]mRGDRFXSDomRLUUHJXODUGHFDUJRVQRkPELWRGR
0LQLVWpULR3~EOLFRHVWDGXDO
 ¬V ÀV  IRL MXQWDGR RItFLR Q &0&103 GH 
HQFDPLQKDQGR FySLD GH QRWL¿FDomR TXH IH] DR 'U &ULVWyYmR $OEXTXHUTXH $OHQFDU
)LOKRHVWDEHOHFHQGRSUD]RSDUDTXHIRUQHFHVVHFySLDLQWHJUDOGRVDXWRVGDVLQGLFkQFLD
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

TXHSUHVLGHGHVWLQDGDDDSXUDUDVLUUHJXODULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVQR03$0HFySLD
GRRItFLRQ&6GRUHIHULGR'U&ULVWyYmRLQIRUPDQGRTXHDLQGDFRQFOXLXD
UHIHULGDVLQGLFkQFLDHTXHRIDUiDWpRGLD
 $ UHTXHUHQWH 'UD 6LOYDQD 1REUH GH /LPD &DEUDO DWUDYpV GR RItFLR Q
 ÀV HQFDPLQKRXFySLDGR'2($0GHTXHS~EOLFRXTXDVHXP
DQRGHSRLVGHUHDOL]DGRRQHJRFLR  WHUR0LQLVWpULR3~EOLFR$0DGTXLULGR
SRUGLVSHQVDGHOLFLWDomRXPDFDVDSHUWHQFHQWHDR3URPRWRUGH-XVWLoDDSRVHQWDGR'U
)UDQFLVFR*RPHVGD6LOYDHFySLDGR'2($0GRGLDFRQWHQGRDSXEOLFDomR
GD 5HVROXomR Q &3- TXH UHFRPHQGRX j &RUUHJHGRULD *HUDO GR 0LQLVWpULR
3~EOLFR ³D LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR GLVFLSOLQDU FRP D ¿QDOLGDGH
GH DSXUDU D FRQGXWD GRV PHPEURV GR PLQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR $PD]RQDV
TXH GHVUHVSHLWDQGR DV LQVWkQFLDV LQWHUQDV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR FRPSDUHFHUDP H
VROLFLWDUDPSURYLGrQFLDVDR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR$PD]RQDV>@
 (P GHVSDFKR SURIHULGR SHOR 5HODWRU ÀV   FRQVLGHUDQGR TXH
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D&RPLVVmRGH6LQGLFkQFLDQLQVWDXUDGDQR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR
$PD]RQDVSDUDDSXUDomRGRVIDWRVTXHWHPUHODomRFRPRVLQYHVWLJDGRVQRSUHVHQWH
3URFHVVRLQLFLRXVHXVWUDEDOKRVHPHDSyVPDLVGHVHLVPHVHVQmRFRQFOXLX
RVVHXVWUDEDOKRVFRQIRUPHGRFXPHQWRVGHÀVIRLGHWHUPLQDGRDUHTXLVLomR
GH QRYDV LQIRUPDo}HV H GRFXPHQWRV DR 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR
$PD]RQDVSDUDTXHIRUQHoDFySLDGR3URFHVVRQ3*-TXHWUDWDGDFRPSUD
GR LPyYHO HP $SXt$0 H GR GLVWUDWR GD UHIHULGD DTXLVLomR H UHVWLWXLomR DR HUiULR
S~EOLFRGRYDORUSDJRHGRVUHVSHFWLYRVMXURVFySLDGRSURFHVVRUHIHUHQWHDDTXLVLomR
HP  GH XP LPyYHO SHUWHQFHQWH DR 3URPRWRU GH -XVWLoD DSRVHQWDGR 'U
)UDQFLVFR*RPHVGD6LOYDTXHWHYHDGLVSHQVDGHOLFLWDomRSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDO
GR(VWDGRHP ÀV DRVYDORUHVSDJRVDWtWXORGHGLiULDVHPH
RVFULWpULRVDGRWDGRVSDUDWDOSDJDPHQWRLQFOXVLYHVREUHRUHFHELPHQWRSHORUHTXHULGR
'U9LFHQWH$XJXVWR&UX]GH2OLYHLUDGRYDORUGH5UHIHUHQWHD FHQWRH
XPD GLiULDVQRSHUtRGRGHMDQHLURjRXWXEURGHVREUHDFDUWDFRQYLWHQ
TXHWHYHSRUREMHWRVHUYLoRGHEXIIHWSDUDSHVVRDVHPIHVWDMXQLQDSURPRYLGDSHOR
0LQLVWpULR3~EOLFRGR$PD]RQDVHFRPUHODomRjVIROKDVGHSDJDPHQWRGDVHUYLGRUD
,YRQLOGD1RJXHLUD0HGHLURVTXHUHFHEHXXPSHUFHQWXDOGHGHJUDWL¿FDomRGH
SURGXWLYLGDGH FXPXODGR FRP R UHFHELPHQWR GD IXQomR JUDWL¿FDGD GH DVVLVWHQWH GH
JDELQHWHGH3URFXUDGRU
 $ UHTXHUHQWH 6LOYDQD 1REUH GH /LPD &DEUDO DWUDYpV GH UHTXHULPHQWR
GDWDGRGHGLULJLGRDR&RQVHOKHLUR5HODWRU ÀV VROLFLWRXDVXVSHQVmR
OLPLQDU GRV HIHLWRV GD 5HVROXomR Q &3- GR &ROpJLR GH 3URFXUDGRUHV GH
-XVWLoDGR03$0TXHUHFRPHQGRXj&RUUHJHGRULD*HUDOGH-XVWLoDLQVWDXUDomRGH
TXHVROLFLWDUDPSURYLGrQFLDVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRSDUDDSXUDUVXSRVWDV
LUUHJXODULGDGHV GR DWXDO 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD 'U 9LFHQWH $XJXVWR &UX]
2OLYHLUD
(PGHFLVmRSURIHULGDQRGLD ÀV R3OHQRGR&RQVHOKR
1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV GHFLGLX GHIHULU D OLPLQDU
VXVSHQGHQGRD5HVROXomRQ&3-GR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDGR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR GLVFLSOLQDU FRQWUD RV 0HPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR

03$0HDSURYRXDLQVWUXomRGRIHLWRGDIRUPDSURSRVWDSHOR&RQVHOKHLUR5HODWRUHP
VHX YRWR FRP D UHDOL]DomR GRV DWRV SURFHVVXDLV H GLOLJrQFLDV TXDQWR D H[SHGLomR GH
UHFRPHQGDomRDR3*-03$0SDUDGHWHUPLQDUTXHFRQVWHQRVGHVSDFKRVOLFLWDWyULRV
GDVOLFLWDo}HVRYDORUGREHPRXVHUYLoRDGTXLULGRFRQVRDQWHRGLVSRVWRQRDUWGD/HL
UHDOL]DomRGHSHUtFLDFRQWiELOSHOD$XGLWRULDGH&RQWUROH,QWHUQR $8',1 
GR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRQRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVRULXQGRVGR03
$0 TXH HVWmR VRE LQYHVWLJDomR QR SUHVHQWH IHLWR 2 3OHQR GR &103 GHFLGLX DLQGD
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DFRPSDQKDUR5HODWRUTXDQWRDIXQGDPHQWDomR FRQVWDQWH HPVHX YRWRSDUDH[FOXLU
GDDSUHFLDomRGHVVHSURFHGLPHQWRRVIDWRVUHIHUHQWHVDRGHVFRQWRSUHYLGHQFLiULRGRV
PHPEURV  H VHUYLGRUHV DSRVHQWDGRV GR 03$0 SRUTXH Mi HVWmR VHQGR DSXUDGRV HP
RXWURSURFHVVRTXHWUDPLWDQHVVH&RQVHOKRHRVTXHGL]HPUHVSHLWRDSURYLPHQWRGH
FDUJRVWHQGRHPYLVWDTXHWDLVIDWRVHVWmRVXEM~GLFHHPDomRFLYLOS~EOLFDTXHWUDPLWD
QR3RGHU-XGLFLiULRGR(VWDGRGR$PD]RQDV
 $WUDYpV GH HGLWDO SXEOLFDGR QR '28 IRUDP QRWL¿FDGRV RV HYHQWXDLV
LQWHUHVVDGRV GR SUHVHQWH SURFHGLPHQWR SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXHUHQGR
VH PDQLIHVWHP VREUH RV HIHLWRV GR SURFHVVR QRV WHUPRV GR DUW  GR 5,&103
GHVSDFKRGHÀV 
3HORGHVSDFKRGHÀVR&RQVHOKHLURUHODWRUFRPDPSDURQRDUW
LQFLVR9,,GR5,&103GHOHJRXFRPSHWrQFLDSDUDDWXDUHPQDLQVWUXomRSUREDWyULD
GR SUHVHQWH IHLWR DRV 3URFXUDGRUHV 5HJLRQDLV GD 5HS~EOLFD 'U +LQGHPEXUJR
&KDWHDXEULDQG 3HUHLUD 'LQL] )LOKR H 'U 3DXOR 9DVFRQFHOORV -DFRELQD TXH VH
HQFRQWUDYDPDGLVSRVLomRGD&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR ÀV 
 $ &RUUHJHGRUD 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR ÀV   FRPXQLFRX DR
5HODWRURVREUHVWDPHQWRGR3URFQUHIHUHQWHjUHFODPDomRGLVFLSOLQDUTXH
DSXUDRVPHVPRVIDWRVRUDLQYHVWLJDGRVHPYLVWDGDGHFLVmRWRPDGRSHOR3OHQiULRGR
&103TXDQWRjLQVWUXomRSUREDWyULDGRSUHVHQWHIHLWR
 1RV GLDV  H  GH MXOKR GH  QD FLGDGH GH 0DQDXV$0 KRXYH D
WRPDGDGHGHSRLPHQWRVIHLWDSHOR&RQVHOKHLUR5HODWRUHSHORV3URFXUDGRUHV5HJLRQDLV
GD 5HS~EOLFD FRP GHOHJDomR SDUD DWXDUHP QR SUHVHQWH IHLWR GD UHTXHUHQWH 'UD
6LOYDQD 1REUH GH /LPD &DEUDO H GR UHTXHULGR 'U 9LFHQWH $XJXVWR &UX] GH 2OLYHLUD
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

H GR &ULVWyYmR $OEXTXHUTXH $OHQFDU )LOKR 3URFXUDGRU GR 03$0 H SUHVLGHQWH GD
&RPLVVmRGH6LQGLFkQFLDLQVWDXUDGDSDUDDSXUDURVIDWRVQRkPELWRGR03$0RTXDO
IRUQHFHXGRFXPHQWRVSDUDVHUHPMXQWDGRVDRVDXWRV ÀV 
 (P GHVSDFKR SURIHULGR SHOR 5HODWRU ÀV  IRL UHMHLWDGR R SHGLGR GH
UHFRQVLGHUDomRLQWHUSRVWRSHOD'UD6LOYDQD1REUHGH/LPD&DEUDOGHSDUWHGDGHFLVmR
GR3OHQiULRGR&103TXHH[FOXLXGDDSUHFLDomRGHVWHSURFHVVRDTXHVWmRVREUHRFXSDomR
LUUHJXODUGHFDUJRVS~EOLFRVQRkPELWRGD3*-GR03$0HGHIHULGRDVROLFLWDomRGRV
3URFXUDGRUHV 5HJLRQDLV GD 5HS~EOLFD FRP GHOHJDomR GH FRPSHWrQFLD SDUD DWXDUHP
QHVWH IHLWR TXDQWR D RLWLYD GH WHVWHPXQKDV UHTXLVLomR GH QRYDV LQIRUPDo}HV H
GRFXPHQWRVVREUHDVOLFLWDo}HVSDUDFRPSUDGHFDUWXFKRVGHLPSUHVVRUDVHUHTXLVLomR
j 5HFHLWD )HGHUDO 5HFHLWD (VWDGXDO H -XQWD &RPHUFLDO$0 GH FySLD GRV FRQWUDWRV
VRFLDLVHDOWHUDo}HVGRVPHVPRVUHODFLRQDGRVjVHPSUHVDVSDUWLFLSDQWHVGDVOLFLWDo}HV
UHTXLVLomR j HPSUHVD GH Wi[LDpUHR &OHLWRQ LQIRUPDo}HV VREUH YLDJHQV GR 3*-$0 j
FLGDGHGH$SXt$0QRSHUtRGRGHMXQKRjGH]HPEURGHUHTXLVLomRj3*-$0GD
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RUGHPEDQFiULDUHODWLYDDDTXLVLomRGDFDVDGH$SXt$0HHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV
SDJDPHQWRVIHLWRVDR3URPRWRUGH-XVWLoD'DYLG(YDQGUR&RVWD&DUUDPDQKRDWtWXOR
GHYDQWDJHPSHVVRDO5HJLVWUHVHTXHWRGRVDVLQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVVROLFLWDGRV
IRUDPMXQWDGRVDRVDXWRV
+RXYHDLQGDDWRPDGDGHGHSRLPHQWRVIHLWDSHOR&RQVHOKHLUR5HODWRUH
SHORV3URFXUDGRUHV5HJLRQDLVGD5HS~EOLFDFRPGHOHJDomRSDUDDWXDUHPQRSUHVHQWH
IHLWRQRVGLDVDGHRXWXEURGHQDFLGDGHGH0DQDXV$0GHVHLVVHUYLGRUHV
ORWDGRVQD3*-03$0GHXPHPSUHViULRGRVHWRUGHLQIRUPiWLFDDWXDQWHQDFLGDGH
GH 0DQDXV$0 GR 3URPRWRU GH -XVWLoD (GLOVRQ 4XHLUR] 0DU¿QV H GR 3URPRWRU GH
-XVWLoD  -RQDV 1HWR &DPrOR ÀV   WHQGR DOJXQV GRV GHSRHQWHV IRUQHFLGR
GRFXPHQWRVTXHIRUDPMXQWDGRVDRVDXWRV1RGLDGHQRYHPEURGHQDFLGDGH
GH %UDVtOLD') IRL RXYLGD FRPR WHVWHPXQKD D VHUYLGRUD GD 3*-03$0 0DULQHOH
$UUXGD0HWRVR ÀV 
 ¬V ÀV  IRUDP MXQWDGRV RV ODXGRV SHULFLDLV UHDOL]DGRV SHOD
$XGLWRULDGH&RQWUROH,QWHUQRGR038UHTXLVLWDGRVDQWHULRUPHQWHSHOR&RQVHOKHLUR
5HODWRUVREUHYiULRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGR03$0
3RUGHVSDFKRGRUHODWRUÀVYIRLGHWHUPLQDGRRHQFDPLQKDPHQWR
GH FySLD GH GRFXPHQWRV GHVWH IHLWR j ([PD 6HQKRUD &RUUHJHGRUD 1DFLRQDO GR
0LQLVWpULR 3~EOLFR VHQGR TXH jV ÀV  IRL MXQWDGR R PHPRULDO DSUHVHQWDGR
SHORSURFXUDGRUGR'U9LFHQWH&UX]GH2OLYHLUDHPTXHFRPHQWDVXDYHUVmRTXDQWR
DRVIDWRVLQYHVWLJDGRVHUHIHUHQWHjVSURYDVSURGX]LGDVQRSUHVHQWHIHLWREHPFRPRD
MXQWDGDGHSDUWHGHXPSDUHFHUGHXPDFRPLVVmRGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR
$PD]RQDVUHODWLYRjSUHVWDomRGHFRQWDVGRH[HUFtFLRGHGR03$0
DXWRVFySLDGDVROXomRGDVLQGLFkQFLDIHLWDSHOD&RPLVVmRGR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHV
GR 03$0 VREUH RV PHVPRV IDWRV REMHWRV GHVVH SURFHVVR Mi UHTXLVLWDGD HP  GH
PDUoRGH ÀVH KDYHQGRLQIRUPDo}HVQRVDXWRVTXHWDOVLQGLFkQFLDHVWDULD
FRQFOXtGDPDVTXHR3URFXUDGRUGHFDQRGR03$0TXHLQVWLWXLWDOFRPLVVmRDLQGD
QmRVHPDQLVIHVWRXVREUHDPHVPD
eRUHODWyULR
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CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

5HJLVWUHVHTXHDDWpDSUHVHQWHGDWDQmRIRLIRUQHFLGRSDUDVHUMXQWDGRDRV
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VOTO
&XLGDVH GH 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR RULJLQDGR SRU
UHSUHVHQWDomR IHLWD SHOD 3URPRWRUD GH -XVWLoD 6LOYDQD 1REUH GH /LPD &DEUDO TXH
QDUUDDSUiWLFDGHYiULRV$WRV$GPLQLVWUDWLYRVLUUHJXODUHVSHORDWXDO3URFXUDGRU*HUDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGR$PD]RQDV'U9LFHQWH$XJXVWR&UX]GH2OLYHLUD3DUDOHORD
HVWH IHLWR IRL LQVWDXUDGR R 3URFHVVR Q  QD &RUUHJHGRULD
1DFLRQDOGR&103SDUDDSXUDURVIDWRVTXDQWRDRDVSHFWRGLVFLSOLQDU
7HQGR HP YLVWD D MXQWDGD GH GRFXPHQWRV RULXQGRV GR 7ULEXQDO GH &RQWDV
GR (VWDGR GR $PD]RQDV TXH QRWLFLDP LUUHJXODULGDGHV HP DWRV DGPLQLVWUDWLYRV
HVSHFt¿FRVSUDWLFDGRVQDDGPLQLVWUDomRGRUHTXHULGRUHIHUHQWHVjSXEOLFLGDGHGHDWRV
DGPLQLVWUDWLYRVSDJDPHQWRGHGLiULDVIROKDGHSDJDPHQWRGHVDOiULRVHGHGHVFRQWR
SUHYLGHQFLiULRSURYLPHQWRGHFDUJRVOLFLWDomRSDUDFRPSUDGHPDWHULDOGHLQIRUPiWLFD
H DTXLVLomR GH LPyYHLV IRL GHWHUPLQDGR SHOR 5HODWRU D UHDXWXDomR GHVWH IHLWR FRPR
procedimento de controle administrativo.
$SyVDVSULPHLUDVLQYHVWLJDo}HVHMXQWDGDGHGRFXPHQWRVRIHLWRIRLVXEPHWLGR
jDSUHFLDomRGR3OHQRGR&103TXHGHIHULXPHGLGDOLPLQDUFRPHIHLWRGHVXVSHQGHU
D5HVROXomRQ&3-GR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDGR03$0TXH
UHFRPHQGRX j &RUUHJHGRULD *HUDO  LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR GLVFLSOLQDU FRQWUD
GLYHUVRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHVROLFLWDUDPSURYLGrQFLDVGR7ULEXQDOGH
&RQVWDVGR(VWDGRSDUDDSXUDUVXSRVWDVLUUHJXODULGDGHVGR3*-'U9LFHQWH$XJXVWR
&UX]GH2OLYHLUDEHPFRPRDSURYRXDUHDOL]DomRGLOLJrQFLDVHSHUtFLDVSURSRVWDVSHOR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

&RQVHOKHLURUHODWRU)LQGDDLQVWUXomRSURFHVVXDOIRLSDXWDGRRIHLWRSDUDDSUHFLDomR
GR3OHQiULR
3UHOLPLQDUPHQWHpQHFHVViULRUHVVDOWDUTXHDOJXPDVD¿UPDo}HVIHLWDVSHOR
LOXVWUH 3URFXUDGRU GR UHTXHULGR  QR PHPRULDO MXQWDGR DRV DXWRV ÀV  
QmR FRUUHVSRQGHP j UHDOLGDGH &RP HIHLWR p GH VH UHMHLWDU  D¿UPDomR GH TXH QmR VH
GHX FLrQFLD GRV DWRV SUREDWyULRV DR UHTXHULGR SRLV WRGRV RV DWRV LQVWUXWyULRV IRUDP
GHYLGDPHQWH SXEOLFDGRV QR VHWRU GH DFRPSDQKDPHQWR SURFHVVXDO QD SiJLQD GD
LQWHUQHWGR&103EHPFRPRIRLIHLWDDQRWL¿FDomRSHOR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRDWRGRV
RVHYHQWXDLVLQWHUHVVDGRVQHVWHSURFHVVRFRQIRUPHSUHYLVWRQR5HJLPHQWR,QWHUQR
(P UHODomR j WRPDGD GH GHSRLPHQWRV IRL GDGD RSRUWXQLGDGH DR DGYRJDGR
GH UHTXHUHU R UHJLVWUR GH SDUWH GDV UHVSRVWDV GDV  WHVWHPXQKDV TXH FRQVLGHUDYD
UHOHYDQWHVSRUpPQmRVHSHUPLWLXTXH¿]HVVHSHUJXQWDVSRUTXDQWRQRSURFHGLPHQWR
GH FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR QmR H[LVWHP SDUWHV YLVWR TXH VHX REMHWLYR p D DQiOLVH GH
IDWRVHDWRVDGPLQLVWUDWLYRVHVXDFRQVRQkQFLDFRPRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
VHQGRTXHDUHVSRQVDELOLGDGHGRV$GPLQLVWUDGRUHV3~EOLFRVTXHSUDWLFDUDPWDLVDWRV
146
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VHUiDSXUDGDQDViUHDVFLYLOSHQDOHGLVFLSOLQDU
4XDQWRDRVFRPHQWiULRVIHLWRVHPUHODomRjSHUtFLDUHDOL]DGDSHOD$8',1
038RQGHDOHJDTXHWHULDVLGRIHLWDGHIRUPDYLUWXDOVHPIXQGDPHQWDomRHFRPXP
YLpVSROLFLDOHVFRFXPSUHHVFODUHFHUTXHWDOSHUtFLDIRLUHDOL]DGDSRUXPDFRPLVVmRGH
TXDWURVHUYLGRUHVWpFQLFRVQDiUHDFRQWiELOGHIRUPDVpULDHLVHQWDWHQGRDQDOLVDGR
PDLVGHYROXPHVGHGRFXPHQWRVTXHIRUPDIRUQHFLGRVSHORSUySULR3URFXUDGRU
*HUDO GR 03$0 SURGX]LQGR XP UHODWyULR GH  SiJLQDV FRP H[DXVWLYD DQiOLVH GH
WRGRVRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHOKHIRUDPHQFDPLQKDGRVHUHVSRQGHQGR
GHIRUPDIXQGDPHQWDGDDRVTXHVLWRVSURSRVWRVSHORUHODWRUGRSURFHVVR
$LQGD UHSHOLQGR RV FRPHQWiULRV IHLWRV QR UHIHULGR PHPRULDO FXPSUH
HVFODUHFHUTXHDRFRQWUiULRGRTXHVHDOHJRXDUHSUHVHQWDQWH'UD6LOYDQD1REUHGH
/LPD&DEUDOQmRD¿UPRXTXHKRXYHJDVWRGHFHUFDGHXPPLOKmRGHUHDLVHPFRPSUD
GHFDUWXFKRVSDUDLPSUHVVRUDPDVVLPHQFDPLQKRXGRFXPHQWRTXHFLUFXORXQDFLGDGH
GH0DQDXVTXHFRQWLQKDWDOD¿UPDomR7DPEpPUHVWDHVFODUHFHUTXHDUHSUHVHQWDQWH
DSUHVHQWRXVXDSHWLomRLQLFLDOMXQWRDR3URFXUDGRUGD5HS~EOLFDQDFLGDGHGH0DQDXV
TXHSRULQLFLDWLYDSUySULDDFLRQRXR&103SRUFRQVLGHUDUH[WUHPDPHQWHJUDYHVRV
IDWRVGHQXQFLDGRV
7DPEpPQmRFRUUHVSRQGHjUHDOLGDGHDD¿UPDomRGRDGYRJDGRGRUHTXHULGR
GHTXHDUHSUHVHQWDQWHQXQFDPRVWURXLQWHUHVVHHPDSXUDUDVLUUHJXODULGDGHVRFRUULGDV
QD $GPLQLVWUDomR GR 03$0 SRLV DWXDQGR FRPR SURPRWRUD GH MXVWLoD LQVWDXURX
SURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRHDomRFLYLOS~EOLFDMXQWRjMXVWLoDORFDOYLVDQGRFRUULJLU
DOHJDGDRFXSDomRGHFDUJRVS~EOLFRVQR03$0HDVVLQRXUHTXHULPHQWRMXQWDPHQWH
FRPRXWURVYLQWHSURPRWRUHVGHMXVWLoDSOHLWHDQGRSURYLGrQFLDVGR7ULEXQDOGH&RQWDV
GRFXPHQWDomRFRQVWDQWHQRVDXWRV
7DPEpPpQHFHVViULRUHJLVWUDUTXHRSURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYR
Q  TXH WUDPLWD QHVWH &RQVHOKR GR TXDO HVWH VLJQDWiULR WDPEpP p UHODWRU
DLQGDQmRIRLFRQFOXtGRQmRVHSRGHQGRD¿UPDUFRPRRIH]RVXEVFULWRUGRUHIHULGR
PHPRULDO TXH IRL OHJDOPHQWH LQYHVWLGR QR VHUYLoR S~EOLFR R VHUYLGRU *LOYDQ 'DQWDV
FRQWUDWDGRSHODDGPLQLVWUDomRGR03$0SDUDSUHVWDUVHUYLoRVGHDVVHVVRULDHVSHFLDO

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

GR (VWDGR GR $PD]RQDV SDUD LQYHVWLJDU DV FRQWDV GD 3*-03$0 FRQIRUPH DPSOD

QDFLGDGHGH%UDVtOLD')
1R PpULWR DSyV ¿QDOL]DGD D LQVWUXomR SUREDWyULD VHQGR GHYLGDPHQWH
DSUHFLDGR H DQDOLVDGR R FRQMXQWR GH SURYDV WHVWHPXQKDLV GRFXPHQWDLV H SHULFLDLV
VREUHRVIDWRVLQYHVWLJDGRVQRSUHVHQWHIHLWRFKHJDVHDVVHJXLQWHVFRQFOXV}HV
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1. Quanto a publicação de atos administrativos
$ $GPLQLVWUDomR GR 03$0 FRPHWLD DOJXPDV RPLVV}HV QD SXEOLFDomR
GRV DWRV DGPLQLVWUDWLYRV FRQIRUPH ¿FRX FRQVWDWDGR SHOD &RPLVVmR GH ,QVSHomR
([WUDRUGLQiULDGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR$PD]RQDVTXDQWRDQmRSXEOLFDomR
GRYDORUHDGHVFULomRGRVEHQVHVHUYLoRVDGTXLULGRVQRVSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVTXH
UHDOL]DYD FRQWUDULDQGR R GLVSRVWR QR DUWLJR  GD /HL  3RUpP HVVDV IDOKDV
IRUDPFRUULJLGDVDSyVUHFRPHQGDomRH[SHGLGDSHOR3OHQRGR&103DWUDYpVGRDFyUGmR
SURIHULGR QR SUHVHQWH IHLWR FRQIRUPH VH FRQVWDWD SHODV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV SHOR
3*-$0jVIROKDV
2. Pagamento de salários e outras vantagens pecuniárias
$WUDYpV GD DQiOLVH GH GRFXPHQWRV IRUQHFLGRV SHOD DGPLQLVWUDomR GR 03
$0 IRUDP SHULFLDGRV RV SDJDPHQWRV UHIHUHQWHV D WHPSR GH VHUYLoR JUDWL¿FDomR SRU
H[HUFtFLR FXPXODWLYR GH FDUJR RX IXQomR D PHPEURV GR 03$0 H JUDWL¿FDomR GH
SURGXWLYLGDGHDVHUYLGRUHV
2.1) Pagamento ao Dr. Vicente Augusto Borges de Oliveira
5HODWLYDPHQWHDRSDJDPHQWRIHLWRDR3URPRWRUGH-XVWLoD9LFHQWH$XJXVWR
%RUJHVGH2OLYHLUDDWtWXORGHJUDWL¿FDomRSRUH[HUFtFLRFXPXODWLYRGHIXQomRUHODWLYR
DR SHUtRGR GH  D  IRL YHUL¿FDGR D OHJDOLGDGH GR PHVPR SRU HVWDU
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

SUHYLVWRQRDUWLQFLVR,,,HDUWGD/HL&RPSOHPHQWDU(VWDGXDOQQmR
WHQGR RFRUULGR D SUHVFULomR TXLQTXHQDO SUHYLVWD QR 'HFUHWR Q  GH 
&RQVWDWRXVHTXHDPHWRGRORJLDGRFiOFXORXWLOL]DGRQR3URFHVVRQ±3*-
03$0QmRIRLDFRUUHWDSRLVGHYLDVHUFRQVLGHUDGDDUHPXQHUDomRGRFDUJRjpSRFD
GRIDWRJHUDGRUFRUULJLQGRVHPRQHWDULDPHQWHSHOR,13&DVSDUFHODVGHYLGDVDWpDGDWD
GHHIHWLYRSDJDPHQWRHQmRFRQVLGHUDGRQRVYDORUHVYLJHQWHVjpSRFDGRSDJDPHQWR
FRPRIRLIHLWRVHQGRTXHGHVVDIRUPDRPRQWDQWHEUXWRGHYLGRDTXHVHFKHJRXIRLGH
5KDYHQGRRSDJDPHQWRLQGHYLGRGH5
4XDQWR j OHJDOLGDGH GR tQGLFH GH DWXDOL]DomR PRQHWiULD IRL FRQVWDWDGR QD
SHUtFLDGD$8',1038TXHQmRKRXYHDSOLFDomRGHtQGLFHDWXDOL]DGRUQmRVHSRGHQGR
SRUWDQWRHPLWLUMXt]RTXDQWRjOHJDOLGDGHGHVWH7RGDYLDFRPRRFiOFXORGRVYDORUHV
IRL IHLWR GH IRUPD LQFRUUHWD FRQIRUPH DFLPD GHPRQVWUDGR D DWXDOL]DomR PRQHWiULD
RFRUUHXQDSUiWLFDGHIRUPDLQGLUHWD
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2.2) Pagamento ao Dr. Elvys de Paula Freitas
$R 3URPRWRU GH -XVWLoD (OY\V GH 3DXOD )UHLWDV IRL HIHWXDGR SDJDPHQWR GH
JUDWL¿FDomR SRU H[HUFtFLR FXPXODWLYR GH IXQomR UHIHUHQWH DR SHUtRGR GH  D
10.03.05.
,JXDOPHQWHDSHUtFLDGD$8',1038FRQVWDWRXDOHJDOLGDGHGRSDJDPHQWR
IHLWRDR3URPRWRUGH-XVWLoD(OY\VGH3DXOD)UHLWDVSRUHQWHQGHUTXHRDWRDXWRUL]DWLYR
JXDUGD FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR YLJHQWH DUWLJR  LQFLVR ,,, /&( Q  GH
  VHQGR GH VH UHJLVWUDU TXH QmR KRXYH DSOLFDomR GH tQGLFH GH DWXDOL]DomR
PRQHWiULDHTXHRUHIHULGRSDJDPHQWRGH5IRLIHLWRDPHQRUQRYDORUGH
5SRLVRPRQWDQWHEUXWRGHYLGRVHULDGH5
2.3) Pagamento ao Dr. Davi Evandro da Costa Carramanho
3HOR3URFHVVRQIRLIHLWRSDJDPHQWRDR3URPRWRUGH-XVWLoD'DYL
GD&RVWD&DUUDPDQKRGHYDQWDJHQVSHFXQLiULDVQRYDORUGH5VHQGRTXH
DSDUFHODGH5UHIHUHVHjDGLFLRQDOGHWHPSRGHVHUYLoRUHODWLYRDIpULDVH
OLFHQoDSUrPLRQmRJR]DGDVFRQWDGDVHPGREURHRUHVWDQWHQRYDORUGH5
FRUUHVSRQGHjYDQWDJHPSHVVRDOSHORH[HUFtFLRGHIXQomRGHFRQ¿DQoDQD3ROtFLD0LOLWDU
HQD&DVD0LOLWDUGR*RYHUQRGR(VWDGRGR$PD]RQDVDYHUEDGRQD¿FKDIXQFLRQDOGR
mesmo.
$ DXWRUL]DomR SDUD WDO SDJDPHQWR IRL GDGD SRU GHVSDFKR SURIHULGR HP
 GR HQWmR 3URFXUDGRU*HUDO &ULVWyYmR $OEXTXHUTXH $OHQFDU )LOKR H D
2OLYHLUDHPPDLRGH
4XDQWR D HVVH SDJDPHQWR GH 5  FRQFOXtUDP RV SHULWRV GD
$8',1038TXHRPHVPRIRLIHLWRLQGHYLGDPHQWHHFDVRIRVVHPFRQVLGHUDGRVOHJDLV
RVYDORUHVSDJRVGHYHULDPHPUD]mRGDSUHVFULomRTXLQTXHQDOOLPLWDUVHD5
GHDQXrQLRVHD5GHYDQWDJHPSHVVRDO
1RTXHVHUHIHUHDSDJDPHQWRGHDGLFLRQDOGHWHPSRGHVHUYLoRGHFRUUHQWH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

HIHWLYDomR GR SDJDPHQWR RFRUUHX QD JHVWmR GR DWXDO 3*- 'U 9LFHQWH $XJXVWR &UX]

GHIpULDVHOLFHQoDSUrPLRQmRJR]DGDVDLOHJDOLGDGHpHYLGHQWHSRUVHWUDWDUGHWHPSR
GHVHUYLoR¿FWtFLRTXHQmRpDGPLWLGRFRPRDYHUEDomRSDUDWRGRVRV¿QVHVLPDSHQDV
SDUDHIHLWRGHDSRVHQWDGRULD$OLiVHVVHHQWHQGLPHQWRGHFRUUHGDSUySULD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOFRQVRDQWHGLVS}HRGRDUWDFUHVFLGRSHOD(&Q
§ 10º - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo
GHFRQWULEXLomR¿FWtFLR
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)XQGDPHQWDQGR VHX SRVLFLRQDPHQWR DVVLP VH PDQLIHVWDUDP RV VHQKRUHV
SHULWRVjVÀV
$OpPGLVVRRWHPSRDYHUEDGRGHOLFHQoDHVSHFLDOQmRJR]DGDQmRSRGHULDVHUFRQVLGHUDGR
SDUD¿QVGHDGLFLRQDOGHWHPSRGHVHUYLoRYLVWRTXHGHDFRUGRFRPRGLVSRVLWLYROHJDODFLPD
FLWDGR GHYHULD VHU FRPSXWDGR H[FOXVLYDPHQWH SDUD ¿QV GH DSRVHQWDGRULD $OLiV QHVVH
PHVPRVHQWLGRGLVS}HRDUWLQFLVRV,,,H,9HHGRPHVPR(VWDWXWR0LOLWDUEHP
DVVLPRDUWGD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGH±/HL2UJkQLFDGR
0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR$PD]RQDVDVHJXLUWUDQVFULWRV
³$UW   µ$QRV GH 6HUYLoR¶ p D H[SUHVVmR RX GHVLJQD R WHPSR GH HIHWLYR VHUYLoR D TXH VH
UHIHUHPRDUWHVHXVSDUiJUDIRVFRPRVVHJXLQWHVDFUpVFLPRV
,,,±WHPSRUHODWLYRDFDGDOLFHQoDHVSHFLDOQmRJR]DGDFRQWDGDHPGREURH
,9±WHPSRGHIpULDVQmRJR]DGDVFRQWDGDHPGREUR
2VDFUpVFLPRVDTXHVHUHIHUHPRVLWHQV,H,9VHUmRFRPSXWDGRVWmRVRPHQWHQRPRPHQWR
GDSDVVDJHPGRSROLFLDOPLOLWDUSDUDDVLWXDomRGHLQDWLYLGDGHHSDUDHVVH¿P
2VDFUpVFLPRVDTXHVHUHIHUHPRVLWHQV,,H,,,VHUmRFRPSXWDGRVVRPHQWHQRPRPHQWR
GDSDVVDJHPGRSROLFLDOPLOLWDUSDUDDVLWXDomRGHLQDWLYLGDGHHQHVVDVLWXDomRSDUDWRGRV
RVHIHLWRVOHJDLVLQFOXVLYHTXDQWRjSHUFHSomRGH¿QLWLYDGHJUDWL¿FDomRGHWHPSRGHVHUYLoR
HGHDGLFLRQDOGHLQDWLYLGDGH
³/& Q  $UW   3DUD HIHLWR GH DSRVHQWDGRULD VHUi FRQWDGR HP GREUR R WHPSR GH
OLFHQoDHVSHFLDOTXHRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRQmRKRXYHUJR]DGR´ *ULIRXVH 
7DPEpPQHVVDPHVPDOLQKDGHHQWHQGLPHQWRHVWiD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGH
PDLRGH±(VWDWXWRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR±YHUELV
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

³$UW±&RQFHGHUVHiDRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmROLFHQoD
RPLVVLV
,,,±SUrPLRSRUWHPSRGHVHUYLoR
RPLVVLV
  $ OLFHQoD SUHYLVWD QR LQFLVR ,,, VHUi GHYLGD DSyV FDGD TXLQTXrQLR LQLQWHUUXSWR GH
H[HUFtFLRSHORSUD]RGHWUrVPHVHVREVHUYDGDVDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
RPLVVLV
G SDUDHIHLWRGHDSRVHQWDGRULDVHUiFRQWDGRHPGREURRSHUtRGRQmRJR]DGR
$UW  ± 2V PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GD 8QLmR UHFHEHUmR R YHQFLPHQWR D
UHSUHVHQWDomRHDVJUDWL¿FDo}HVSUHYLVWDVHPOHL
6REUHRVYHQFLPHQWRVLQFLGLUiDJUDWL¿FDomRDGLFLRQDOSRUWHPSRGHVHUYLoRjUD]mRGH
XPSRUFHQWRSRUDQRGHVHUYLoRS~EOLFRHIHWLYRVHQGRFRPSXWDGRRWHPSRGHDGYRFDFLDDWpR
Pi[LPRGHTXLQ]HDQRVGHVGHTXHQmRFXPXODWLYRFRPWHPSRGHVHUYLoRS~EOLFR´ 2VJULIRV
QmRVmRGRRULJLQDO 
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 )DFH j OHJLVODomR DFLPD FLWDGD FRQFOXLVH TXH R SDJDPHQWR GH DGLFLRQDO GH WHPSR GH
VHUYLoR UHODWLYR DR SHUtRGR GH WHPSR DYHUEDGR UHIHUHQWH j OLFHQoD HVSHFLDO QmR JR]DGD p
LQGHYLGRGHVGHDGDWDGHDGPLVVmRGRUHIHULGR3URPRWRUGH-XVWLoD
 5HODWLYDPHQWH jV IpULDV QmR JR]DGDV FRQWDGDV HP GREUR FRQVWDQWH GDV FHUWLG}HV GH
WHPSRGHVHUYLoRHPLWLGDVSHOD3ROtFLD0LOLWDUGR(VWDGRGR$PD]RQDVGHYHVHUUHVVDOWDGR
TXHWDQWRD/HL2UJkQLFDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRTXDQWRDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR
(VWDGR GR $PD]RQDV QmR FRQWrP GLVSRVLWLYRV TXH DPSDUHP VXD DYHUEDomR SDUD WRGRV RV
¿QVFRPRFRQVLGHUDGRSHODiUHDGHSHVVRDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR$PD]RQDV
1RWHVH D SURSyVLWR TXH D SUySULD 3RUWDULD Q 3*- GHVWDFRX D DYHUEDomR GDV
IpULDVQmRJR]DGDVQRVHXLWHP,,SDUDGHL[DUSDWHQWHRVHXF{PSXWRDSHQDVSDUDHIHLWRGH
DSRVHQWDGRULD
 5HJLVWUHVH DLQGD TXH D /HL GR (VWDWXWR GR 3ROLFLDO 0LOLWDU GR (VWDGR GR $PD]RQDV
GLVS}H FODUDPHQWHTXHDVIpULDVQmRJR]DGDVHFRQWDGDVHP GREUR VHSUHVWDP XQLFDPHQWH
SDUD¿QVGHSDVVDJHPGRSROLFLDOPLOLWDUSDUDDLQDWLYLGDGHHVRPHQWHSDUDHVVH¿P DUWV
H 
 3RU WRGR R H[SRVWR p GH VH FRQFOXLU TXH RV DWRV H[SHGLGRV SHOR 3URFXUDGRU*HUDO GH
-XVWLoDGR(VWDGRGR$PD]RQDVFRPEDVHQRVTXDLVIRLSDJRDRFLWDGRPHPEURRYDORUGH
5DWtWXORGHDGLFLRQDOGHWHPSRGHVHUYLoRQmRJXDUGDUDPFRQIRUPLGDGHFRP
D OHJLVODomR TXH GLVFLSOLQD D PDWpULD YLVWR TXH IRL DYHUEDGR QR DVVHQWDPHQWR IXQFLRQDO
GRFLWDGR3URPRWRUGH-XVWLoDWHPSRGHVHUYLoR³¿FWR´FRUUHVSRQGHQWHjOLFHQoDHVSHFLDOH
IpULDVDPEDVQmRJR]DGDVHFRQWDGDVHPGREURRVTXDLVQmRVHSUHVWDPSDUDDFRQFHVVmR
GHTXDLVTXHUYDQWDJHQV¿QDQFHLUDVGXUDQWHRH[HUFtFLRIXQFLRQDOGR3URPRWRUGH-XVWLoDGR

4XDQWR DR SDJDPHQWR GH JUDWL¿FDomR SHOR H[HUFtFLR FXPXODWLYR GH FDUJRV
H IXQo}HV UHIHUHQWH j DYHUEDomR QD ¿FKD IXQFLRQDO GR UHIHULGR 3URPRWRU GH -XVWLoD
UHIHUHQWHjVIXQo}HVGHFRQ¿DQoDH[HUFLGDQD3ROLFLD0LOLWDUGR$PD]RQDVHQD&DVD
0LOLWDUGR*DELQHWHGR*RYHUQDGRUSRUPDLVGHFLQFRDQRVDVVLPVHSURQXQFLDUDPRV
senhores peritos:

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

(VWDGRGR$PD]RQDVPDVWmRVRPHQWHSDUDHIHLWRGHDSRVHQWDGRULD JULIRXVH 

 5HVVDOWHVH HQWUHWDQWR TXH R (VWDWXWR GR 3HVVRDO GD 3ROtFLD 0LOLWDU GR $PD]RQDV /HL
QQmRFRQWpPGLVSRVLWLYRTXHDPSDUHDLQFRUSRUDomRGHYDQWDJHPSHVVRDOSHOR
H[HUFtFLR GH FDUJR HP FRPLVVmR RX IXQomR GH FRQ¿DQoD QHP D DSOLFDomR VXEVLGLiULD DR
SROLFLDOPLOLWDU GR (VWDWXWR GRV )XQFLRQiULRV 3~EOLFRV &LYLV GDTXHOH (VWDGR /HL Q 
GH  GH QRYHPEUR GH  FXMR DUW  LQVWLWXL WDO YDQWDJHP $VVLP FRQVLGHUDQGR TXH D
JUDWL¿FDomR VH UHIHUH D FDUJR SULYDWLYR GH 2¿FLDO GD 3ROtFLD 0LOLWDU QR 3RVWR GH &DSLWmR
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H QmR VHQGR D LQFRUSRUDomR GHVVD YDQWDJHP GHYLGD QR yUJmR GH RULJHP QmR FDEH D VXD
LQFRUSRUDomRHPUD]mRGDSRVVHHPFDUJRGHQDWXUH]DFLYLO

$QDOLVDQGRVHRVSDJDPHQWRVHIHWXDGRVUHIHUHQWHVjSUHVFULomRTXLQTXHQDO
HVWDEHOHFLGD QR 'HFUHWR Q  DGRWR R SRVLFLRQDPHQWR GRV VHQKRUHV SHULWRV
FRQVWDQWHVQDVÀV
4XDQWRjSUHVFULomRTXLQTXHQDOSUHYLVWDQR'HFUHWRQGHGHMDQHLURGH
HPERUD RV SDJDPHQWRV UHDOL]DGRV D WtWXOR GH DGLFLRQDO GH WHPSR GH VHUYLoR WHQKDP VLGR
FRQVLGHUDGRVLQGHYLGRVSRUIDOWDGHDPSDUROHJDOUHJLVWUDVHDWtWXORGHDUJXPHQWDomRTXH
DH[SHGLomRGD3RUWDULDQGHGHDEULOGHTXHUHWL¿FRXDDYHUEDomRGRWHPSR
GHVHUYLoRSUHVWDGRj3ROtFLD0LOLWDUGR$PD]RQDVREMHWRGHSHWLomRGRFLWDGRPHPEURHP
2ItFLR VQ GH  GH PDUoR GH  FRQVWLWXLX R MXOJDPHQWR DGPLQLVWUDWLYR GR SURFHVVR
LQLFLDQGRVHDVVLPDFRQWDJHPGHQRYRSUD]RSUHVFULFLRQDOSDUDTXHRLQWHUHVVDGRSOHLWHDVVH
RSDJDPHQWRGHHYHQWXDOYDQWDJHPIDWRTXHVRPHQWHYHLRDRFRUUHUSRUPHLRGR2ItFLRVQ
GHGHVHWHPEURGH
$VVLPDLQGDTXHRSDJDPHQWRGRUHIHULGRDGLFLRQDOYLHVVHDVHUFRQVLGHUDGRGHYLGRWHULD
RFRUULGRDSUHVFULomRTLQTHQDOGRVYDORUHVDQWHULRUHVDVHWHPEURGH1HVVDKLSyWHVH
RYDORUTXHVHULDGHYLGRDSDUWLUGHVHWHPEURGHFRUUHVSRQGHULDD5FRQIRUPH
WDEHODGHDWXDOL]DomRTXHFRQVWLWXLRDQH[R,,
1RTXHVHUHIHUHjSUHVFULomRGRVSDJDPHQWRVUHODWLYRVjYDQWDJHPSHVVRDOSHORH[HUFtFLR
GHIXQomRGHFRQ¿DQoDWDPEpPFRQVLGHUDGRVLQGHYLGRVOHYDQGRVHHPFRQWDTXHRSHGLGRGH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

DWXDOL]DomRHIHWXDGRDWUDYpVGRRItFLRQGDWDGRGHGHMXQKRGHIRLDWHQGLGR
FRQIRUPH SDJDPHQWR GH IROKD VXSOHPHQWDU GR PrV GH PDUoR GH  TXH DWXDOL]RX SDUD
5FRUUHVSRQGHQWHVD GRLVTXLQWRV GRYDORUGDJUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGD
IXQomRGH$MXGDQWHGH2UGHPGR*RYHUQDGRUYDORUHVVHTXHIRLUHFHELGRSHORLQWHUHVVDGR
VHPTXHKRXYHVVHTXDOTXHUFRQWHVWDomRIDWRTXHYHLRRFRUUHUVRPHQWHHPGHVHWHPEURGH
LJXDOPHQWHpGHVHFRQFOXLUTXHKRXYHSUHVFULomRHPUHODomRDRVYDORUHVUHODWLYRVDR
SHUtRGRDQWHULRUDVHWHPEURGH


1HVVH FRQWH[WR FDVR IRVVH FRQVLGHUDGD GHYLGD D YDQWDJHP SHVVRDO LQFRUSRUDGD HP

GHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGHIXQomRGHFRQ¿DQoDQD&DVD0LOLWDUGR*RYHUQRGR$PD]RQDV
R YDORU FRUUHVSRQGHULD 5  D FRQWDU GH VHWHPEUR GH  FRQIRUPH WDEHOD GH
DWXDOL]DomRTXHFRQVWLWXLRDQH[R,,,
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(PYLVWDGHWHURFRUULGRRSDJDPHQWRLQGHYLGRGH5HDOpPGH
LQGHYLGRVHPDREVHUYkQFLDGDSUHVFULomRTXLQTXHQDODR3URPRWRUGH-XVWLoD'DYLG
(YDQGURGD&RVWD&DUUDPDQKRGHYHRPHVPRUHVWLWXLUWDOYDORUDRVFRIUHVS~EOLFRV
¿FDQGR D 3URFXUDGRULD *HUDO GR 03$0 HQFDUUHJDGD GH DGRWDU DV SURYLGrQFLDV
DGPLQLVWUDWLYDV SDUD HIHWLYDU WDO UHVVDUFLPHQWR QRV WHUPRV GD OHL 'HYHUi DLQGD RV
GRFXPHQWRV  UHIHUHQWHV R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR Q 3*-03$0 TXH
DXWRUL]RX WDO SDJDPHQWR DFRPSDQKDGRV GD SHUtFLD GD $8',1 VHU HQFDPLQKDGR j
&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVHTXDQWRHYHQWXDLVHIHLWRVQD
iUHDGLVFLSOLQDUHPUHODomRjVDXWRULGDGHV0LQLVWHULDLVTXHDXWRUL]DUDPHHIHWLYDUDP
R UHIHULGR SDJDPHQWR EHP FRPR DR SUySULR EHQH¿FLDGR FRP R PHVPR H DR ÏUJmR
GR0LQLVWpULR3~EOLFRGR03$0FRPSHWHQWHSDUDDQiOLVHGHVWHFDVRSDUDRVHIHLWRV
GR DUWLJR  LQFLVR ;, GD /HL  GH  GH MXQKR GH  /HL GH LPSURELGDGH
administrativa).

 3DJDPHQWRGHJUDWL¿FDomRGHSURGXWLYLGDGH

4XDQWR DR SDJDPHQWR GH JUDWL¿FDomR GH SURGXWLYLGDGH j VHUYLGRUHV GR
TXDGUR GH SHVVRDO DGPLQLVWUDWLYR GD 3*-$0 FRQFOXLX R yUJmR SHULFLDO Mi UHIHULGR
TXH Ki SUHYLVmR OHJDO SDUD  D UHIHULGD YDQWDJHP H SDUD D VXD FRQFHVVmR SHOR 3*-
03$0 3RUpP RV SHUFHQWXDLV DSOLFDGRV TXH YmR DWp  GH IRUPD GLIHUHQFLDGDV
H H[WUHPDPHQWH HOHYDGRV VHP GH¿QLomR GH FULWpULRV PHWDV H REMHWLYRV D VHUHP
HVSHFLDOPHQWHRVGDPRUDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHHH¿FLrQFLDHDLQGDRVSULQFtSLRVGD
UD]RDELOLGDGHHGDSURSRUFLRQDOLGDGHRXSURLELomRGRH[FHVVRLPSOtFLWRVQD/HL0DLRU
HPGHFRUUrQFLDGRSUySULRHVWDGRGHPRFUiWLFRGHGLUHLWRDGRWDGRFRPRRSomRSROtWLFD
SHOR OHJLVODGRU FRQVWLWXLQWH UHFRPHQGDP DR DGPLQLVWUDGRU S~EOLFR XWLOL]DU FULWpULRV
GHUDFLRQDOLGDGHDGHTXDomRHQHFHVVLGDGHTXDQGRGDSUiWLFDGHDWRDGPLQLVWUDWLYR
PHVPRHPVHWUDWDQGRGHDWRGLVFULFLRQiULR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

DOFDQoDGRVFRQWUDULDPRVSULQFtSLRVFRQVWDQWHVQRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO

(P UD]mR GR H[SRVWR H[VXUJH D QHFHVVLGDGH GH TXH VHMD H[SHGLGD
GHWHUPLQDomR DR 3*-03$0 SDUD TXH  PHOKRU UHJXODPHQWH D UHIHULGD JUDWL¿FDomR
GHSURGXWLYLGDGHGH¿QLQGRFULWpULRVPHWDVPHQVXUiYHLVHREMHWLYRVDVHUHPDWLQJLGRV
D ¿P GH FXPSULU RV UHIHULGRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV EHP FRPR LQVWDXUDomR GH
SURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRQRkPELWRGR&103SDUDDSXUDUDOHJDOLGDGH
GHVVDJUDWL¿FDomR
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3. Licitações para aquisição de cartuchos para impressora
)RUDPLQYHVWLJDGDVDVDTXLVLo}HVIHLWDVSHOR03$0DWUDYpVGRVSURFHVVRV
OLFLWDWyULRVUHIHUHQWHVjV&DUWDV&RQYLWHVQQHQ
GRV PHVHV GH PDUoR PDLR H MXOKR GH  UHVSHFWLYDPHQWH SDUD FRPSUD GH XP
WRWDOGH GRLVPLOFHQWRHGH] FDUWXFKRVGHLPSUHVVRUDVDXPFXVWRWRWDOGH5
 GX]HQWRVHGH]HVVHLVPLOFHQWRHVHWHQWDHRLWRUHDLVHQRYHQWDFHQWDYRV 
HDLQGDDWUDYpVGD&DUWD&RQYLWHQ3*-GHSHODTXDOVHHIHWXRXD
FRPSUDGHPDLVFDUWXFKRVWRWDOL]DQGRXQLGDGHVDVVLPDGTXLULGDVDRSUHoR
WRWDOGH5
1D LQVWUXomR SUREDWyULD GR SUHVHQWH SURFHGLPHQWR UHIHUHQWH jV DTXLVLo}HV
GRVFDUWXFKRVGHLPSUHVVRUDVSHOR03$0IRUPDUHTXLVLWDGRVGRFXPHQWRVUHIHUHQWHV
DRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVVXSUDFLWDGRVRXYLGRVYiULRVVHUYLGRUHVGR03$0
HVROLFLWDGRDUHDOL]DomRGHSHUtFLDSRUFRPLVVmRGD$8',1038TXHHPLWLXUHODWyULR
GHSHUtFLDTXHVHHQFRQWUDMXQWDGRjVÀV
$SyVDVLQYHVWLJDo}HVFRQVWDWRXVHTXHDVDTXLVLo}HVGHFDUWXFKRVHPERUD
HP Q~PHUR HOHYDGR JXDUGD FRPSDWLELOLGDGH FRP DV QHFHVVLGDGHV FRP R 03$0
FRQVLGHUDQGRVH DV SHFXOLDULGDGHV GDTXHOH 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH FHQWUDOL]D D
DTXLVLomRGHPDWHULDOSDUDGLVWULEXLomRQDVGLYHUVDV3URPRWRULDVORFDOL]DGDVQRYDVWR
(VWDGRGR$PD]RQDV
1R HQWDQWR WDLV DTXLVLo}HV IHLWDV DWUDYpV GDV TXDWUR FDUWDFRQYLWHV DQWHV
UHIHULGDVQmRREVHUYDUDPDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVHPOHLTXDQWRDRVSURFHGLPHQWRV
OLFLWDWyULRVHTXDQWRjFRPSDWLELOLGDGHFRPRVSUHoRVGHPHUFDGRKDYHQGRLQGtFLRVGH
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

IUDXGHRXFRQOXLRSDUDPRQWDJHPGHOLFLWDomRSHODFRQVWDWDomRGHRPLVVmRGHDOJXQV
VHUYLGRUHV GR 03$0 HQFDUUHJDGRV GH IRUQHFHU UHDLV QHFHVVLGDGHV GH DTXLVLomR GRV
FDUWXFKRV GH LPSUHVVRUD WHQGR HP YLVWD D QmR REVHUYkQFLD GRV HVWRTXHV H[LVWHQWHV
H DLQGD SHOD QHJOLJrQFLD GRV PHPEURV GDV FRPLVV}HV GH OLFLWDomR GD ,QVWLWXLomR
0LQLVWHULDO FRQVRDQWH FRQFOXVmR GRV VHQKRUHV SHULWRV TXH UHDOL]DUDP RV H[DPHV
WpFQLFRVDTXDODGRWRFRPRUD]}HVGHGHFLGLUDVHJXLUWUDQVFULWD
/(*$/,'$'('26352&(',0(1726/,&,7$7Ï5,26(0)$&('$/(,1

 &RQIRUPH GHPRQVWUDGR QHVWH GRFXPHQWR YHUL¿FRXVH TXH D $GPLQLVWUDomR GD
3URFXUDGRULD*HUDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR $PD]RQDV QmR REVHUYRX HP VHXV DWRV
DGPLQLVWUDWLYRVUHODWLYDPHQWHDRVSURFHVVRVGHOLFLWDomRH[DPLQDGRVDVSHFWRVGDOHJDOLGDGH
HP UD]mR GR GHVFXPSULPHQWR GH GLYHUVRV DUWLJRV GD /HL Q  QRWDGDPHQWH HP
UHODomRDRVTXHVHVHJXHP
154
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D  DUW  QR WRFDQWH DR SURFHVVDPHQWR FRP RV QHFHVViULRV FXLGDGRV SDUD REVHUYkQFLD
DRV SULQFtSLRV EiVLFRV GD OHJDOLGDGH GD LPSHVVRDOLGDGH GD PRUDOLGDGH GD LJXDOGDGH GD
H¿FLrQFLDHGDSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDWHQGRFRPRFRQVHTrQFLDDDTXLVLomRGHEHQVSRU
YDORUHV VXSHULRUHV DRV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR D FRPSUD HP TXDQWLGDGHV VXSHULRUHV jV
QHFHVVLGDGHVGDLQVWLWXLomR
E DUWLQFLVR9SRUQmRVHEDOL]DUHPSUHoRVLQIHULRUHVDRVPHVPRVFDUWXFKRVDGTXLULGRV
SHODSUySULD3URFXUDGRULD*HUDOHPSURFHGLPHQWRVDQWHULRUHV
F DUWLQFLVR,,TXDQWRjGH¿QLomRGDVXQLGDGHVHGDVTXDQWLGDGHVDGTXLULGDVHP
IXQomR GR FRQVXPR H XWLOL]DomR SURYiYHLV PHGLDQWH WpFQLFDV GH HVWLPDomR EDVHDGDV HP
FRQVXPR DQWHULRUHV H R TXDQWLWDWLYR GH LPSUHVVRUDV GLVSRQtYHLV D LQFOXVmR QR HGLWDO GD
OLFLWDomRGHFDUWXFKRVVHPTXHKRXYHVVHVXSRUWHGRFXPHQWDOHPSHGLGRGHFRPSUD FRQYLWH
Q 
G DUWLQFLVR,9HQRWRFDQWHjLQREVHUYkQFLDGRSUD]RPtQLPRGH FLQFR 
GLDV ~WHLV SDUD D UHDOL]DomR GR FRQYLWH Q  SURFHVVR Q   H GR FRQYLWH Q
 SURFHVVRQ KDYHQGRLQGtFLRQHVWH~OWLPRGDRFRUUrQFLDGHVLPXODomR
RXPRQWDJHPGDOLFLWDomRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHPSUySULRGHVWHUHODWyULR
H DUW    QR TXH WDQJH j HVFROKD GD FRUUHWD PRGDOLGDGH GH OLFLWDomR XPD YH] TXH D
UHDOL]DomRGHYiULRVFRQYLWHVSDUDRVPHVPRVSURGXWRVTXHVRPDUDP5FRP
PRQWDQWH VXSHULRU D HVVD PRGDOLGDGH 5   FDUDFWHUL]RX IUDFLRQDPHQWR FRP R
FODURREMHWLYRGHIXJDjDSOLFDomRGHPRGDOLGDGHGHOLFLWDomRVXSHULRUQRFDVRWRPDGDGH
SUHoRVTXHWHPOLPLWH¿[DGRHP5$SURSyVLWRD$GPLQLVWUDomRGRÏUJmRIRL
DOHUWDGDSDUDRIDWRSHORVHUYLGRU$QW{QLR&DYDOFDQWH)LOKRPHGLDQWHR2ItFLRQ
03&3/ GH  FRQVWDQWH GR SURFHVVR Q  UHIHUHQWH DR &RQYLWH Q

DGHTXDGDLPSOLFDULDHPPDLRUDEUDQJrQFLDQDGLYXOJDomRGRFHUWDPHHHPFRQVHTrQFLD
PDLRUFRPSHWLWLYLGDGHHRHVWDEHOHFLPHQWRGHPDLRUFRQWUROHVREUHDVFRPSUDVFRPRDGH
UHFHELPHQWRGRSURGXWRSRUFRPLVVmRFRPSRVWDSRUQRPtQLPRWUrVPHPEURVHPREVHUYkQFLD
DR GLVSRVWR QR DUW    GD /HL Q  DOpP GH DGRomR GH RXWURV SURFHGLPHQWRV
PDLV UtJLGRV LQFOXVLYH TXDQWR j HODERUDomR GR HGLWDO VHP D VXEMHWLYLGDGH H D GXELHGDGH
HVWDEHOHFLGDVQRVFRQYLWHV

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

$FUHVFHQWHVHTXH VH D $GPLQLVWUDomR KRXYHVVH UHDOL]DGR OLFLWDomR QD PRGDOLGDGH

I DUW,,TXDQWRDRUHFHELPHQWRGRVPDWHULDLVXPDYH]TXHDHVSHFL¿FDomRGRVSURGXWRV
QRHGLWDOVHUHIHULDDFDUWXFKRVRULJLQDLVHIRUDPFRWDGRVVLPLODUHVQmRKDYHQGRDGHPDLV
LGHQWL¿FDomR GR VHUYLGRU UHVSRQViYHO SHORV DWRV UHODWLYRV DRV WHVWHV GRV PDWHULDLV H
UHFHELPHQWRVSURYLVyULRHGH¿QLWLYR
J  DUW  SHOD IUXVWUDomR GR FDUiWHU FRPSHWLWLYR GD OLFLWDomR HP UD]mR GRV LQGtFLRV GH
FRPELQDomRHQWUHHPSUHVDVSRLVDV³YHQFHGRUDV´GRVWUrVFRQYLWHVREMHWRGDGHQ~QFLD 5)
'(0(1'21d$(35(0,(5(&20e5&,2(,03257$d2/7'$ IXQFLRQDUDPQRPHVPR
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HQGHUHoRDVJUD¿DVGRSUHHQFKLPHQWRGDVQRWDV¿VFDLVHPLWLGDVSHODVGXDVHPSUHVDVVmR
VHPHOKDQWHV DSDUHQWDQGR WHUHP VLGR HIHWXDGDV SHOD PHVPD SHVVRD  LQIRUPDo}HV QmR
YHUGDGHLUDVUHJLVWUDGDVQD$WDGH-XOJDPHQWRGR&RQYLWHQTXDQWRjVXSRVWD
SDUWLFLSDomRQDTXHODOLFLWDomRGDHPSUHVD9(*$,1)250È7,&$

&203$7,%,/,'$'('2635(d26&20$0e'$'(0(5&$'2
 )RUDP UHDOL]DGDV SHVTXLVDV GH SUHoRV GRV FDUWXFKRV QDV PHVPDV HVSHFL¿FDo}HV GRV
DGTXLULGRV HP 0DQDXV$0 YLD ,17(51(7 YHUL¿FRXVH TXH RV SUHoRV GDV FRPSUDV
HIHWXDGDV SHOD 3*-$0 IRUDP EDVWDQWH VXSHULRUHV DRV YDORUHV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR j
pSRFDGDUHDOL]DomRGDSHVTXLVDPrVGHMXOKRGHDSHVDUGRWHPSRGHFRUULGRHRIDWRGH
DSHVTXLVDWHUVLGRHIHWXDGDSDUDFDUWXFKRVRULJLQDLVHQTXDQWRRVIRUQHFLGRVSHODVHPSUHVDV
IRUDPHPVXDPDLRULDSURGXWRVVLPLODUHV DQH[RV,9D9,, 
)RUDPHIHWXDGDVFRPSDUDo}HVGHSUHoRVGRVFDUWXFKRVHQWUHRVYHQFHGRUHVGRVFHUWDPHV
UHDOL]DGRVSHOD3*-$0VHQGRFRQVWDWDGDVDVVHJXLQWHVDQRPDOLDV
D  RV SUHoRV GH FRPSUD UHODWLYRV DRV FRQYLWHV QV  H  UHDOL]DGRV FRP
LQWHUYDORGHDSHQDVGLDVHQWUHHOHVHDPERVYHQFLGRVSHODPHVPDHPSUHVD35(0,(5(
&20e5&,2 ( ,03257$d2 /7'$ IRUDP VXSHULRUHV D  D GHVSHLWR GH QR FRQYLWH Q
WHUVLGRDXPHQWDGRDTXDQWLGDGHGHFDUWXFKRV
E RVSUHoRVGHFRPSUDGRVFDUWXFKRVQRVWUrVFRQYLWHVREMHWRGDGHQ~QFLD FRQYLWHVQV
H IRUDPVXSHULRUHVHPDWpDRVSUHoRVGDDTXLVLomRUHDOL]DGDPHGLDQWHRFRQYLWH
QGHQRYHPEURGRPHVPRDQR QmRREMHWRGDGHQ~QFLD 

$LQGDSDUDVHFRPSURYDURVLQGtFLRVGHLUUHJXODULGDGHVQDVUHIHULGDVOLFLWDo}HV
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

YHUL¿FDGRV QRV GRFXPHQWRV SHULFLDGRV FRQYpP PHQFLRQDU RV VHJXLQWHV DVSHFWRV
FRQVWDQWHVQRODXGRSHULFLDOQRTXHVHUHIHUHjDQiOLVHGR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
±&RQYLWHQ3*/&(/FRQVWDQWHQDVÀV
1DVDQiOLVHVDTXHVHSURFHGHXIRUDPYHUL¿FDGDVGLYHUVDVLUUHJXODULGDGHVGHQDWXUH]D
JUDYHTXHLQGLFDPDRFRUUrQFLDGHPRQWDJHPGDVOLFLWDo}HVFRQIRUPHRVFDStWXORVDQWHULRUHV
GHVWHWUDEDOKRTXHUHODWDPRUHVXOWDGRGRVH[DPHV
 3DUD DYDOLDU D H[LVWrQFLD GH IUDXGH RX FRQOXLR SURFHGHPRV H[DPH QD GRFXPHQWDomR
GDVHPSUHVDVYHQFHGRUDVGDVOLFLWDo}HVFRQVWDQWHVGRVDXWRVHFRQVWDWDPRVDH[LVWrQFLDGH
IRUWHVLQGtFLRVGHVVDSRVVLELOLGDGHFRQIRUPHLQIRUPDo}HVDEDL[R
D DHPSUHVD5)'(0(1'21d$±(33&13-YHQFHGRUDGRFRQYLWH
QWHPVHGHQD5XD9LURODQGR&RQMXQWR.\VVLD%DLUUR'3HGUR&(3
0DQDXV$0FRQIRUPHFRQVWDQD1RWD)LVFDOQGH
E  FRQVWD GD FOiXVXOD SULPHLUD GR &RQWUDWR 6RFLDO GD HPSUHVD 35(0,(5( &20e5&,2 (
156
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,03257$d2/7'$GH³YHQFHGRUD´GRVFRQYLWHVHRHQGHUHoR
GDVHGHj5XD9LURODQ4XDGUDGR&RQMXQWR.tVVLDEDLUUR'3HGUR±&(3
DWpTXDQGRSRUPHLRGDDOWHUDomRFRQWUDWXDOKRXYHDOWHUDomRGRPHVPRSDUD
$YHQLGD3HGUR7HL[HLUDQ%ORFR%±/RMD±&RQMXQWR'HERUD±EDLUUR'3HGUR
HP0DQDXV$0indicando ter a empresa operado no mesmo endereço onde está
sediada a empresa R.F. DE MENDONÇA – EPP.
F  DV JUD¿DV GR SUHHQFKLPHQWR GDV  QRWDV ¿VFDLV HPLWLGDV SHODV GXDV HPSUHVDV DFLPD
UHIHULGDVVmRVHPHOKDQWHVDSDUHQWDQGRWHUHPVLGRHIHWXDGDVSHODPHVPDSHVVRD 127$6
),6&$,6(0,7,'$63(/$35(0,(5(&20e5&,2(,03257$d2/7'$QGH
HQGH 
 2EVHUYDPVH DLQGD RV VHJXLQWHV LQGtFLRV TXH GHYHP VHU REMHWR GH LQYHVWLJDomR
REMHWLYDQGR FRQ¿UPDU VXVSHLWD GH TXH D HPSUHVD 35(0,(5( VHULD HPSUHVD GH IDFKDGD
FULDGDSRUSHVVRDVRXSDUHQWHVGRVVyFLRVSURSULHWiULRVGDHPSUHVD5)'(0(1'21d$
± (33 SDUD IUDXGDU OLFLWDo}HV UHDOL]DV SRU ÏUJmRV H HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD
)HGHUDO (VWDGXDO RX 0XQLFLSDO SDUD REWHQomR GR Q~PHUR PtQLPR GH FRQFRUUHQWHV QRV
FRQYLWHV
D DSULQFLSDOVyFLDGDHPSUHVD35(0,(5(&20e5&,2(,03257$d2/7'$&DUPHP
(QLGFerreira de MendonçaFRP VHVVHQWDHVHLVSRUFHQWR GDVTXRWDVGRFDSLWDO
WHPFRPRGRPLFtOLRRHQGHUHoRGHIXQFLRQDPHQWRGDUHIHULGDHPSUHVDFRQIRUPHFRQVWDGD
TXDUWDDOWHUDomRFRQWUDWXDOGDPHQFLRQDGDVRFLHGDGH
E  D FRLQFLGrQFLD GR VHX VREUHQRPH )(55(,5$ '( 0(1'21d$ FRP D GHQRPLQDomR GD
HPSUHVD5)'(0(1'21d$ QDVOLFLWDo}HVIRLUHSUHVHQWDGDSRU5$,081'2)(55(,5$
'(0(1'21d$ 

OLFLWDomR IRUDP HQFRQWUDGRV IRUWHV LQGtFLRV GH SDUWLFLSDomR GH VHUYLGRUHV GD 3*-$0 QRV
IDWRVDTXLWUDWDGRVFRPRpRFDVRGDVLQIRUPDo}HVQmRYHUGDGHLUDVUHJLVWUDGDVQD$WDGH
MXOJDPHQWRGR&RQYLWHQTXDQWRjVXSRVWDSDUWLFLSDomRQRFHUWDPHGDHPSUHVD
9(*$,1)250È7,&$FRPDDSUHVHQWDomRGDGRFXPHQWDomRGHKDELOLWDomRHSURSRVWDGH
SUHoRVXPDYH]TXHQmRFRQVWDGRSURFHVVRTXDOTXHUHOHPHQWRTXHHYLGHQFLHDYHUDFLGDGH
GDVLQIRUPDo}HVGD&RPLVVmRGH/LFLWDomRYLVWRTXH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

 $OpP GDV TXHVW}HV FLWDGDV QRV LWHQV UHODFLRQDGRV FRP D DQiOLVH GRV SURFHVVRV GH

D  QmR Ki QRV DXWRV TXDOTXHU GRFXPHQWR GD UHIHULGD HPSUHVD DVVLP FRPR GDV GHPDLV
GHFODUDGDV KDELOLWDGDV SHOD &3/ j OLFLWDomR FRQIRUPH H[LJH D &OiXVXOD 6HJXQGD ± '$
'2&80(17$d2GD&DUWD&RQYLWH
E QmRFRQVWDGRSURFHVVRSURSRVWDGHSUHoRVGDUHIHULGDHPSUHVD
F QmRFRQVWDQRPHHQHPDVVLQDWXUDGRUHSUHVHQWDQWHGDHPSUHVD9(*$,1)250È7,&$QD
$WDGD5HXQLmR
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G  R QRPH GD HPSUHVD QmR ¿JXUD QR PDSD GH DSXUDomR GH SUHoRV À   RQGH VmR
UHODFLRQDGDVjVHPSUHVDVTXHIRUDPKDELOLWDGDVjOLFLWDomRHDSUHVHQWDUDPSURSRVWDV

$QWHRH[SRVWRHQWHQGRTXHRVGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVjVUHIHULGDVOLFLWDo}HV
SDUD DTXLVLomR GH FDUWXFKRV GH LPSUHVVRUD SHOR 03$0 IHLWDV QR DQR GH 
GHYHPVHUHQFDPLQKDGDVj&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVH
GR DVSHFWR GLVFLSOLQDU TXDQWR DR SURFHGLPHQWR GRV UHVSRQViYHLV SHORV DOXGLGRV
SURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVEHPFRPRDRÏUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFR$0FRPSHWHQWH
SDUDDSUHFLDURVIDWRVHPIDFHGRSUHYLVWRQRDUWHVHJXLQWHVGD/HLQH
GR&yGLJR3HQDO
4. Licitação para contratação de serviço de buffet para 700 pessoas em
festa junina promovida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas no
ano de 2005
$WUDYpVGDFDUWDFRQYLWHQ 3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ 
TXH WHYH SRU REMHWR D FRQWUDWDomR GH EXIIHW QR YDORU GH 5  GR]H PLO H
TXLQKHQWRV UHDLV  SDUD  VHWHFHQWDV  SHVVRDV LQFOXLQGR WRGRV RV PHPEURV H
VHUYLGRUHV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR $PD]RQDV D FRPLVVmR HVSHFLDO GH OLFLWDomR GD
3URFXUDGRULD*HUDO FRQFOXLX SHOD GLVSHQVD GR SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR WHQGR VLGR
IHLWDDDGMXGLFDomRGLUHWDGRREMHWRGRFHUWDPHjHPSUHVD%XIIHW*RXUPHW±0'23
6GRV$QMRVGD6LOYDVREUHDOHJDomRGHTXHDSUHVHQWRXPHQRUSUHoRHSURSRVWDPDLV
YDQWDMRVDSDUDHVVD$GPLQLVWUDomR
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

2UHIHULGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRIRLSHULFLDGRSHOD&RPLVVmRGH,QVSHomR
([WUDRUGLQiULDGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR$PD]RQDVQR3URFHVVRQ
TXH WUDPLWD QDTXHOD &RUWH GH FRQWDV FXMR UHODWyULR HP UHODomR j UHIHULGD FDUWD
FRQYLWHVHHQFRQWUDMXQWDGRDRVDXWRVjVÀVHHQFRQWURXGLYHUVDV
LUUHJXODULGDGHVGDVTXDLVDVHJXLUFLWDPRVDOJXPDV
3URFHVVRVHPQXPHUDomRGHIROKDV DUW/HLQ 
$DEHUWXUDGRSURFHGLPHQWRRFRUUHXQRGLDPHVPDGDWDGDUHDOL]DomRGDIHVWD
MXQLQD 1mR KRXYH LQWHUHVVDGR H D GHVSHVD IRL UHDOL]DGD FRP GLVSHQVD QRV WHUPRV GR DUW
LQFLVR9GD/HLHQWUHWDQWRHQWUDUDPHPFRQWDWRFRPD¿UPD0'236'RV
$1-26'$6,/9$ %XIIHW*RXUPHW QRPHVPRGLDDSUHVHQWDQGRVXDSURSRVWDHQDPHVPD
GDWDIRUQHFHXREXIIHWSDUD VHWHFHQWDV SHVVRDVHYLGHQFLDQGRFRPLVVRD¿UPDMiHVWDYD
FRQWUDWDYDEHPDQWHVGDUHDOL]DomRGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR
6HUYLoRUHDOL]DGRVHPSUpYLRHPSHQKR DUWGD/HL 
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6HPMXVWL¿FDWLYDGHSUHoR DUWSDUiJUDIR~QLFRGD/HLQ  JULIRXVH

$OpP GH WDLV LUUHJXODULGDGHV TXH VmR GH H[WUHPD JUDYLGDGH SRLV LQGLFDP
VLPXODomRGHOLFLWDomRDGHFLVmRGDDXWRULGDGHDGPLQLVWUDWLYDSHODUHDOL]DomRGHXPD
IHVWLYLGDGHGHWDOSRUWHFXVWHDGDFRPUHFXUVRVS~EOLFRVQmRREVHUYRXRVFULWpULRVGH
QHFHVVLGDGH H DGHTXDomR LQGLVSHQViYHLV QD SUiWLFD GH TXDOTXHU DWR DGPLQLVWUDWLYR
FRQWUDULDQGR D MXULVSUXGrQFLD GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR SHOD TXDO ³GHYH
D DGPLQLVWUDomR HP SULQFtSLR HYLWDU D UHDOL]DomR GH GHVSHVDV FRP IHVWLYLGDGHV H
VRPHQWHGHYHPVHUWROHUDGDVDVTXHSRVVDPVHUDVVRFLDGDVjV¿QDOLGDGHVGD,QVWLWXLomR
HLPSOLTXHPJDVWRVFRPHGLGRV´ 'HFLVmRQ3OHQiULRGR7&8$WDQ 
(VVDMXULVSUXGrQFLDYHPGHORQJDGDWDVHQGRTXHDWXDOPHQWHMiH[LVWHSURYLPHQWRGR
7&8SURLELQGRIHVWLYLGDGHVHVWUDQKDVj¿QDOLGDGHGD,QVWLWXLomR(VWDWDOFXVWHDGDVSRU
YHUEDS~EOLFD
$VLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVSHOR3URFXUDGRU*HUDOGR03$0 ÀV H
HPVHXGHSRLPHQWR ÀV H[SOLFLWDQGRDVUD]}HVTXHROHYDUDPDGHFLGLUSHOD
UHDOL]DomRGHWDOIHVWLYLGDGHEHPFRPDVMXVWL¿FDWLYDVSDUDUHDOL]DomRGRSURFHGLPHQWR
OLFLWDWyULR QR PHVPR GLD HP TXH UHDOL]RX D IHVWD MXQLQD QmR VH SUHVWDP D HOLGLU DV
LUUHJXODULGDGHVFRQVWDWDGDVHDFRQWUDULHGDGHDRLQWHUHVVHS~EOLFRGHWDODWLYLGDGH
$QWH R H[SRVWR HP YLVWD GDV LOHJDOLGDGHV FRQWDWDGDV H GR HYLGHQWH GHVYLR
GH ¿QDOLGDGH GD DOXGLGD OLFLWDomR TXH WHYH SRU REMHWR XPD IHVWD MXQLQD SDUD 
VHWHFHQWDV  SHVVRDV GHVYLR HVWH FDUDFWHUL]DGR SRU SUiWLFD GH DWR FRP R REMHWLYR
GLYHUVR GD WXWHOD GR LQWHUHVVH S~EOLFR GHYHP RV GRFXPHQWRV UHIHUHQWHV DR 3URFHVVR
Q  ± FDUWDFRQYLWH Q  ± MXQWDPHQWH FRP FySLD GR UHODWyULR GD
&RPLVVmR GH ,QVSHomR ([WUDRUGLQiULD  GR 7&$0 ÀV   VHU HQFDPLQKDGRV
ÏUJmRFRPSHWHQWHGR03$0SDUDSURQXQFLDPHQWRTXDQWRDRSUHYLVWRQRVDUWVH
VHJXLQWHVGD/HLHGR&yGLJR3HQDO

5. Compra do imóvel em Apuí/AM
(P  GH MXOKR GH  IRL UHDOL]DGD SHOD 3URFXUDGRULD*HUDO  GH -XVWLoD

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

j &RUUHJHGRULD 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SDUD DQiOLVH QD iUHD GLVFLSOLQDU H DR

GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR $PD]RQDV D DTXLVLomR GH XP LPyYHO GH Pð
QD FLGDGH GH $SXt$0 QR YDORU GH 5  TXDWURFHQWRV PLO UHDLV  GH
SURSULHGDGHGR'U-RQDV1HWR&DPrOR3URPRWRUGH-XVWLoDQDTXHODORFDOLGDGHSDUD
VHGLDU D 3URPRWRULD GH -XVWLoD 3DUD LVVR IRL LQVWDXUDGR R SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR
GH FRQWUDWDomR GLUHWD SRU GLVSHQVD GH OLFLWDomR Q 3*- TXH VH LQLFLRX
FRPDVROLFLWDomRGHFRPSUDIHLWDSHOR'LUHWRU*HUDOGD3*-03$0 À QRGLD
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 VH HIHWLYDQGR WDO SURFHGLPHQWR FRP D DTXLVLomR GR LPyYHO DWUDYpV GD
HVFULWXUD GH YHQGD H FRPSUD GDWDGD GH  À   WXGR QXP SHUtRGR GH
cinco dias.
$OJXQVGLDVDSyVHVVDDTXLVLomRR3*-03$0UHVROYHXGHVID]HUDFRPSUD
DWUDYpVGHLQVWUXPHQWRGHGLVWUDWR À ODYUDGRQR&DUWyULRGH$SXt$0QRGLD
SRUHQWHQGHUTXHRLPyYHOQmRHUDDGHTXDGRSDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHV
GR03$0SDUDDLQVWDODomRGHXPD3URPRWRULDGH-XVWLoDQDTXHOD&RPDUFD
$DTXLVLomRGHVVHLPyYHOSHOD3*-03$0SURIHULGDSRUDWRGR3URFXUDGRU
*HUDO 'U 9LFHQWH $XJXVWR &UX] 2OLYHLUD JHURX XPD VpULH GH FUtWLFDV QR kPELWR GR
SUySULR03$0HQDVRFLHGDGHORFDOWHQGRHPYLVWDVXDVUHGX]LGDVGLPHQV}HV Pð 
VXDORFDOL]DomRHPXPDSHTXHQDFLGDGHGRLQWHULRUGR(VWDGRFRPDSUR[LPDGDPHQWH
KDELWDQWHVDXPSUHoRQRWRULDPHQWHGHVSURSRUFLRQDOVHFRQVLGHUDUPRVDWDEHOD
GR VLVWHPD GH FRQWUROH GRV FXVWRV XQLWiULRV EiVLFRV GH FRQVWUXomR &8% Pð  SDUD D
FLGDGHGH0DQDXVFRPRIRLIHLWRSHORVWpFQLFRVGR7&$0QD,QVSHomR([WUDRUGLQiULD
TXHUHDOL]DUDPQRUHIHULGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR
$OLiVQDUHIHULGD,QVSHomR([WUDRUGLQiULDIHLWDSHOD&RPLVVmRGHSHULWRVGR
7&$0IRUDPFRQVWDWDGDVDVVHJXLQWHVLUUHJXODULGDGHV
 1R SURMHWR EiVLFR  IRL HVWLPDGR SDUD FRPSUD R YDORU GH 5  HQWUHWDQWR R
YDORUHIHWLYRGRLPyYHODOFDQoRXXPSHUFHQWXDODPDLRUGHRXVHMD5
$XVrQFLDGRGHVSDFKRTXHWRUQRXGLVSHQVDGRGHOLFLWDomRDFRPSUDGRLPyYHO
'RLQtFLRGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGHFRQWUDWDomRDWpRVHX¿QDOFRPDFRPSUDGRLPyYHO
WUDQVFRUUHUDPXPHVSDoRGHFLQFRGLDV
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

$XVrQFLDGHGRFXPHQWRVGHFRPSURYDomRTXHRLPyYHOpGHSURSULHGDGHGR6U-RQDV1HWR
&DPrORGHGLUHLWRUHDOSOHQRRXOLPLWDGR
7HUPRGHDYDOLDomRGRLPyYHODVVLQDGRSRUXP¿VFDOGHREUDVHSHOR6HFUHWiULR0XQLFLSDO
GH2EUDVH8UEDQLVPRDSDUHQWHPHQWHLQDELOLWDGRVSDUDID]HUDDYDOLDomRGRLPyYHOQmR
HVWiH[SOLFLWRQRWHUPRGHDYDOLDomRRPHWRGRORJLDXVDGRSDUDWDOQHPWmRSRXFRVHIRUPD
XWLOL]DGDVWDEHODVGHSUHoRFRPRUHIHUrQFLD
4XDQWRDRYDORUGRLPyYHOID]HPRVFRPSDUDo}HVFRPRYDORUGR6,1'86&21$0DQiOLVH
FRPSDUDWLYDGHSUHoRVSRUSDGUmRSDYWRGRPrVGHMXQYHUL¿FDVHTXHR&8%SDUD
UHVLGrQFLD FDSLWDO HPVHXSDGUmRPDLRUp5$3*-$0KDYLDFRPSUDGRRLPyYHO
HPDOYHQDULDPHGLQGRPðQR0XQLFtSLRGH$SXt$0SHORYDORUGH5
3RUWDQWR R LPyYHO FRP DV GLPHQV}HV GH Pð IRL YHQGLGR DR YDORU 5  R Pð
HYLGHQFLDQGRXPYDORUVXSHUIDWXUDGR&RPSDUDQGRRYDORUGH5YDORUHVWLSXODGR
SDUDDFDSLWDOFRPRYDORURIHUWDGRGH5HQFRQWUDPRVXPDXPHQWRGH
2YDORUGRLPyYHOVHFDOFXODGRFRPRYDORUGDWDEHODGR6,1'86&21$0TXHpGH5
160
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&8%PðVDLULDSRU5GHVVDIRUPDYHUL¿FDVHXPDGLIHUHQoDGH5
5HVVDOWDPRVPDLVXPDYH]TXHRVYDORUHVGDUHIHULGDWDEHODVmRHVWLSXODGRVSDUDDFDSLWDO
HTXHRVYDORUHVSDUDRLQWHULRUHYLGHQWHPHQWHVmRPHQRUHVIDFHRVLPyYHLVVHUHPPHQRV
YDORUL]DGRVSULQFLSDOPHQWHRVPXQLFtSLRVGHSRXFDSRSXODomRHGHGLItFLODFHVVR

$QDOLVDQGRVHRVGRFXPHQWRVGRUHIHULGRGRFXPHQWROLFLWDWyULRRUHODWyULR
GD &RPLVVmR GH ,QVSHomR ([WUDRUGLQiULD GR 7&$0 RV GHSRLPHQWRV GR FRPSUDGRU
'U9LFHQWH$XJXVWR&UX]2OLYHLUDGRYHQGHGRU'U-RQDV1HWR&DPrORGRSUHVLGHQWH
GD&RPLVVmRGH6LQGLFkQFLDGR03$0GRVVHUYLGRUHVGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH
$SXt$0TXHDYDOLDUDPRUHIHULGRLPyYHOGRH[SURSULHWiULRGRLPyYHOTXHYHQGHX
R PHVPR DR 3URPRWRU -RQDV H GD VHUYHQWXiULD GR &DUWyULR GH $SXt TXH SUHVWDUDP
GHSRLPHQWRDR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH6LQGLFkQFLDMXQWDGRDRVDXWRV ÀV
 FKHJDVHDVVHJXLQWHVFRQFOXV}HV
2SUHoRGH5SDJRSHORLPyYHOIRLVXSHUIDWXUDGRHPYLVWDGDiUHDFRQVWUXtGD
HGRSUHYLVWRSDUDRPHWURF~ELFRHPMXQKRGH
2YHQGHGRUGRLPyYHO3URPRWRUGH-XVWLoD-RQDV1HWR&DPrORTXHR¿FLDYDQDFLGDGHGH
$SXt$0DGTXLULXHPMXQKRGHRWHUUHQRRQGHHVWiORFDOL]DGRRUHIHULGRLPyYHOSHOR
YDORU GH 5  H UHJLVWURX WDO DTXLVLomR HP MXQKR GH  QR &DUWyULR ORFDO SHOR
YDORUGH5VHQGRTXHHPGHMXOKRGRPHVPRDQRYHQGHXWDOLPyYHOj3*-03
$0SRU5
 2 3URPRWRU -RQDV VROLFLWRX DR 6U *LOEHUWR )UHLUH 'LQL] ¿VFDO GH REUDV GR 0XQLFtSLR GH
$SXtHDR6U0DUFRV$QW{QLR/LVH6HFUHWiULR0XQLFLSDOGH2EUDVH8UEDQLVPRTXH¿]HVVH

WpFQLFD UHFRPHQGDQGROKHV TXH R DYDOLDVVHP HP 5  H D¿UPDQGROKHV TXH D
DYDOLDomRVHUYLULDDSHQDVSDUD¿QVGHUHJLVWURQROLYURGHLPyYHOGHVVDFRPDUFDGH$SXt ÀV
H 
2'U-RQDV1HWR&DPrORGL¿FXOWRXDLQYHVWLJDomRIHLWDSHOR3URFXUDGRUGH-XVWLoD&ULVWyYmR
GH$OHQFDU)LOKR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR6LQGLFDQWHGR03$0VREUHRVIDWRVUHODFLRQDGRV
jDTXLVLomRSHOR3*-$0GRLPyYHOHP$SXtQmRFRPSDUHFHQGRSDUDSUHVWDUGHSRLPHQWR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

XPDDYDOLDomRGRLPyYHOYHQGLGRj3*-$0PHVPRVDEHQGRTXHQmRWLQKDPFDSDFLWDomR

SHUDQWH R PHVPR TXDQGR FRPSDUHFHX HP $SXt SDUD FROKHU SURYDV YLVDQGR LQVWUXLU D
VLQGLFkQFLDHGHWHUPLQDQGRRWUDQFDPHQWRGDVSRUWDVGD3URPRWRULDGH-XVWLoDORFDORQGHR
UHIHULGR3URFXUDGRUHVWDRXYLQGRWHVWHPXQKDV
$UHVWLWXLomRGRYDORUGH5IHLWDSHOR'U-RQDV1HWR&DPrORj3*-$0QR
PrVGHRXWXEURGHPDLVGHWUrVPHVHVDSyVRGLVWUDWRUHIHUHQWHjYHQGDGRUUHIHULGR
LPyYHODWUDYpVGHFKHTXHDGPLQLVWUDWLYRGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOQRPLQDODVXDSHVVRD
HHQGRVVDGRSRUHOHVHQGRTXHQRVHXGHSRLPHQWR ÀV QmRLQIRUPRXDRULJHP
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GRYDORUFRUUHVSRQGHQWHDRUHIHULGRFKHTXHDGX]LQGRTXHGHFRUUHXGHYHQGDGHVHPRYHQWHV
QmRVHUHFRUGDQGRGRQRPHGRVFRPSUDGRUHVPDVDSHQDVGHVHXVDSHOLGRVTXHVmR=H]LQKR
H-~QLRUWHQGRHPYLVWDTXHRQHJyFLRGHJDGRQDUHJLmRpPXLWRLQIRUPDO
 3URFXUDGRU &ULVWyYmR $OHQFDU )LOKR SURWRFRORX UHSUHVHQWDomR GDWDGD GH 
FRQWUDR3URPRWRU-RQDV1HWR&DPrORQD&RUUHJHGRULD*HUDOGR03$0QDUUDQGRRVIDWRV
RFRUULGRVTXDQGRGHVHXGHVORFDPHQWRDWp$SXtUHIHUHQWHDFRQGXWDGRPHVPRQDWHQWDWLYD
GH LPSHGLU R VHX WUDEDOKR GH VLQGLFDQWH EHP FRPR FRPXQLFDQGR RXWURV IDWRV TXH WRPRX
FRQKHFLPHQWR DWULEXtGRV DR UHIHULGR 3URPRWRU HQWUH RV TXDLV H[HUFtFLR GH FRPpUFLR GH
FRPSUDHYHQGDGHJDGRTXHLPSOLFDSUiWLFDGHYHGDomRFRQVWDQWHQRDUWLQFLVR,,,GD
/203HGHVPDWDPHQWR GHÀRUHVWDV HPiUHDGHSUHVHUYDomRDPELHQWDOSDUDDEHUWXUDGH
SDVWDJHQVFRQIRUPHFRQVWDQRGHSRLPHQWRGHÀVHQmRKDYHQGRQRWtFLDV
QRVDXWRVGHTXDOTXHUVROXomRSHODUHIHULGD&RUUHJHGRULD*HUDO
23URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoD'U9LFHQWHDJLQGRFRPRGLULJHQWHPi[LPRGR03$0IRL
QHJOLJHQWH HP WHU DFHLWDGR XP WHUPR GH DYDOLDomR DSUHVHQWDGR SHOR SUySULR YHQGHGRU GR
LPyYHODVHUDGTXLULGRHSRUQmRWHUH[LJLGRDYDOLDomRSRUWpFQLFRVHVSHFLDOL]DGRVQDiUHDGD
FRQVWUXomRFLYLORXGHFRUUHWDJHPGHLPyYHLVEHPFRPRSRUWHUDGTXLULGRLPyYHOSRUSUHoR
H[RUELWDQWH VHP DR PHQRV WHU YLVWR R LPyYHO SHVVRDOPHQWH RX DWUDYpV GH VHXV DVVHVVRUHV
GD3*-HDLQGDSRUWHUGHFLGLGRWDODTXLVLomRTXHQHFHVVLWDYDGHOLFLWDomRHPDSHQDVFLQFR
GLDV 5HFRQKHFHQGR WDLV GH¿FLrQFLDV QD SUiWLFD GHVWH DWR DGPLQLVWUDWLYR R 3*- DQXORX R
PHVPR SRXFRV GLDV DSyV VXD FRQFUHWL]DomR DWUDYpV GH HVFULWXUD S~EOLFD GH GLVWUDWR FRP
DUHVWLWXLomRSHORYHQGHGRUGRYDORUSDJRDFUHVFLGRGRVMXURVQmRWHQGRRFRUULGRSUHMXt]R
SDUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
 7HQGR HP YLVWD D HIHWLYDomR GR GLVWUDWR IHLWR SRU HVFULWXUD S~EOLFD FRP D UHVWLWXLomR j
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

$GPLQLVWUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR$0GRYDORUSDJRDFUHVFLGRGRVMXURVGHPRUDYHUL¿FD
VH TXH QmR KRXYH SUHMXt]R DR HUiULR S~EOLFR QmR VHQGR R FDVR GH VH GHVFRQVWLWXLU R DWR
DGPLQLVWUDWLYRUHIHUHQWHDDTXLVLomRSHOR03$0GRLPyYHOHP$SXt$0

7RGDYLD DR VH FRQVWDWDU LOHJDOLGDGH GHFRUUHQWHV GH VXSHUIDWXUDPHQWR
WHQWDWLYDGHHQULTXHFLPHQWRLOtFLWRHQmRREVHUYkQFLDGDVIRUPDOLGDGHOHJDLVQRUHIHULGR
SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR UHODWLYR D DTXLVLomR GR UHIHULGR LPyYHO HP $SXt GHYHUi VHU
HQFDPLQKDGRFySLDGHWRGDGRFXPHQWDomRUHIHUHQWHDRFDVRHPH[DPHj&RUUHJHGRULD
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUD¿QVGHDQiOLVHQRFDPSRGLVFLSOLQDUHDRÏUJmR
FRPSHWHQWHGR0LQLVWpULR3~EOLFR$0SDUDDSUHFLDomRGRVIDWRVHPIDFHGRVDUWLJRV
HVHJXLQWHVGD/HLQGD/HLQGR&yGLJR3HQDOHDLQGDDR
03)H5HFHLWD)HGHUDOHP0DQDXVSDUDDQiOLVHTXDQWRDVRQHJDomR¿VFDOHODYDJHPGH
dinheiro.
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6. Pagamento de diárias ao PGJ/MP/AM
5HIHUHQWHDRSDJDPHQWRGHHOHYDGRQ~PHURGHGLiULDVDR'U9LFHQWH$XJXVWR
&UX]GH2OLYHLUDQRSHUtRGRGHMDQHLURjRXWXEURGHQRWLFLDGDQRUHODWyULRGD
&RPLVVmR(VSHFLDOGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGR$PD]RQDVTXHIRLLQYHVWLJDGR
GXUDQWH D LQVWUXomR SUREDWyULD FRQVWDWDVH SHORV GRFXPHQWRV GH ÀV  TXH
DVYLDJHQVIRUPDPDXWRUL]DGDVSRUSRUWDULDGR3*-VXEVWLWXWRFRPHVSHFL¿FDomRGR
¿PDTXHVHGHVWLQDYDHRORFDOGHGHVWLQRSRUpPQmRKiTXDOTXHUFRPSURYDQWHGD
UHDOL]DomRGRVGHVORFDPHQWRVDXWRUL]DGRV
&RQVWDWRXVH SHODV SURYDV MXQWDGDV DRV DXWRV TXH GH MDQHLUR D RXWXEUR GH
RUHTXHULGRREWHYHRSDJDPHQWRGH FHQWRHXPD GLiULDVRTXHFRUUHVSRQGH
D YLDJHQV GXUDQWH  GLDV QXP SHUtRGR GH GH] PHVHV $SHQDV FRPR H[HPSOR
DQDOLVDQGRVHRVGRFXPHQWRVGHÀVYHUL¿FDVHTXHRUHTXHULGRYLDMRXQR
PrVGHPDLRQRVSHUtRGRVGH±±±
±  UHVSHFWLYDPHQWH SDUD DV FLGDGHV GH %UDVtOLD 6mR 3DXOR $OWD]HV$0
)RUWDOH]D H 3RUWR $OHJUH WRWDOL]DQGR GH]HVVHLV GLDV 1RV PHVHV TXH VH VHJXLUDP GH
MXQKRjRXWXEURRQ~PHURGHGLiULDVSHUFHELGDVSRUPrV¿FDUDPHPR
TXHHYLGHQFLDLQGtFLRVGHGHVYLRGH¿QDOLGDGHHDEXVRGHSRGHUHPEHQHItFLRSUySULR
(PERUD R DGPLQLVWUDGRU WHQKD OLEHUGDGH GH DQDOLVDU D FRQYHQLrQFLD H
D RSRUWXQLGDGH QD SUiWLFD GH DWRV DGPLQLVWUDWLYRV GLVFULFLRQiULRV RV SULQFtSLRV
FRQVWLWXFLRQDLVGDPRUDOLGDGHHLPSHVVRDOLGDGHHDLQGDRVSULQFtSLRVGDUD]RDELOLGDGH
HGDSURSRUFLRQDOLGDGHRXSURLELomRGRH[FHVVRLPSOtFLWRVQD/HL0DLRUUHFRPHQGDP
DRDGPLQLVWUDGRUS~EOLFRXWLOL]DUFULWpULRVGHUDFLRQDOLGDGHDGHTXDomRHQHFHVVLGDGH
$VVLP HPERUD DR DGPLQLVWUDGRU S~EOLFR FDLED GHFLGLU VREUH D DSOLFDomR
GRV UHFXUVRV RUoDPHQWiULRV TXH R ÏUJmR GLVS}H FHUWDPHQWH QmR H[LVWH DXWRQRPLD
DEVROXWDSDUDDSOLFDUHVVHVUHFXUVRVHPSURYHLWRSUySULRQHPDFROKHRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFR LPXQLGDGH WRWDO DR DGPLQLVWUDGRU D SRQWR GR yUJmR FRQWURODGRU QmR SRGHU
DQDOLVDUDDGHTXDomRGRVDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGLVFULFLRQiULRVDRVUHIHULGRVSULQFtSLRV
FRQVWLWXFLRQDLV

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

TXDQGRGDSUiWLFDGHDWRDGPLQLVWUDWLYR

(PUD]mRGRH[SRVWRHQWHQGRTXHRVFULWpULRVGHUDFLRQDOLGDGHDGHTXDomR
HQHFHVVLGDGHQmRIRUDPREVHUYDGRVTXDQWRDRVUHIHULGRVSDJDPHQWRVGHGLiULDVTXH
FDUDFWHUL]DFRQGXWDTXHPHUHFHVHULQYHVWLJDGDQRFDPSRGLVFLSOLQDUHQWHQGRTXHRV
GRFXPHQWRVVREUHWDLVDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHYHPVHUHQFDPLQKDGRVj&RUUHJHGRULD
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
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Ante o exposto, voto que no sentido de que sejam adotados pelo Pleno do
Conselho Nacional do Ministério Público as seguintes providências:
D  'HVFRQVWLWXLU R DWR DGPLQLVWUDWLYR SURIHULGR SHOR 3URFXUDGRU*HUDO GH
-XVWLoD 03$0 &ULVWyYmR $OEXTXHUTXH $OHQFDU )LOKR QR 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR
Q 3*- TXH DXWRUL]RX SDJDPHQWR  LQGHYLGR GH 5  H VHP D
REVHUYkQFLD GD SUHVFULomR TLQTHQDO DR 3URPRWRU GH -XVWLoD 'DYLG (YDQGUR GD
&RVWD&DUUDPDQKRGHYHQGRRPHVPRUHVWLWXLUWDOYDORUDRVFRIUHVS~EOLFRV¿FDQGRD
3URFXUDGRULD*HUDOGR03$0HQFDUUHJDGDGHDGRWDUDVSURYLGrQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
SDUDHIHWLYDUWDOUHVVDUFLPHQWRQRVWHUPRVGDOHL
(QFDPLQKDU RV GRFXPHQWRV UHIHUHQWHV R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR Q
3*-03$0 TXH DXWRUL]RX WDO SDJDPHQWR DFRPSDQKDGRV GD SHUtFLD GD
$8',1VHUHQFDPLQKDGRj&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVH
TXDQWRHYHQWXDLVHIHLWRVQDiUHDGLVFLSOLQDUHPUHODomRjVDXWRULGDGHV0LQLVWHULDLVTXH
DXWRUL]DUDPHHIHWLYDUDPRUHIHULGRSDJDPHQWREHPFRPRDRSUySULREHQH¿FLDGRFRP
RPHVPRHDRÏUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR03$0FRPSHWHQWHSDUDDQiOLVHGHVWH
FDVRSDUDRVHIHLWRVGRDUWLJRLQFLVR;,GD/HLGHGHMXQKRGH /HLGH
LPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD 
E  ([SHGLU UHFRPHQGDomR DR 3*-03$0 'U 9LFHQWH $XJXVWR &UX]
2OLYHLUD SDUD TXH PHOKRU UHJXODPHQWH D UHIHULGD JUDWL¿FDomR GH SURGXWLYLGDGH
GH¿QLQGRFULWpULRVPHWDVPHQVXUiYHLVHREMHWLYRVDVHUHPDWLQJLGRVD¿PGHFXPSULU
RVUHIHULGRVSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLV
F (QFDPLQKDURVGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVjVUHIHULGDVOLFLWDo}HVSDUDDTXLVLomR
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

GHFDUWXFKRVGHLPSUHVVRUDSHOR03$0IHLWDVQRDQRGHj&RUUHJHGRULD1DFLRQDO
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SDUD DQiOLVH GR DVSHFWR GLVFLSOLQDU TXDQWR DR SURFHGLPHQWR
GRV UHVSRQViYHLV SHORV DOXGLGRV SURFHGLPHQWRV OLFLWDWyULRV EHP FRPR DR ÏUJmR GR
0LQLVWpULR3~EOLFR$0FRPSHWHQWHSDUDDSUHFLDURVIDWRVHPIDFHGRSUHYLVWRQRDUWLJR
HVHJXLQWHVGD/HLQHQR&yGLJR3HQDO
G (QFDPLQKDUj&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDQiOLVH
QDiUHDGLVFLSOLQDUHDRÏUJmRFRPSHWHQWHGR03$0SDUDSURQXQFLDPHQWRTXDQWR
DR SUHYLVWR QRV DUWLJRV  H VHJXLQWHV GD /HL  H QR &yGLJR 3HQDO HP YLVWD
GDV LOHJDOLGDGHV FRQWDWDGDV H GR HYLGHQWH GHVYLR GH ¿QDOLGDGH GD DOXGLGD OLFLWDomR
TXH WHYH SRU REMHWR XPD IHVWD MXQLQD SDUD  VHWHFHQWDV  SHVVRDV GHVYLR HVWH
FDUDFWHUL]DGRSRUSUiWLFDGHDWRFRPRREMHWLYRGLYHUVRGDWXWHODGRLQWHUHVVHS~EOLFR
GHYHPRVGRFXPHQWRVUHIHUHQWHDR3URFHVVRQ±FDUWDFRQYLWHQ
±MXQWDPHQWHFRPFySLDGRUHODWyULRGD&RPLVVmRGH,QVSHomR([WUDRUGLQiULDGR7&
$0 ÀV 
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H  (QFDPLQKDU FySLD GH WRGD GRFXPHQWDomR UHIHUHQWH DR 3URFHGLPHQWR
/LFLWDWyULRQ3*-UHIHUHQWHjDTXLVLomRSHOD3*-$0GRLPyYHOHP$SXt
$0 j &RUUHJHGRULD 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR  SDUD ¿QV GH DQiOLVH QR FDPSR
GLVFLSOLQDU H DR ÏUJmR FRPSHWHQWH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR$0  SDUD DSUHFLDomR GRV
IDWRV HP IDFH GRV DUWLJRV  H VHJXLQWHV GD /HL Q  GD /HL Q  H
GR &yGLJR 3HQDO H DLQGD DR 03)0DQDXV H 5HFHLWD )HGHUDO SDUD DQiOLVH TXDQWR D
VRQHJDomR¿VFDOHODYDJHPGHGLQKHLURSRUWHUVHFRQVWDWDGRLOHJDOLGDGHVGHFRUUHQWHV
GH VXSHUIDWXUDPHQWR WHQWDWLYD GH HQULTXHFLPHQWR LOtFLWR H QmR REVHUYkQFLD GDV
IRUPDOLGDGHOHJDLVQRUHIHULGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR
I (QFDPLQKDUj&RUUHJHGRULD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRRVGRFXPHQWRV
DOXVLYRVDRSDJDPHQWRGHGLiULDVSDUDR3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoD$0'U9LFHQWH
$XJXVWR &UX] 2OLYHLUD QR YDORU GH 5   ÀV   QR SHUtRGR GH
MDQHLURjRXWXEURGH ÀVH SRUHQWHQGHUTXHRVFULWpULRV
GHUDFLRQDOLGDGHDGHTXDomRHQHFHVVLGDGHQmRIRUDPREVHUYDGRVTXDQWRDRVUHIHULGRV
SDJDPHQWRVGHGLiULDVTXHSRGHPFDUDFWHUL]DUFRQGXWDTXHPHUHoDVHULQYHVWLJDGDQR
campo disciplinar.

%UDVtOLDGHGH]HPEURGH

OSMAR MACHADO FERNANDES

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Relator
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CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
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CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Concurso Público.

PROCESSO Nº 0.00.000.000628/2006-17
RELATOR P/ACÓRDÃO: CONSELHEIRO RICARDO MANDARINO
BARRETO
INTERESSADA: TÂMERA PADOIN MARQUES
OBJETO: CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
EMENTA
Procedimento de Controle Administrativo. Não é razoável
exigir-se que um candidato saiba de cor os artigos dos
textos legais. Exame oral tendencioso pelo fato de haver
a candidata impetrado Mandado da Segurança contra
ato da Comissão de Concurso. Falta de imparcialidade da
Comissão. Pedido procedente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 0.00.000.000628/200617, acorda o Plano do Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, julgar
procedente o pedido para anular a arguição do grupo 03, do XI Concurso para o
Ministério Público do Estado de Rondônia, em relação apenas à requerente, para que
ela seja submetida a nova arguição. Vencidos a Relatora e o Conselheiro Saint’Clair
1DVFLPHQWR0RGL¿FRXRYRWRR&RQVHOKHLUR)UDQFLVFR0DXUtFLRSDUDDFRPSDQKDUD

%UDVtOLDGHMXQKRGH

RICARDO CESAR MANDARINO BARRETTO

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

divergência.

Relator para o Acórdão
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VOTO - VISTA
Ouvi atentamente a gravação da inquirição da candidata

na

prova

oral

para o concurso ao cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de
Rondônia, acompanhando a degravação enviada pela candidata, o que muito ajudou na
análise dos fatos.
Confesso que a credibilidade conquistada pela Conselheira Janice Ascari, ao
ORQJRGHVWHVGRLVDQRVDTXLQR&RQVHOKRDIRUDDTXHMiSRVVXtDHSRVVXLQRkPELWR
do Ministério Público Federal e da sociedade brasileira, em algum momento, chegou
a me levar à dúvida de se, de fato, seria necessário pedir vista parcial do processo,
relativamente apenas à gravação da prova oral.
Assim procedi, no entanto, porque estou cada vez mais convencido de que
QyVRVMXt]HVFRPRVHUHVKXPDQRVQmRVRPRVLPSDUFLDLVVRERSRQWRGHYLVWDLGHR
lógico. Os valores pessoais de cada um, a sensibilidade, a formação cultural que agregamos durante as nossas vidas interferem nos nossos julgamentos. A imparcialidade
GHYH VHPSUH H[LVWLU H HVVD p LQWROHUiYHO TXH QmR H[LVWD FRP UHODomR jV SDUWHV GDt D
possibilidade de alegações de suspeição e impedimento, que os códigos de rito elegem.
Não é por acaso que toda decisão judicial monocrática pode e deve ser sempre
UHYLVWDSRUyUJmRVFROHJLDGRVRTXHQmRVLJQL¿FDGL]HUTXHRVyUJmRVFROHJLDGRVVHPSUH
julguem melhor, mas a possibilidade de julgar com menos riscos de desacertos e sempre
PDLRU$¿QDOHPXPyUJmRFROHJLDGRFROKHVHDPpGLDGRVYDORUHVGDVHQVLELOLGDGH
da cultura e da experiência de cada julgador, o que confere, à decisão, uma segurança
mais consistente.
Toda essa introdução, aparentemente desnecessária e totalmente incondizente
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

FRPDPLQKDSRVWXUDQRUPDOGHMXOJDGRUpSDUDD¿UPDUTXHWHQKRFRQYLFomRGHTXHR
que a Dra. Janice percebeu é o convencimento dela, o sentimento mais honesto dela,
mas, da minha parte, ouso discordar totalmente, com todo o respeito.
O que percebi foi que o recurso da recorrente tem toda a procedência, na
minha visão dos fatos. Após fundamentar o meu voto, gostaria de sugerir que cada
Conselheiro desta Corte, se ainda estiver dominado pela dúvida, ouvisse a gravação
do exame da candidata. Passo, depois desse longo “nariz de cera”, como se diz em
OLQJXDJHPMRUQDOtVWLFDDRYRWR
A recorrente pede revisão da nota relativamente ao Grupo III, da prova, ou
DOWHUQDWLYDPHQWHDDQXODomRGDVDUJXLo}HVD¿PGHVHUVDEDWLQDGDSRUH[DPLQDGRUHV
isentos ou imparciais.
Preliminarmente afasto de plano, a ideia de revisão de nota. Penso que os
168
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julgadores não podem pretender serem mais aptos a conferir notas em provas do
que os examinadores. A ideia, a presunção que deve prevalecer sempre é a de que os
examinadores estão mais preparados para aferir a qualidade do candidato. Não há
como pensar de forma diversa.
e FHUWR TXH TXDQGR VH WUDWD GH SURYDV UHODWLYDPHQWH j PDWpULD MXUtGLFD
somos tentados a dar palpite, muitas vezes por questão de vaidade, com o objetivo de
demonstrar conhecimento, erudição, etc.
Tudo isso se revela muito perigoso, posto que há exames para cargos em que
VHH[LJHFRQKHFLPHQWRGHPDWpULDVTXHQmRGRPLQDPRV1HVVHFDVRFRPRGHYHUtDPRV
SURFHGHU"5HDOL]DUSHUtFLDHWFQmRVHULDUD]RiYHO2FRUUHWRpRTXHD-XULVSUXGrQFLD
EUDVLOHLUDYHPD¿UPDQGRTXHR-XL]QmRSRGHVHVXEVWLWXLUDRH[DPLQDGRU
3RGHQRHQWDQWRHPYHUL¿FDQGRGHVYLRGH¿QDOLGDGHDQXODUDSURYDSDUD
que outra se realize em seu lugar. É o que vou tentar demonstrar.
Ressalto, de logo, que não percebi, pela gravação, nenhuma grosseria dos
examinadores para com a candidata.
No entanto, de forma, na maioria das vezes sutil, houve sim, ao meu sentir,
uma tentativa de desestabilizá-la emocionalmente, em alguns momentos de forma
EDVWDQWHDFLQWRVD$VXWLOH]D¿FRXSRUFRQWDFUHLRHXSRUVHUHPRVH[DPLQDGRUHV
SHVVRDVEDVWDQWHLQWHOLJHQWHVHEHPSUHSDUDGDVLQWHOHFWXDOPHQWHRTXH¿FRXEHPFODUR
QDVLQTXLULo}HV$VWHQWDWLYDVGHGHVHVWDELOL]DomRQmRSRGHULDPVHUH[SOtFLWDV
No exame da matéria Direito Institucional, cujo examinador foi o eminente
Procurador Geral de Justiça Dr. Abdiel Ramos Figueira, percebi que a candidata, de
um modo geral, saiu-se muito bem; respondendo a todas as perguntas com razoável
VHJXUDQoD H HP SRXTXtVVLPRV PRPHQWRV GLVVH QmR VH UHFRUGDU GD UHVSRVWD j

8) E: Em que casos poderá haver a avocação do processo disciplinar e curso contra membros
do Ministério Público e seus serviços auxiliares é... né...perante...oh... no Conselho Nacional
do Ministério Público?

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

inquirição. Vejamos. Transcrevo parte da inquirição.

& ([FHOrQFLD D HPHQGD FRQVWLWXFLRQDO HOD QmR HVSHFL¿FD HOD Vy FRQFHGH GHWHUPLQD HVVD
FRPSHWrQFLD GR yUJmR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR PDV D GRXWULQD WHP
HQWHQGLGR TXH ü QRV FDVRV HP TXH R SURFHVVR QmR WHP R UHJXODU DQGDPHQWR QRV FDVRV HP
que...

E: E quem pode fazer isso lá em cima?
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C: Quem pode fazer?

E: Isso.

&6DOYRHQJDQRpR&RUUHJHGRUTXHpPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRWDPEpPHOHLWRHQWUH
R&ROpJLRRKR&RQVHOKR

9) E: A Conamp poderia fazer isso?

&$&RQDPSQmRSRUTXHHXPyUJmRDVVRFLDWLYRQDYHUGDGHDFRPSHWrQFLDpGR&RQVHOKR
Pode ser a pedido do interessado também, mas quem tem que avocar é o Conselho.

E: Sim, com certeza. Por exemplo, o Presidente Nacional da OAB poderia fazer isso também?

C: Poderia entrar com esse pedido?

C: A Emenda fala qualquer interessado, há um interesse público no caso. Bom, já que o
3UHVLGHQWHGD2$%R¿FLDMXQWRDR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

Como se vê, a candidata saiu-se muito bem nessa questão, em que pese a insistência do
H[DPLQDGRU HP WHQWDU FRQIXQGLGD SHUJXQWDQGR VH D &21$03 SRGHULD DYRFDU SURFHVVR
administrativo.
2H[DPLQDGRUVHJXHLQTXLULQGRDFDQGLGDWDSDUDHPGHWHUPLQDGRPRPHQWRGLULJLUVHDHOD
utilizando-se da expressão “não enrola”.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

 (LVVRpQ~PHURWD[DWLYRQmRpTXDOTXHULQWHUHVVDGRQmR7D"e'LJDPHTXDLVVmRRV
requisitos para que membro do parquet possa exercer a advocacia?

& (OH GHYH WHU VH GHVOLJDGR GDV DWLYLGDGHV QH H WHU GHFRUULGR PDLV GH WUrV DQRV QDTXHOH
PHVPRIRURHPTXHHOHDWXDYDVHQmRHOHWHUiTXHLUSDUDRXWUR(QWmRVmRWUrVDQRVDSyVR
GHVOLJDPHQWRGDVIXQo}HV

E: Ah...Deixa eu lhe dar uma dica...eu poderia...
C: Ah! A norma de transição, mas a previsão no ADCT para os membros que entraram
anteriormente a 1988...

E: Esse é um dos requisitos, tem mais dois... A senhora não lembra?
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C: No momento não, excelência...

(3RUH[HPSORSHQVDQGRDVVLPQRODGRMXGHXGRVDGYRJDGRVVHDVHQKRUDSDJDUHXSRU
H[HPSORGHYHULDHVWDUSDJDQGRGHVGHGHDWpKRMH

C: A anuidade?

($QXLGDGH1mRp(QRVFDVRVSRUH[HPSORHPTXHGHRUGHPOHJDOR0LQLVWpULR3~EOLFR
IRVVHREULJDGRDSDUWLFLSDUHXHVWDULDIRUD"/HPEUDGLVVR"

&1RPRPHQWRQmRHVWiPXLWRFODUDDPLQKDPHPyULDH[FHOrQFLD

11) E: Muito hem. Qual a natureza jurídica da atuação do MP?

&(ODWHPRULJHPQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOH

E: Não enrola!

&4XDOpDQDWXUH]DMXUtGLFDGDDWXDomRGR03"(VVDpGHJUDoDSHQVDXPSRXTXLQKR

C: É constitucional.

E: Sim!

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

( 2 IDWR GH HX GH QyV RV SURPRWRUHV GH MXVWLoD HVWDUPRV WUDEDOKDQGR FRP RV MXt]HV
estaríamos judicando?

C: Não!
E: Então...
&(XWRFRPSUHHQGHQGRDSHUJXQWD

( $ QDWXUH]D MXUtGLFD" (X Vy WDYD OKH GDQGR XP FDPLQKRVLQKR SUD VHQKRUD GHVODQFKDU
HQWmR¿FDVyQDSHUJXQWD

C: É constitucional, em relação a interesses de incapazes, em relação da natureza da matéria
em que se estará se tratando, em relação à parte. O que eu não estou compreendendo
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excelência é em que sentido é a natureza jurídica que o senhor quer que eu responda.

('DDWXDomR(UDVy0DVGHSRLVHXWHFRQWR

 (4XDQGRVHUiDGPLWLGDDUHYLVmRGRVSURFHVVRVGLVFLSOLQDUHV"

C: Nos casos em que a decisão for contrária à evidência dos autos, contrária a texto de lei, ou
QRVFDVRVHPTXHVXUJLUSURYDQRYDTXDQWRDTXHOHHPTXHIRLDSOLFDGDDSHQDOLGDGH

 (0HGL]XPDFRLVDDQWHVGD&RQVWLWXLomRGHDOJXPRXWURGLSORPDMiFRQVLGHURXR
MP como instituição necessária?
&6DOYRHQJDQRD&RQVWLWXLomRGHKRXYHGLVSRVLo}HVFRQVWLWXFLRQDLVVLPDQWHULRUHVD
PDVQmRFRPHVVDDPSOLWXGHGHDWULEXLo}HVQmRFRPHVVDFRQ¿JXUDomRTXHWHPKRMHQD
&RQVWLWXLomRGH(PPXLWRVFDVRV¿FDYDUHVWULWRDRkPELWRFULPLQDORXFRPRXPEUDoRGR
Poder Executivo, mas como está na Constituição de 88 não.

14) E: Mais umazinha. Quais os princípios infra-constitucionais inerentes ao Ministério
Público ditados pela doutrina? Os Constitucionais todo mundo sabe, eu quero os infraconstitucionais.

C: Sim, unidade, indivisibilidade... Com relação ao Ministério Público ou com relação aos
membros?

E: Sim... lnfra-constitucionais...

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

&$XWRQRPLD¿QDQFHLUDDGPLQLVWUDWLYD&RPUHODomRDRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRRX
ao Ministério Público em si excelência?
E: Enumeradas ao Ministério Público.

C: No momento não me recordo excelência...

(7XGREHPeHXDFKRTXHMiXOWUDSDVVHLRPHXWHPSR0XLWRREULJDGR

Percebam os Senhores Conselheiros, que não e razoável um examinador dizer
a um candidato que ele está enrolando. Além de não ser elegante, isso desestabiliza
qualquer examinando, mormente numa prova oral, onde a situação de estresse é alta,
172

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c172 172

05/04/2012 17:34:30

gigantesca mesmo. No caso particular, de uma candidata submetida a uma prova por
força de uma liminar, a situação é ainda mais delicada. A candidata tem que se portar
com extrema cautela para não ferir suscetibilidades, como de fato o fez e a banca
examinadora há que também portar-se igualmente com extrema cautela para não
parecer tendenciosa. Não foi o que aconteceu no caso em apreço por parte da banca,
isto e, por parte dos que examinaram a prova do Grupo III. A insistência em confundir
DFDQGLGDWDFRPSHUJXQWDVLUUHOHYDQWHVHD¿UPDo}HVFDSFLRVDVFRPR“caminhosinho
para Senhora deslanchar” ou “depois eu te conto” “mais uma mãozinha”
não objetivam nem extraem do candidato conhecimento necessário para avaliar se tem
RXQmRRPHVPRDLQGLVSHQViYHOFRPSHWrQFLDLQWHOHFWXDOSDUDRH[HUFtFLRGRFDUJReGH
se perguntar, o que pretendia o examinador com esse tipo de procedimento? A resposta
pyEYLDGHVTXDOL¿FDUDFDQGLGDWD
A situação ainda se revela mais grave na inquirição das questões relativas
a direito constitucional tributário e direito administrativo/improbidade. Transcrevo a
seguir as questões de direito constitucional tributário, formuladas pelo Procurador de
Justiça Dr. Ivo Benitez.

%RPGLD'UD7kPHUD

1) E: O tema do ponto 4 fala de controle de constitucionalidade, intervenção federal e tributos
HPHVSpFLH8PDSHUJXQWDDVVLPVySUDQRVLQLFLDPRVDFRQYHUVDomRDVHQKRUDMiRXYLXIDODU
HPHVSDGD³'kPRFOHV´"

E: Não? Porque a tudo momento pessoas dizem que o Estado de Rondônia precisa de uma
intervenção federal, a senhora já ouviu isso?
C: Jã excelência.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

C: Não excelência.

( 9DPRV VXSRU TXH VHULD LVVR XPD HVSDGD GH ³'kPRFOHV´ DPHDoDQGR 5RQG{QLD GH XPD
intervenção...

 ((XJRVWDULDGHRXYLODVREUHLQWHUYHQomRIHGHUDOYDPRVSHQVDUFRPRVHULDLVVR"

&$VKLSyWHVHVGHFDELPHQWR"
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()DOHVREUHLQWHUYHQomR

C: Sim. A intervenção federal ela se dá para repelir a intervenção federal de um Estado
PHPEUR HP RXWUR RX SDUD UHSHOLU LQYDVmR HVWUDQJHLUD SDUD DVVHJXUDU D VHSDUDomR GRV
SRGHUHVSDUDDVVHJXUDUDOLVXUDGDVFRQWDVQRVFDVRVHPTXHR(VWDGRGHL[DGHUHSDVVDURV
SHUFHQWXDLVTXHDOHLGHWHUPLQDSDUDDVD~GHHHGXFDomRWDPEpPSDUDDVVHJXUDUYLJrQFLD
de lei federal, o cumprimento de decisão...

(%HPDGUDWiQRFDPLQKRFHUWRVySUDQyVQRVVRWHPSRpFXUWRHQWmRQyVWHPRVTXHLU
aprofundando... Como é que se daria essa intervenção por exemplo no Executivo?

3) C: Neste caso, o Presidente deverá baixa um decreto e nomear um interventor e também
HVVDTXHVWmRGHYHUiVHUVXEPHWLGDDR&RQJUHVVR

(6HPSUHpQHFHVViULDHVVDDSURYDomRGR&RQJUHVVR"

&1mRHPWRGDVDVVLWXDo}HVSRUH[HPSORQRFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGHGHFLVmRMXGLFLDOQmR
pQHFHVViULR2SUySULR67)MXOJDDTXHVWmRHRFKHIHGR3RGHU([HFXWLYRSRGHID]HU

 ((YDPRVIDODUHQWmRHPLQWHUYHQomRGR3RGHU/HJLVODWLYRFRPRVHULD"

C: Como seria o procedimento?

E: O Procedimento, os efeitos...

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

&1RFDVRVXVSHQGHDVDWLYLGDGHVDWpTXHVHMDRUJDQL]DGDHpUHVWDEHOHFLGDDRUGHP

(6LPHXSRQKROiXPJHQHUDOXQLVROGDGRTXHPTXHHXSRQKROi"

Havendo o examinador percebido que a candidata seguia bem na resposta
2, resolveu interrompê-la por conta do tempo para, supostamente, ir aprofundando.
A Candidata continuou saindo-se bem nas respostas seguintes até que o examinador
não se conteve e, de forma irônica, perguntou se, no caso de intervenção no Poder
Legislativo, deveria ser colocado lá um soldado, um general. Evidentemente que
o examinador queria ridicularizar a candidata, fazendo crer a ela que a resposta era
uma grande tolice, posto que, até então, a mesma vinha se saindo muito bem. Como
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R FDQGLGDWR QmR SRGH GHEDWHU FRP R H[DPLQDGRU D¿QDO HVWi VHQGR DYDOLDGR H R
examinador tem sempre razão, o resultado disse é que o nervosismo vai dominando o
emocional de quem se encontra em uma situação delicada como essa.
Não fosse isso, até uma reação daquelas consideradas impróprias, mas
perfeitamente humanas resolveria o problema. No entanto, vale lembrar que a
maioria dos editais dos concursos prevê que, qualquer candidato que seja descortês
com membros da banca é afastado sumariamente da disputa. Se os examinadores têm
consciência disso, com muito mais razão, têm o imperioso dever de tratar com respeito
os candidatos que estão a examinar.
Depois dessa situação, com a invocação de um general ou um soldado, o
examinador acabou por fazer a candidata confundir-se e sair-se mal na resposta
seguinte. Vamos a ela.
(6LPHXSRQKROiXPJHQHUDOXPVROGDGRTXHPTXHHXSRQKROi"

C: Deverá nomear um interventor federal ali.

(1ROHJLVODWLYR"

&'RSUySULRyUJmRQp"$OJXpPGR&RQJUHVVRTXHGHYHUiVHUQRPHDGRLQWHUYHQWRU

(+iDOJXPDKLSyWHVHGHDIDVWDUWRGRVRVGHSXWDGRVHVWDGXDLV"1HVVHFDVRHQWmRVHULDLVVR"

C: Não me recordo excelência.

C: Suplentes.

((XYRXID]HUXPDSHUJXQWDHDVHQKRUDPHFRUULMDVHIRUQHFHVViULRHHVFODUHoD

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

E: Poderia chamar os substitutos? Como se chamam os substitutos?

  ( 4XDO D IXQomR GR 3URFXUDGRU*HUDO GD 8QLmR HQYROYHQGR Do}HV GH FRQWUROH GH
inconstitucionalidade no Supremo?

& $OpP GH VHU XP GRV OHJLWLPDGRV SDUD SURSRU D DomR HOH WDPEpP GHYH RSLQDU SHOD
procedência ou não da pretensão.
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E: É que eu falei uma palavra Procurador-Geral da União.

C: Ah! Procurador-Geral da República, excelência, Desculpa...

E: E se for Procurador-Geral da União quem seria?

&3RUTXHQRFDVRTXHPDWXDSHUPLWHR67)pR3URFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFD

 (1LQJXpPPDLV"3RUTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRHOHWHPXPWUDEDOKRTXHVHFKDPD³FXVWXV
OHJLV´HDOJXpPID]DGHIHVDGHVVDOHL"

&6LP([FHOrQFLDRDGYRJDGRJHUDOGD8QLmR

Nas questões acima, o examinador realizou uma espécie de “pegadinha”,
chamando de Procurador Geral da União o que seria Procurador Geral da República. A
candidata não percebeu inicialmente a maldade, talvez pelo fato de estar extremamente
contida em suas reações, como é comum em todos os candidatos em concurso público
em não contrariar o examinador. É certo que o examinador, no caso, pediu que ela o
FRUULJLVVHID]HQGROKHFUHUTXHSXGHVVHHVWDUD¿UPDQGRDOJXPDLPSURSULHGDGH0DV
TXDQGRDOHUWDGDQRYDPHQWHFRUULJLXRTXHGHPRQVWUDGRPtQLRGRWHPD
Nas perguntas seguintes, para as quais peço a mais detida atenção de Vossas
Excelências, o examinador sai completamente do tema para inquiri-la justamente
sobre o mandado de segurança da Candidata, onde tenta, o tempo, todo confundida

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

com perguntas totalmente irrelevantes. Mesmo assim. Ela se saiu bem. Vale conferir.

8) E: Muito bem. Voltando aqui ao Controle de Constitucionalidade, vamos lembrar da
&RQVWLWXLomR TXDQGR HOD H[LJH SHGH DTXL SDUD LQJUHVVR QD FDUUHLUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
que se exija do bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e a Resolução
do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ou menos, dá uns exemplos de atividades
consideradas jurídicas, então a Senhora lembra quais seriam essas atividades?

&/HPEUR(H[HUFtFLRGDDGYRFDFLDRH[HUFtFLRGHFDUJRSULYDWLYRGHEDFKDUHOHUHFHQWHPHQWH
IRLLQFOXtGRFXUVRVGHSyVJUDGXDomR

 ((XJRVWDULDGHVDEHUVREUHDFXPXODWLYLGDGHDGUDVHIRUPDQXPDQRUHFHEHRWtWXORGH
EDFKDUHOHP'LUHLWRHH[HUFHXPFDUJRH[FOXVLYRGHDWLYLGDGHMXUtGLFDXPFDUJRWpFQLFRGD
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iUHDWUDEDOKDXPDQRDOLjWDUGHID](VFRODGD0DJLVWUDWXUDHjQRLWHID]XP&XUVRGH3yV
JUDGXDomRUHFRQKHFLGRDTXLSHOR&RQVHOKR1DFLRQDO3UHHQFKHULDHPXPDQRHVVDH[LJrQFLD
de três anos?

C: Não.

 ((VHHXLQVLVWLUHHQWUDUFRPR0DQGDGRGH6HJXUDQoDHGL]HUTXHD5HVROXoŅRQmR
HVSHFL¿FDTXHQmR"

C: Mas a Constituição fala em 3 anos de atividade jurídica, como a Constituição fala em 3
DQRVFRPRD5HVROXomRUHJXODPHQWRXFRPGHFDUJRSULYDWLYRGHEDFKDUHOGHYHVHHQWHQGHU
FRPRRWUDQFXUVRGHVVHWHPSRH[HUFHQGRHVVDVIXQo}HV3RUTXHQDYHUGDGHWHUiXPDQRVy

11) E: Mas o Conselho não fala que tem de ser três anos corridos, não pode acumular?

C: Realmente é uma questão de interpretação, se a Constituição fala 3 anos deve-se entender
como o decurso desse prazo.

 (6HHXFRQVHJXLUXPDOLPLQDUKLSyWHVHDVHQKRUDp'UDVHUiD3URPRWRUDHLUiUHFHEHU
R0DQGDGRGH6HJXUDQoDTXHMiWHPXPDOLPLQDUDFHLWDQGRHVVDFXPXODomRFRPRpRQRPH
FXPXODomR¿FWDQpHXPDOLPLQDUSRUDFDVRVXUJLUDFHLWDQGRDFXPXODomR¿FWDFRPRVHULD
RSDUHFHUGDGUDWUDoDQGRDVSHFWRVOHJDLVSDUDFRPEDWHUHVVDOLPLQDU"

C: É que primeiro a norma constitucional deve ser observada e ela é que vai ditar os

(8PDUJXPHQWRMXUtGLFRDOpPGHVVHTXHD6HQKRUDMiPHQFLRQRX

& 3RGHULD XWLOL]DU DQDORJLFDPHQWH DTXHOHV FDVRV GH DSRVHQWDGRULD HP TXH p YHGDGD D
FRQWDJHP¿FWDD&RQVWLWXLomRHPYiULDVKLSyWHVHVHODIDODGHVVDFRQWDJHPHQWmRQRFDVR
estaria num entendimento sistemático, estaria indo contra a Constituição.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

SDWDPDUHVSDUDTXHDTXHVWmRVHMDUHJXODPHQWDGD

Mesmo diante de toda essa teratologia inquisitorial, a candidata saiu-se
muito bem, repita-se. Demonstrou muita segurança, porque o que o examinador lhe
perguntava não servia para qualquer avaliação. Eu mesmo, por mais que me esforce, não
PHUHFRUGRGHDOJXPDKLSyWHVHGHFRQWDJHPGHSUD]RVLPXOWkQHR)RUoDUFRPRRIH]R
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H[DPLQDGRUVyVHUYLXSDUDGHPRQVWUDUTXHUHDOPHQWHSUHWHQGLDTXHHUDGHVTXDOL¿FDU
a candidata, mas não conseguiu. Ela se saiu muito hem, em que pese a situação, em que
pese não ser aquele o tema da matéria.
Não estou exagerando, Excelências. Vejam o que o examinador faz com
a candidata, ao perceber que não conseguiu desestabilizá-la. A prova era de direito
FRQVWLWXFLRQDOWULEXWiULR2H[DPLQDGRUTXHMiKDYLDVDtGRFRPSOHWDPHQWHGRWHPD
DRLQGDJDUDFDQGLGDWDVREUHRWHPSRQHFHVViULRSDUDRH[HUFtFLRGHFDUUHLUDMXUtGLFD
DFDERXSRUVHVXSHUDU1mRVHFRQWHYHHIRLH[SOtFLWRDRVHUHIHULUMXVWDPHQWHVREUHR
mandado de segurança que a Autora havia impetrado.
Mesmo que o tema sorteado tivesse sido esse, por cautela, pelo cuidado de
passar uma ideia de imparcialidade, que era o seu dever, jamais qualquer examinador
poderia inquiri-la sobre o mandado de segurança que ela impetrou para continuar
concorrendo. Vamos à continuação do texto degravado.

13) E: Na interpretação da dra, será que vai contra a Constituição, essa situação relativa ao
0DQGDGRGH6HJXUDQoDTXDQGRD&RQVWLWXLomRGL]WUrVDQRVQRVEDFKDUpLVHP'LUHLWRFRPR
pTXHDGUDLQWHUSUHWRXLVVRSRUTXHDGUDHQWURXFRPXP0DQGDGRGH6HJXUDQoDHQyVWHPRV
TXH$VXDSDODYUDQmRFRPRFDQGLGDWDHXTXHURRXYLODFRPR3URPRWRUDGH-XVWLoD¿VFDO
GDOHLQHVVHPDQGDGRGHVHJXUDQoD

C: Bem, inicialmente eu também tive essa dúvida, e inúmeros doutrinadores se manifestaram
nesse sentido, quando se fala em três anos do bacharel em direito havia dúvida se era a partir
do bacharelado ou se podia serem computadas atividades exercidas anteriormente porque a
norma ela não é clara, se falar três anos a partir do bacharelado, ela fala do bacharel, mas

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

SRVWHULRUPHQWHHVVDTXHVWmRIRLUHJXODPHQWDGDFRPHVVDQRUPDHVVD5HVROXomRGR&RQVHOKR
1DFLRQDOTXHRVHQKRUPHQFLRQRX(QWmRQHVVHFDVRFRPRMiHVWiUHJXODPHQWDGDSHORyUJmR
FRPSHWHQWH D SDUWLU GD UHVROXomR VDOYR HQJDQR TXH p GH IHYHUHLUR GHYH VHU REHGHFLGD D
FRQWDJHPDSDUWLUGDFRODomRGHJUDXDSDUWLUGDtFRPRDSUySULDUHVROXomRIDORX

 (0XLWREHP$'UDMiUHVSRQGHXDOJRVREUHLVRQRPLDRTXHVLJQL¿FDDLVRQRPLDHP
rápidas palavras?

&eRWUDWDPHQWRLJXDOSDUDDTXHOHVTXHVHHQFRQWUDPHPVLWXDo}HVLJXDLV

15) E: Em um concurso como este que a senhora está participando, a senhora recebe um
0DQGDGR GH 6HJXUDQoD QD PHVPD VLWXDomR TXH D VHQKRUD HVWi HQIUHQWDQGR HP TXH
GRFXPHQWRVVmRDSUHVHQWDGRVIRUDGHSUD]RLVVRDtpLJXDOGDGHHQWUHDVSDUWHV"
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&1RQRVVRPDQGDGRGHVHJXUDQoD"

E: Num caso semelhante. Num concurso como esse, existe um prazo, a entrada de documentos
YDLDWpRGLDGLJDPRVGHDJRVWRHRFDQGLGDWRFKHJDFRPRGRFXPHQWRGLDGHVHWHPEUR
isso ai iria ferir ou não a isonomia entre as partes?

&6LPH[FHOrQFLDPDVVHPFRPHQWDUDTXHVWmRUHODWLYDDRQRVVRFDVRHVSHFt¿FR

E: A senhora é promotora...Vamos analisar o caso sobre a lei.

C: Sim, iria analisar o edital do concurso.

E: Existe o lado passional que é quem se emociona, quem vive o drama. E a senhora hora
precisa se isentar da paixão, para fazer um caso, para emitir um parecer técnico.

& 6LP H[FHOrQFLD &RPR SURPRWRUD GH MXVWLoD HX DQDOLVDULD RV HGLWDLV TXH UHJXODP R
FRQFXUVRVHH[LVWHDOJXPDUHJUDHGLWDOtFLDTXHDXWRUL]HRFDQGLGDWRFRPSURYDUHVVDVLWXDomR
HPDOJXPPRPHQWRSRVWHULRUHXGLULDTXHGHYHULDVHUVHJXLGRRHGLWDOHPUD]mRGRSULQFLSLR
GDYLQFXODomRHGLWDOtFLDFGRSULQFtSLRGDOHJDOLGDGH

  ( 0XLWR EHP &ODUR FODUR ( DJRUD GHSRLV GD GHFLVmR GR 6XSUHPR FRP UHVSHLWR GR
DVVXQWRTXHGL]TXHpGDLQVFULomRGH¿QLWLYD"

C: Bem, primeiro essa decisão do Supremo disse respeito se era constitucional ou não essa
H[LJrQFLDIRLHQWHQGLGRTXHVLP(ODWHPHIHLWRYLQFXODQWHSDUDD$GPLQLVWUDomRPDVHODWHP
HIHLWRYLQFXODQWHDSDUWLUGHGHDJRVWRTXHIRLDGDWDGDGHFLVmR(VVHHQWHQGLPHQWRHOHQmR
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

SRGHUHWURDJLUSDUDGHVFRQVWLWXLUDWRVSUDWLFDGRVUHJXODUPHQWH(ODGHYHUiVHUREHGHFLGDD
partir de então.

(0DVQmRpDGHFLVmRHODDSHQDVLQWHUSUHWD2WH[WROHJDOMiH[LVWH

&6LPPDVpSRUTXHRWH[WRMiHVWDYDUHJXODPHQWDGR

(1mRSUHFLVDUHJXODPHQWR

&0DVKDYLDGLYHUJrQFLDVH[FHOrQFLD>«@

O examinador lança para a candidata uma situação idêntica a qual ela é parte,
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de forma totalmente desnecessária, para confundi-la, para desestabilizá-la, para deixáOD LQVHJXUD SDUD GHL[iOD SURIXQGDPHQWH FRQVWUDQJLGD HQ¿P SDUD GHVTXDOL¿FiOD
Chega ao ponto de exigir dela que se manifeste sobre o tema sem paixão. Pergunto.
&RPRLVVRVHULDSRVVtYHOSRUSDUWHGHDOJXpPTXHpSDUWHLQWHUHVVDGDHPSURFHVVRH
defende uma tese em que supostamente o examinador não concorda. Se ela insistir na
sua tese, o examinador irá dizer que a resposta está errada. É óbvio. Era isso exatamente
que ele queria, mas não conseguiu. Ela manteve a calma e se saiu razoavelmente bem
diante da situação.
Esse comportamento do examinador, ao meu sentir, demonstra claramente a
WRWDOIDOWDGHLVHQomRSDUDH[DPLQDUDFDQGLGDWDD¿QDOKDYLDWDQWRVDVVXQWRVDLQGDJDU
VREUHGLUHLWRFRQVWLWXFLRQDOWULEXWiULRTXHDSHUJXQWDTXH¿FDp4XDODUHDOLQWHQomR
GR H[DPLQDGRU IXJLU WRWDOPHQWH GR WHPD R¿FLDO H FRP XP GHWDOKH SDUD HVFROKHU
justamente o outro tema, a causa de pedir do seu mandado de segurança da candidata?
A resposta é óbvia. Ressentimento, inconformismo com a irresignação da candidata.
Pura vaidade. Nada mais.
O examinador seguinte, de direito administrativo e improbidade, também
não foi menos cruel com a candidata. Vamos às indagações e às respostas.
'UD 7kPHUD 3RQWR  'LUHLWR $GPLQLVWUDWLYR DWR DGPLQLVWUDWLYR FRQFHLWR UHTXLVLWRV
FODVVL¿FDomRHVSpFLHVWHRULDGRVPRWLYRVGHWHUPLQDQWHVLQYDOLGDomRDOpPGDOHJLVODomRGR
MP que a Senhora já conversou com o Dr. Abdiel e improbidade administrativa.

1) E: Eu começo a conversar com a senhora sobre ato administrativo, e, nessa
esteira, eu lhe pergunto, como se vê a auto-executoriedade diante do contido no

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

Artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal?

C: Mas é, eu não me recordo qual é o texto contido neste artigo excelência.

E: Nem eu. O artigo mais famoso da Constituição Federal.

C: Artigo 5º, inciso LV?

E: Artigo 5°, inciso LV!

&([FHOrQFLDRUROGR$UWLJRHOHpPXLWRH[WHQVRHHXFRQIHVVHTXHHXWHQKRGL¿FXOGDGHSDUD
decorar texto de lei...
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E: Eu acho que o artigo 5°, inciso LV, a senhora citou no seu Mandado de Segurança
quanto ao princípio da ampla defesa. É exatamente isso, ampla defesa.

C: Sim. Como se dá a auto-executoriedade com relação à ampla defesa?

(&RPRVHYrDDXWRH[HFXWRULHGDGHGLDQWHGRFRQWLGRQR$UWLJRLQFLVR/9GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO"(VVDpDSHUJXQWD

C: Um dos atributos dos atos administrativos é a auto-executoriedade, mas há casos que,
para que esse ato seja executado, é necessário que haja prévia instauração de um processo
DGPLQLVWUDWLYRFRPREVHUYkQFLDGDVUHJUDVOHJDLVHPRXWURVQmRRDWRMiWHPHVVHDWULEXWR
e a parte pode questionado em juízo ou até mesmo perante a Administração.

 (+iGRXWULQDGRUHVTXHQmRDFHLWDPFRPRFRUUHWDDFODVVL¿FDomRGRDWRDGPLQLVWUDWLYR
discricionário, por quê?

C: Porque, na verdade, dizem que o Administrador é sempre vinculado, embora a lei nos
casos de ato discricionário, lhe conceda uma ou outra situação para atuar, para decidir, ele
HVWiVHPSUHYLQFXODGRjPRUDOLGDGHHDRVSULQFtSLRVTXHUHJHPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDH
DTXHODVKLSyWHVHVTXHOKHGmRRSRGHUGHGHFLVmR(OHQmRSRGHLQRYDUQRFDVR

  ( +i DOJXPD H[FHomR j UHJUD GH TXH RV HIHLWRV GD DQXODomR GRV DWRV DGPLQLVWUDWLYRV
UHWURDJHPH[WXQF"

É: Nos casos em que há direito adquirido, há essa previsão expressa e também nos casos de

  ( (P TXH VLWXDomR R DWR DGPLQLVWUDWLYR JHUDO SRGHUi VHU DWDFDGR SRU TXHP VH VHQWLU
lesado pela atuação administrativa?

C: Em que situação? Qual é a medida utilizada para combater a lesão excelência? Desculpe,

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

UHYRJDomRSRUFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD$GPLQLVWUDomRKDYHQGRGLUHLWRVDGTXLULGRV

HXQmRHQWHQGLDSHUJXQWDH[FHOrQFLD"

((PTXHVLWXDomRRDWRDGPLQLVWUDWLYRJHUDOSRGHUiVHUDWDFDGRSRUTXHPVHVHQWLUOHVDGR
pela atuação administrativa?

&1DVLWXDomRHPTXHHVVHDWRYLHUDUHVWULQJLUGLUHLWRVRXDSUHMXGLFDGDHVVDSHVVRDWHP
OHJLWLPLGDGHSDUDTXHVWLRQDUHPMXt]RRXSHUDQWHDSUySULDDGPLQLVWUDomRSHODYLDFDEtYHO
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5) E: Improbidade administrativa. É sabido que o bem de família é impenhorável, a senhora
FRQKHFHDOJXPDVLWXDomRHPTXHSRVVDH[FHSFLRQDUHVVDUHVVDOYDQRTXHSHUWLQHDUHSDUDomR
do patrimônio público?

C: Se esse bem tiver sido adquirido com recursos adquiridos ilicitamente com dinheiro da
Administração Pública, não vai prevalecer essa cláusula de impenhorabilidade. Porque, na
verdade, a lei de improbidade administrativa determina que devem ser restituído ao erário
WRGRVRVEHQVTXHGDOLIRUHPDGTXLULGRVLOHJDOPHQWHFRPRRHQULTXHFLPHQWRLOtFLWR

 ((PDomRGHLPSURELGDGHHPFDVRGHRFRUUrQFLDGHGXSORJUDXGHMXULVGLomRHPUD]mR
GDDXVrQFLDGHUHFXUVRIDFXOWDWLYRSRGHOHJLWLPDGRTXHQmRSDUWLFLSRXGDUHODomRSURFHVVXDO
interpor a apelação?

C: No caso, somente pessoa jurídica de direito público, o MP ou o réu, esses são os interessados
excelência.

 ($WRVDQXOiYHLVJHUDPHQTXDGUDPHQWRQDFDWHJRULDGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD"

C: Atos anuláveis?

E: Exatamente.

C: Os atos podem ser anulados na conveniência e oportunidade da Administração, se esse ato
IRLSUDWLFDGRGHQWURGDUHJXODULGDGHQmRKiFRPRHQTXDGUDGRGHQWURGDFDWHJRULDGHDWR
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de improbidade.

 (2SDUiJUDIRGRDUWLJROGD/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYDSUHYrQRWL¿FDomR
SDUD GHIHVD SUHOLPLQDU HP DomR GH LPSURELGDGH LVVR p UHJUD HVFULWD QHVWH SDUiJUDIR +i
DOJXPD VLWXDomR HP TXH HVWD SRGH VHU GLVSHQVDGD SHOR PDJLVWUDGR" $ VHQKRUD FRQKHFH
DOJXPDVLWXDomR"

&$MXULVSUXGrQFLDWHPDSRQWDGRDTXHODVVLWXDo}HVHPTXHDLQLFLDOMiYHPFRUURERUDGRGH
HOHPHQWRV VX¿FLHQWHV TXDQWR D DGPLVVLELOLGDGH GD DomR FRPR QR FDVR GH LQTXpULWR FLYLO Mi
com ampla produção de prova. A jurisprudência tem entendido que não acarreta nulidade a
GLVSHQVDGDQRWL¿FDomRSUHOLPLQDU

9) E: E a jurisprudência vai buscar respaldo para isso aonde?
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C: Que, no caso, não é temerário o recebimento da inicial, ela está fundamentada e que
WDPEpPRSURFHVVRVHUiLQVWDXUDGRHVHUiDVVHJXUDGRRFRQWUDGLWyULRDDPSODGHIHVDQRVHX
curso normal.

 (3RUTXHRVGRXWULQDGRUHVDOJXQVGRXWULQDGRUHVGHVWDFDPHID]HPFUtWLFDVjPiUHGDomR
GR $UWLJR  GD /HL GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD QR TXH GL] UHVSHLWR j $GPLQLVWUDUmR
'LUHWD,QGLUHWDRX)XQGDFLRQDOGHDOJXQVGRV3RGHUHV"

&eSRUTXHQRFDVRHOHSHJDDVIXQGDo}HVFRPRVHDVDXWDUTXLDVDOLHVWLYHVVHPLQFOXtGDV
QmR HVSHFL¿FD WRGRV RV UDPRV GD $GPLQLVWUDomR 'LUHWD H ,QGLUHWD QD YHUGDGH GHL[D DV
autarquias de fora e as outras entidade para-estatais.

Não é razoável exigir-se que um candidato saiba de cor os artigos dos textos
OHJDLV2TXHLPSRUWDpDVXDFRPSUHHQVmRGRVLVWHPDMXUtGLFRHDVXDFDSDFLGDGHGH
procurar, de pesquisar aonde se encontram as respostas. Fosse assim, a imensa maioria
de todos nós não deveria estar ocupando os cargos que ocupamos. Ao longo da nossas
YLGDVSUR¿VVLRQDLVXQVPDLVRXWURVPHQRVDFDEDPRVSRUGHFRUDUDOJXQVDUWLJRVGHOHL
mas não todos, só aqueles que mais manipulamos. Saber apenas de cor os artigos de lei
QmRVLJQL¿FDGRPtQLRSOHQRH¿FD]GRVLQVWLWXWRVMXUtGLFRV
No caso, o examinador, não só foi extremamente irônico, ao lembrar que
o Art. 5° - inciso LV, da Constituição foi o artigo do qual se valeu a candidata para
LPSHWUDUDVXDVHJXUDQoDWHQWDQGRFRPLVVRWDPEpPGHVTXDOL¿FiODFRPRFKHJRXD
D¿UPDUTXHVHWUDWDYDGRLQFLVRPDLVIDPRVRGR$UW3HUJXQWR(PTXHOXJDUHVWi
escrito isso?
Na visão de cada um de nós, outros incisos podem ser mais importantes e,
Art. 5°, que assegura, entre outros, o direito à vida, o mais fundamental de todos.
Mas isso é apenas uma opinião pessoal. Respeito opiniões diversas que contemplem
outras hipóteses. Estou apenas tentando demonstrar com isso a desarrazoabilidade da
inquirição nos termos em que foi formulado.
Poder-se-á dizer que estou avaliando a candidata. Estou sim, não para
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portanto, mais famosos. Eu mesmo acho que mais importante e o próprio caput do

OKH FRQIHULU QRWD 6H R ¿]HVVH GDUOKHLD XPD QRWD EHP PHOKRU GR TXH DTXHOD TXH
REWHYH 0DV R TXH SUHWHQGR p GHPRQVWUDU GH IRUPD FDEDO LQVR¿VPiYHO R TXDQWR IRL
extremamente tendenciosa, injusta e desarrazoada a sua reprovação. O sentimento que
PH¿FRXGHSRLVGHVVHH[DPHGHWLGRGDSURYDpTXHDFDQGLGDWDMiFRPSDUHFHXDRH[DPH
previamente reprovada.
'HYRD¿UPDUTXHDSHQDVRXYLRVRPQmRSRGHQGRDYDOLDUJHVWRVWURFDGH
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ROKDUHV³FDUDHERFDV´FRPRD¿UPRXDFDQGLGDWDPDVGRFRQWH~GRGRWH[WRHPHUJH
uma situação totalmente irregular, absurda e que deve ser repelida.
Há outra questão que deve ser lembrada para demonstrar a falta de
imparcialidade da comissão. Se não me falhe a memória, o Dr. Gilberto Barbosa
GRV6DQWRVD¿UPRXHPVXDVXVWHQWDomR RUDOTXHVyYHLRDFRQKHFHU DFDQGLGDWDQD
sessão anterior deste Conselho. A Candidata, por outro lado, em suas razões que me
HQYLRXD¿UPDTXHQmRHYHUGDGHLUDHVVDD¿UPDomRSRUTXDQWRKiTXDWURDQRVWUDEDOKD
no Tribunal de Justiça de Rondônia, sendo que frequentemente tem contato com o
Procurador de Justiça que atua naquela Corte e algumas vezes chegou a recepcionar
o Dr. Gilberto no gabinete do Desembargador que ela assessora, o Dr. Sausão Batista
Saldanha.
7HQKRFRPRYHUGDGHLUDGHVFXOSHPPHDGXUH]DDD¿UPDomRGD&DQGLGDWDH
QmRDGR'U*LOEHUWRSHODVLPSOHVFLUFXQVWkQFLDGHTXHIRLRSUySULR'U*LOEHUWRTXHP
inquiriu a candidata sobre o Art. 5° inciso LV, da Constituição, fazendo referência ao
fato de que ela o havia utilizado no seu mandado de segurança. Se assim procedeu,
FRPRD¿UPDUTXHQmRFRQKHFLDDFDQGLGDWD"
Naquele momento, o Dr. Gilberto demonstrou que já conhecia a candidata e
que não veio a conhecê-la apenas aqui na sessão como disse.
eGHVHUHVVDOWDUSRU¿PTXHQDSURYDGR*UXSR,,,LPSXJQDGDKRXYHWUrV
examinadores e apenas dois lançaram a nota, deixando de aparecer a do Dr. Abdiel
Ramos Figueira. Cuida-se, portanto, de um aspecto formal extremamente relevante,
VX¿FLHQWHSRUVLVyVHQmRIRVVHPWRGDVDVGHPDLVUD]}HVHOHQFDGDVSDUDQXOL¿FDUR
exame.
Esses foram os destaques que entendi mais importantes para o deslinde do
feito, de forma a demonstrar que, quando este Conselho determinou que as provas orais
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

devessem ser gravadas, assim foi feito justamente para se evitar situações como essa,
de forma a que a competição entre os candidatos se desse em condições de igualdade.
Por todos estes fundamentos, acolho o pedido, para determinar a anulação da
arguição das provas do Grupo III, devendo a candidata ser submetia a nova arguição.
É como voto.
%UDVtOLDGHMXQKRGH

RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETO
Relator
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CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Concurso Público.

PROCESSO N.° 0.00.000.000442/2008-11
RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO QUADROS DA SILVA
REQUERENTE: JACINTO FELISDINO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
OBJETO: REQUER A ANULAÇÃO DO XXXIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PEDIDO LIMINAR.
EMENTA
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
FORMAÇÃO E PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE CONCURSO.
IMPEDIMENTO DO PROCURADOR-GERAL. APLICAÇÃO DO
ART. 55, PARÁGRAFO 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL SC N. 197/2000. RECONHECIDA A INVALIDADE DA DESIGNAÇÃO DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PARA PRESERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA. REJEITADAS OS PLEITOS DE ANULAÇÃO
DAS QUESTÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

Nos termos amplos do art. 102 do Regimento Interno
mesmos aqueles que não se inscreveram para o concurso
detêm legitimidade para apontar ilegalidades no certame.
que ministrara aulas em curso preparatório, por força do
SULQFtSLRGDHVSHFLDOLGDGHRXHVSHFL¿FLGDGHGHYHLQFLGLUR
art. 55, parágrafo 2°, da Lei Complementar Estadual SC nº
197/2000 devendo a Presidência da Comissão da Concurso
ser exercida pelo Procurador de Justiça mais antigo.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

Diante do impedimento do Procurador Geral de Justiça,

Conforme magistério da doutrina, devem ser aproveitados
os atos já praticados para preservar a segurança jurídica e
a credibilidade da Administração Pública.
Não se vislumbrando o alegado plágio nem sendo possível
ingressar no mérito das questões do concurso, rejeita-se a
pretensão de nulidade do concurso ou das questões.
Pedido conhecido e julgado parcialmente procedente.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os conselheiros do Conselho
Nacional do Ministério Público, por maioria, rejeitar as preliminares e julgar
parcialmente procedente o pedido de controle administrativo, vencidos os Conselheiros
Diaulas Ribeiro e Paulo Barata.
Brasília, 04 de agosto de 2008.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de representação apresentada pelo advogado Jacinto Felisdino da
Silva, visando à instauração de Procedimento de Controle Administrativo a contra atos
decisórios da Comissão do XXXIII Concurso para ingresso na carreira do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, Edital n° 003/PGJ/2007.
Informa que foi realizado o processo seletivo preambular no dia 13-04'L]TXHD&RPLVVmRGR&RQFXUVRGLYXOJRXKRUDVGHSRLVRJDEDULWRR¿FLDO
concedendo o prazo de 2 (dois) dias, para a interposição do recurso e 5 (cinco) dias
para o julgamento, conforme item 10.9 do referido Edital.
$¿UPDTXHDOpPGDV VHWH TXHVW}HVDQXODGDVHGDV VHWH TXHWLYHUDP
seu gabarito alterado, em uma prova com total de 90 (noventa) questões (45 no período
matutino e 45 no vespertino), há, pelo menos, outras 20 (vinte) a serem anuladas, já
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

TXHÀDJUDQWHPHQWHRIHQVLYDVDRVDUWLJRV&DSXWHFDSXWDPERVGD&RQVWLWXLomR
Federal e artigo 17, § 1°, da Resolução CNMP n° 14, de 06-11-2006, pois entende
TXH DV TXHVW}HV GH SRUWXJXrV WHULDP VLGR SODJLDGDV GH REUD HVSHFt¿FD 1RYtVVLPD
Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla, 43ª ed.), e também
por apresentarem controvérsia na doutrina e jurisprudência pátrias ou, mesmo, por
afrontarem à literal disposição de lei, sustentando que tais questionamentos são
vedados em sede de Concurso público e, por consequência, devem ser anuladas.
Alega, ainda, que a composição (presidência) da Comissão do Concurso
também se encontra eivada de ilegalidade, por ofensa ao disposto no artigo 55, § 2°,
da Lei Estadual Complementar n° 197/2000 - Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público, motivo pelo qual requer a anulação da prova preambular realizada no dia 13D¿PGHTXHVHMDVDQHDGDDLUUHJXODULGDGHDSRQWDGD
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Alternativamente, requer a anulação das questões números 01, 04, 05, 15, 18,
42 e 43, da prova matutina, e das de números 02,03,04,05, 07, 08, 10, 13, 17, 18, 20,
HGDSURYDYHVSHUWLQDSRUIHULUHPÀDJUDQWHPHQWHD5HVROXomR&103Q
ou, por contrariarem o artigo 5°, Caput, (princípio da isonomia) e artigo 37, caput,
(impessoalidade), ambos da Constituição Federal.
Ou, ainda, requer a anulação da prova preambular realizada, com renovação
dessa etapa do Certame, com estrita obediência às determinações da Resolução CNMP
n° 14/06, em face do elevadíssimo número de questões já anuladas (7) e que tiveram
seu gabarito alterado (outras 7) e pela necessidade de anulação de mais outras 20
questões, comprometendo mais de 1/3 das provas objetivas realizadas.
Se não for o caso, que seja assegurado o direito a todos os candidatos inscritos
conhecerem as motivações das decisões da Banca Examinadora em face dos recursos
interpostos.
Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão das
SUy[LPDVIDVHVGRFRQFXUVRDWp¿QDOGHFLVmRGHVWHSURFHGLPHQWR
&RQFOXLD¿UPDQGRTXHDSHVDUGH QmR¿JXUDUHQWUHRVFDQGLGDWRVLQVFULWRV
no referido Concurso Público, entende possuir legitimidade para propor a presente
UHSUHVHQWDomRWHQGRHPYLVWDTXHDGHÀDJUDomRGHVWHSURFHGLPHQWRSRGHVHULQVWDXUDGR
até mesmo de ofício, pela maioria do Plenário deste E. Conselho, nos termos do artigo
102 e seguintes, do RICNIVIP.
1D À  SURIHUL GHVSDFKR LQIRUPDQGR DFHUFD GR SURYLPHQWR FDXWHODU
deferido para suspender o Certame (PCA n° 0385/2008-71), bem como determinei
TXHVHR¿FLDVVHjDXWRULGDGHFRPSHWHQWHSDUDSUHVWDUDVLQIRUPDo}HVTXHHQWHQGHVVH
devidas.
A Presidente da Comissão do Concurso, Dra. Gladis Afonso, SubprocuradoraLQIRUPDo}HVQDVÀVD
Em apertada síntese, a Presidente da Comissão do Concurso refuta qualquer
irregularidade na sua nomeação, seja porque extemporânea a irresignação, vez que
transcorridos mais de 120 dias do ato censurado, seja porque a “discussão resultou
superada ante os argumentos expendidos pela Assessoria do Procurador-Geral que, em
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Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, prestou as

parecer lavrado em processo instaurado para tanto, foi acolhido por sua Excelência, e
cuja conclusão é a seguinte:
“(...) esta Assessoria entende que o impedimento do Procurador-Geral
de Justiça, determinado pelo disposto no § 3° do artigo 3° da Resolução
n. 14/2006 - CNMP por ter exercido o cargo de professor na Escola do
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Ministério Público, nos três anos anteriores à constituição da Comissão
de Concurso, trata-se de impedimento absoluto, que o inabilita para
todas as fases do certame, devendo, portanto, ser substituído pelo seu
representante legal na forma do disposto no Caput do artigo 10 da Lei
complementar nº 197/2000, ou seja, por um dos SubprocuradoresGerais de Justiça designados. É o parecem sub-censura. ”

Informa a autoridade que o parecer adotado pelo Exmo. Procurador-Geral não
sofreu qualquer reprimenda na ocasião, quer do Conselho Nacional ou no Judiciário,
apenas resultou que um dos membros da banca que não a aceitou, renunciou, mas
jamais houve questionamentos da juridicidade do que foi decidido.
Ademais, entende que o interessado falece de legitimidade para suscitar
0 assunto perante este CNMP, já que a tese foi acatada internamente, pela classe
Ministerial, ou seja, é matéria interna corporis, não cabendo a um estranho à instituição
YLUGLVFXWLODVHPDSUHVHQWDUTXDOTXHUMXVWL¿FDWLYDSODXVtYHOSDUDWDQWR
No mais, o argumento de que o impedimento do Procurador-Geral, que é
SHVVRDO WUDQVIHUHVH D RXWUHP WmRVRPHQWH SHOR H[HUFtFLR GR FDUJR GH FRQ¿DQoD
induziria à conclusão absurda de que em qualquer impedimento de sua Excelência,
seja ele decorrente de qualquer natureza, os Subprocuradores estariam impedidos de
atuar e substituí-lo e, obviamente, não teria qualquer sentido a norma de substituição.
E, ainda, que a norma invocada pelo interessado (art. 55, § 2°, da Lei Estadual
Complementar n° 197/2000, Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de Santa
Catarina) é somente aplicável às hipóteses de impedimento eventual, porque norma
especialíssima, não se aplicando a situações de impedimento absoluto como entende
ser o caso dos autos.
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

$¿UPDTXHQmRKRXYHDXVrQFLDGHIXQGDPHQWDomRQDVGHFLV}HVGRVUHFXUVRV
ao contrário, todas as decisões referentes aos quase 800 (oitocentos) recursos
DSUHVHQWDGRV IRUDP GHYLGDPHQWH MXVWL¿FDGDV &RPSURYD WDO DVVHUWLYD FRP D MXQWDGD
das cópias dos protocolos de recursos interpostos por candidatos o inconformados
com o gabarito provisório (primeiro), relativas às questões alvo de insurreição nas
representações sub examine, os votos e as atas que assentam o posicionamento
externado pelo respectivo relator.
Aduz que não procedem as alegações de ausência de publicidade e
transparência das decisões da Banca Examinadora. Pelo contrário, sustenta que o
FRQFXUVR VHJXH URWLQDV LGrQWLFDV jV GH TXDOTXHU FHUWDPH FRP LJXDO ¿QDOLGDGH H TXH
jamais foram contestadas em qualquer instância administrativa ou judiciária.
Da alegação de atentado ao princípio da isonomia e da impessoalidade em face
188
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GHFORQDJHPGHREUDHVSHFt¿FD*UDPiWLFDGD/tQJXD3RUWXJXHVDD¿UPDTXHQmRKRXYH
plágio de qualquer questão, pois nenhuma das perguntas da prova de português foram
copiadas, mas apenas frases extraídas em contextos distintos e, a partir de tais frases,
elaborada cada questão.
Portanto, não visualiza a situação aventada pelo inconformado, quando
relembra o acontecido na prova do concurso de ingresso à carreira da Judicatura
Catarinense, no qual foi anulado o certame em razão de que restou constatada a clonagem
de questões aplicada em outros concursos públicos.
7DQWR TXH QDV WUDQVFULo}HV WUD]LGDV SHOR UHFODPDQWH YHUL¿FDVH TXH QXPD
mesma questão há menção de várias páginas do livro, ou seja, o que se produziu foi um
questionamento calcado em situações dispostas de maneira esparsa.
Assim, não há cogitar de anulação do certame, pois não houve cópia de questão
e muito menos ofensa ao princípio da isonomia.
Da afronta ao artigo 17, § 1°, da Resolução CNMP n° 14/2006, entende que
o reclamante não possui legitimidade para pleitear a nulidade de questões, pois faltalhe interesse de agir, já que não se trata mais de controle administrativo, de legalidade,
moralidade ou qualquer outro princípio de ordem constitucional que pretende invocar.
Entende que a situação agora posta é matéria que nada tem a ver com princípios
constitucionais. Por isso, pretende a Presidente da Comissão do Concurso seja decretada
a ilegitimidade do reclamante para articular nulidades das questões da primeira etapa do
certame.
Ademais, entende não competir a este CNMP a atribuição de examinar o
mérito das questões da prova objetiva, já que a Constituição Federal tal atribuição não
lhe conferiu.
Superadas as prefaciais, entende a Presidente da Comissão que nenhuma razão
assiste ao reclamante. E que as questões por ele impugnadas nada têm de controvertidas
3RU¿PD%DQFD([DPLQDGRUDUHTXHURLQGHIHULPHQWRGRSUHVHQWHSURFHGLPHQWR
de controle administrativo e a continuidade do concurso nos termos do edital.
Foi-me distribuído em 16-05-2008.
É o relatório.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

ou polêmicas como pretende fazer crer.

Brasília, 04 de agosto de 2008.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator
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VOTO
Trata-se de representação apresentada pelo advogado Jacinto Felisdino da
Silva, visando à instauração de Procedimento de Controle Administrativo contra atos
decisórios da Comissão do XXXIII Concurso para ingresso na carreira do Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, Edital n° 003/PGJ/2007.
Alega que a composição (presidência) da Comissão do Concurso encontrase eivada de ilegalidade, por ofensa ao disposto no artigo 55, § 2°, da Lei Estadual
Complementar n° 197/2000 — Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, motivo
pelo qual requer a anulação do concurso ou, alternativamente, a anulação da prova
SUHDPEXODUUHDOL]DGDQRGLDD¿PGHTXHVHMDVDQHDGDDLUUHJXODULGDGH
apontada.
1RPpULWRD¿UPDTXHDOpPGDV 6HWH TXHVW}HVDQXODGDVHGDV VHWH TXH
tiveram seu gabarito alterado, em uma prova com total de 90 (noventa) questões (45
no período matutino e 45 no vespertino), há, pelo menos, outras 20 (vinte) a serem
DQXODGDVSRUTXHÀDJUDQWHPHQWHRIHQVLYDVDRVDUWLJRVFDSXWHFDSXWDPERVGD
Constituição Federal e artigo 17, § 1°, da Resolução CNMP n° 14, de 06-11-2006, pois
HQWHQGHTXHDVTXHVW}HVGHSRUWXJXrVIRUDPSODJLDGDVGHREUDHVSHFt¿FD 1RYtVVLPD
Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla, 43ª ed.), e também
porque controvertidas na doutrina e jurisprudência pátrias ou, mesmo, por afrontarem
à literal disposição de lei, sustentando que esse tipo de questionamento é vedado em
sede de concurso público e, por consequência, devem ser anuladas.
Alternativamente, requer a anulação da prova preambular realizada, com
renovação dessa etapa do certame, com estrita obediência às determinações da
Resolução CNMP n° 14/06, em face do elevadíssimo número de, questões já anuladas
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

(7) e que tiveram seu gabarito alterado (outras 7) e pela, necessidade de anulação de
mais outras 20 questões, comprometendo mais de 1/3 das provas objetivas realizadas,
ou, sejam anuladas as referidas questões.
Preliminarmente, arguí a Presidente da Comissão do Concurso a ilegitimidade
de parte do requerente, por falta de interesse para agir, já que não inscrito no concurso
em referência, circunstância que, se existente, o legitimaria a pleitear a instauração do
presente Procedimento de Controle Administrativo.
Razão não lhe assiste. É que o Plenário deste E. CNMP tem decidido
reiteradamente que o reconhecimento da ilegitimidade de parte deve estar contemplada
no Regimento Interno, não podendo ser reconhecida em se tratando de pedido que
possa ser impulsionado inclusive de ofício. Essa é a hipótese dos autos, já que numa
DQiOLVH VXSHU¿FLDO WDQWR D FDXVD GH SHGLU H R SUySULR SHGLGR DWHQGHP jV H[LJrQFLDV
previstas no art. 102 do RICNMP.
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Passo à análise da alegação suscitada pelo requerente envolvendo possível
irregularidade no ato de nomeação da Presidente da Comissão do Concurso, Dra. Gladys
Afonso, Subprocuradora-Geral de Justiça, por não ter o respectivo ato observado o
disposto no art. 55, § 2°, da Lei Estadual Complementar n° 197/2000 (Lei Orgânica
do Ministério Público do Estado de Santa Catarina), o que implicaria a anulação do
referido concurso público ou, no mínimo, anulação da prova preambular.
Convém transcrever o dispositivo apontado pelo requerente que não teria
sido observado pelo Exmo. Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina:
Art. 55. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória,
incumbido de

realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira

do Ministério Público, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e
composta de seis Procuradores de Justiça, eleitos pelo Conselho Superior
do Ministério Público e de um representante do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados do Brasil.
(…)
Parágrafo 2° Nos impedimentos eventuais do Procurador-Geral de
Justiça exercerá a presidência da comissão O Procurador de Justiça
mais antigo que a integre, salvo se integrá-la o Corregedor-Geral do
Ministério Público.

Segundo as informações prestadas pela Presidente da Comissão do Concurso,
D QRUPD HVSHFt¿FD DFLPD WUDQVFULWD IRL DIDVWDGD HP GHFRUUrQFLD GR DFROKLPHQWR GH
parecer da Assessoria do Procurador-Geral de Justiça que entendeu que se tratava de
substituição do Procurador-Geral de Justiça, por impedimento absoluto, decorrente do
Preparação (art. 3°, § 3°, da Resolução CNMP n° 14/2006), restando, então, aplicável o
art. 10 da Lei Orgânica do Ministério Público Catarinense, a qual dispõe:
Art. 10. O Procurador-Geral deJustiça designará, dentre os Procuradores
de Justiça, o Subprocurador-Geral a quem caberá substituí-lo nas suas

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

fato de sua Excelência ter, nos três últimos anos, atuado, como professor em Escola de

faltas, impedimentos, férias, e licenças, supervisionar os serviços do seu
gabinete e exercer outras atribuições que lhe forem delegadas.

Pois bem, entendo que a melhor interpretação das normas aplicáveis ao caso
não foi aquela escolhida pelo douto Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
de Santa Catarina.
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É que a norma do § 2° do art. 55 antes transcrita, pela sua especialidade, tem
o condão de afastar norma geral de igual hierarquia como é a regra disposta no art. 10,
DPEDVGD/HL2UJkQLFD(VWDGXDO2XVHMDRDSDUHQWHFRQÀLWRGHYHULDWHUVLGRUHVROYLGR
SHOR SULQFtSLR GD HVSHFLDOLGDGH RX HVSHFL¿FLGDGH VHJXQGR R TXDO D QRUPD HVSHFLDO
afasta a aplicação da norma geral.
Ora, a declaração de impedimento do Procurador-Geral de Justiça decorreu
da sua atuação como professor em Escola de Preparação e cuja atividade o impedia de
integrar a Comissão de Concurso, nos termos do art. 3°, §§ 1°, 2° e 3°, da Resolução
CNMP n° 14/2006, a qual dispõe:
Art. 3° - As Comissões de Concurso serão presididas e constituídas na
forma prevista nas respectivas Leis Orgânicas.

parágrafo 1° - O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do
Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador-Geral
de Justiça, em seus impedimentos, serão substituídos na forma da lei
complementar respectiva. (sublinhei)

Parágrafo 2° - Será vedada a participação de membro do Ministério
Público na Comissão de Concurso e pessoas outras que, de alguma forma,
LQWHJUDUHPDRUJDQL]DomRH¿VFDOL]DomRGRFHUWDPHTXHWHQKDPHQWUH
RV FDQGLGDWRV LQVFULWRV SDUHQWHV  FRQVDQJXtQHRV FLYLV RX D¿QV DWp R
terceiro grau, bem como amigos íntimos ou inimigos capitais.

Parágrafo 3° - Fica proibida de integrar a Comissão de Concurso pessoa

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

que seja ou tenha sido nos últimos três anos, titular, sócia, dirigente,
empregada ou professora de curso destinado a aperfeiçoamento de
DOXQRVSDUD¿QVGHDSURYDomRHPFRQFXUVRS~EOLFR VXEOLQKHL

Extrai-se da simples leitura do parágrafo 1° do artigo acima, que, impedimentos
do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, eventuais ou não, serão resolvidos pela aplicação
da Lei Complementar respectiva.
Na hipótese, a Lei Estadual Complementar n° 197/2000, previu. E a previsão
IRLSDUDVLWXDo}HVGHLPSHGLPHQWRVRXDIDVWDPHQWRVJHUDLVRXHVSHFt¿FRV5HJLVWUHVH
que o art. 10 está a tratar dos impedimentos gerais da Administração, enquanto o art.
55, § 2°, está a disciplinar os impedimentos integrantes da Comissão Concurso.
Então, a tese preconizada nas informações, de que ao impedimento do Exmo.
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Procurador-Geral deveria seguir o disposto no art. 10, porque o impedimento absoluto
declarado antes da instalação da Comissão de Concurso, e não o previsto no art. 55, §
2°, ambos da Lei Estadual Complementar n° 197/2000, não merece prosperar.
É que o caput do art. 55 da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual
determina que o Procurador-Geral de Justiça presida a Comissão de Concurso, a qual
será composta por seis Procuradores de Justiça e três Suplentes, eleitos pelo Conselho
Superior do Ministério Público, e de um representante do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Com efeito, uma vez constado o impedimento, este deveria ter sido resolvido
pelo disposto no parágrafo 1° do artigo. 3° Resolução do CNMP, o qual não faz
referência alguma sobre impedimento absoluto ou eventual, apenas dispõe que o
Procurador-Geral de Justiça, em seus impedimentos, será substituído na forma da lei
Complementar respectiva, qual seja, o artigo 2° do artigo. 55 da Lei Orgânica Estadual.
Registro que aquela disposição está inserida em Resolução deste CNMP
que trata sobre as “Regras Gerais Regulamentares para o concurso de ingresso na
FDUUHLUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR %UDVLOHLUR´ 2X VHMD p QRUPD HVSHFt¿FD H SRUWDQWR
VROXFLRQiYHO WDPEpP SRU QRUPD QDWXUH]D HVSHFt¿FD QR FDVR 2 DUW    GD /HL
Estadual Complementar n° 197/2000. Entendo que só a inexistência de tal previsão
é que autorizaria o Exmo. Procurador-Geral aplicar a regra geral para solucionar o
impedimento que declarou.
Com efeito, reconheço que o ato de nomeação da Presidente da Comissão do
XXIII Concurso de ingresso na carreira do Ministério Público Catarinense, Dra. Gladys
Afonso, Subprocuradora-Geral para Assuntos Jurídicos contém vício, porque realizado
em desconformidade com o ordenamento jurídico que rege a matéria.
(QWUHWDQWR ¿OLRPH j GRXWULQD TXH HQWHQGH TXH RV DWRV SUDWLFDGRV SRU
atingirem terceiros de boa-fé, já que os atos administrativos anuláveis são passíveis de
convalidação, seguindo as lições de Maria Sílvia Zanella Di Pietro.
Essa, aliás, era a solução há muito preconizada pela eminente Subprocuradora
Geral da República, Dra. Odilia Ferreira da Luz Oliveira que declina as razões para que
os efeitos do atos praticados sejam mantidos:

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

agente de fato, podem ser convalidados quando houver uma aparência de legalidade e

“O precedente mais antigo de que se tem notícia ocorreu em Roma:
Barbário Felipe, cuja condição de escravo era ignorada, foi nomeado
pretor e exerceu as funções até que se teve conhecimento de sua real
FRQGLomR$GPLWLXVHDH¿FiFLDGRVDWRV SRU HOH SUDWLFDGRV FRP EDVH
na teoria do erro comum (error communis facit jus. (...) Daí surgiu a
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WHRULDGDLQYHVWLGXUDSODXVtYHOSDUDIXQGDPHQWDUDH¿FiFLDGHDWRVGRV
DJHQWHV GH IDWR $ SODXVLELOLGDGH p YHUL¿FDGD HP FDGD FDVR FRQFUHWR H
VH FDUDFWHUL]D SHOD RFXSDomR S~EOLFD H SDFL¿FD GH FDUJR HPSUHJR RX
função durante certo tempo. A teoria parte de que, em tal caso não se
pode razoavelmente exigir do administrado que examine o título de
LQYHVWLGXUDGRDJHQWHS~EOLFRSDUDYHUL¿FDUOKHDOHJDOLGDGH'HYHPRV
considerar, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
E mais: convém ao Estado manter a credibilidade da Administração
Pública, além de proteger a boa-fé dos administrados, por motivo de
equidade” (Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar,
1997, p.64).

-XVWL¿FRDVVLPDQHFHVVLGDGHGHFRQYDOLGDURDWRGHQRPHDomRLPSXJQDGR
D¿PGHPDQWHUDVHJXUDQoDMXUtGLFDGDVUHODo}HVVXEMDFHQWHVTXHpDSUySULDUD]mR
de ser do direito e, no caso dos autos, entendo deva transmitir a ideia de segurança
aos candidatos, isto é, assegurar a estabilidade das relações que se formaram após
a realização das inscrições e, inclusive, da prova preambular do concurso público
em referência, tentando preservar efeitos do ato administrativo viciado a todos os
GHVWLQDWiULRVGHERDIpTXHLGHQWL¿FRQDTXHOHVFDQGLGDWRVTXHFRPPXLWRHVIRUoRH
dedicação, obtiveram e que poderão ainda obter êxito no certame a partir da decisão
proferida.
Apenas para ilustrar, anoto que a Lei n° 9.78/99 admite expressamente a
possibilidade de convalidação dos atos administrativos que apresentarem defeitos
sanáveis.
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

Desse modo, reconhecendo a existência de vício na nomeação da Presidente
da Comissão do Concurso, determino o afastamento imediato da atual exercente
GR FDUJR D ¿P GH TXH RXWUR LQWHJUDQWH GD &RPLVVmR GR &RQFXUVR YHQKD SUHVLGLOD
observando-se, para tanto, o disposto no art. 55, § 2°, da Lei Estadual Complementar
n° 197/2000.
Incumbirá ao novo Presidente da referida Comissão de Concurso, dentre
RXWUDV PHGLGDV FXPSULU R TXH ¿FDU GHFLGLGR SRU HVVH 3OHQiULR DFHUFD GH RXWUDV
questões referentes ao certame.
Em continuidade à representação, alega o requerente que a Banca
Examinadora não teria motivado, sequer minimamente, as decisões dos recursos
interpostos, implicando, segundo entende, ofensa ao princípio da fundamentação dos
atos decisórios, previsto no art. 50 da Lei n° 9.784/99.
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A propósito, transcrevo o capítulo destinado aos recursos da Resolução
CNMP n° 14/2006:

Art . 22 - Os candidatos poderão recorrer para a Comissão de Concurso
contra o resultado de quaisquer uma das provas no tocante a erro
material ou relativamente ao conteúdo das questões e respostas, e
FRQWUDDFODVVL¿FDomR¿QDO

Parágrafo 1° - Assiste ao candidato, diretamente ou por intermédio de
SURFXUDGRUKDELOLWDGRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVDIDFXOGDGHGHWHUYLVWD
das suas provas escritas e acesso à gravação da prova oral.

3DUiJUDIR2VUHFXUVRVQmRFRQWHUmRLGHQWL¿FDomRGRVUHFRUUHQWHV
devendo o edital prever a forma de procedimento que impeça a
LGHQWL¿FDomR

O Edital n° 03/2007, que regulamenta o certame, dispõe:

10.1 Os candidatos poderão interpor recurso dirigindo-o:

I- à Comissão, contra erros.

a) na formulação de questões ou no gabarito da prova seletiva

(…)

 3DUD ¿QV GR LWHP  LQFLVR , DOtQHD ³D´ DRV FDQGLGDWRV TXH

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

preambular objetiva, e

requererem será fornecida cópia das provas matrizes aplicadas pela
Comissão de Concurso.

10.4 Os recursos de que tratam o inciso I do item 10.1 poderão ser
interpostos no prazo de 2 (dois) dias, a contar:

(…)
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10.8 Pretendendo o candidato questionar o resultado de mais de uma
questão da prova, esse deverá formular o seu pedido e as respectivas
razões em petições distintas, tantas quantas forem as questões
recorridas.

10.9 Os recursos interpostos, em qualquer fase do certame, serão
QXPHUDGRVDGRWDQGRVHPpWRGRTXHLPSHoDDUHVSHFWLYDLGHQWL¿FDomR
no momento do julgamento, que deverá ocorrer em a instância única,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo
recursal.

10.10 Os recursos previstos no item 10.1, inciso I, serão analisados
LQGLYLGXDOPHQWHSHOD&RPLVVmRGH&RQFXUVRTXHGH¿QLUiHPFDGDFDVR
concreto, o alcance e os efeitos da decisão.

10.11 No caso de provimento do recurso de que trata o item 10.1, inciso I,
DOtQHD³E´VHUiSXEOLFDGDQRYDUHODomRGHFODVVL¿FDGRVQR'LiULR2¿FLDO
do Estado.

Com efeito, não existe e nem poderia haver dispositivo regulamentar
sujeitando a Banca Examinadora a publicar todas as decisões proferidas nos
julgamentos dos recursos interpostos, até porque, no caso dos autos, foram quase 800
recursos apresentados.
Ademais, observo que o julgamento dos recursos tiveram o prazo de 5 (cinco)
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

dias e ocorreram em instância única, nos termos do item 10.9 do referido Edital. As
quase 800 (oitocentos) decisões da Banca Examinadora foram todas devidamente
fundamentadas, como comprovam as anexas documentações.
Por isso, não vislumbro ofensa a princípios constitucionais ou infraconstitucionais indicados pelo requerente, pois entendo que o art. 50 da Lei n° 9.784/99 tem
aplicação apenas subsidiária.
Quanto à concessão de prazo para a interposição de recurso, entendo que
a matéria deve seguir o disposto no próprio edital, o qual, por sua vez, observará, no
mínimo, as regras gerais prevista na Resolução CNMP n° 14/2006.
$OpPGLVVRD¿UPDRUHTXHUHQWHTXHDSURYDGHOtQJXDSRUWXJXHVD SHUtRGR
vespertino) teria sido plagiada do livro “Novíssima Gramática da Língua Portuguesa,
de Domingos Paschoal Cegalla, 43ª ed., São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2000, p. 395.
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O plágio estaria evidenciado nas questões de n°s. 02, 03, 094, 05, 07, 08, 09,
10 13, 17, 18 e 20, o que representaria mais de 55% da referida matéria, tendo em vista
que as assertivas teriam sido literalmente copiadas ou quando muito adaptadas de obra
JUDPDWLFDO~QLFDHHVSHFt¿FD
De fato, observo que as algumas assertivas das questões apontadas pelo
requerente foram extraídas da obra gramatical indicada. Todavia, constato que
nenhuma questão foi reproduzida integralmente como dispostas no livro citado,
D SRQWR GH FDUDFWHUL]DU SOiJLR RX FySLD ¿HO GH REUD HVSHFt¿FD R TXH SRGHULD OHYDU j
anulação das questões em referência.
&RUUHWDDD¿UPDomRGDUHTXHULGDTXDQGRLQIRUPDTXHQmRVHSODJLRXTXDOTXHU
questionamento, nenhuma das perguntas levadas a efeito na prova de português, não se
trata de cópia, mas sim, de frases extraídas em contextos distintos e delas confeccionada
a questão.
([HPSOL¿FRSDUDPHOKRUFRPSUHHQVmR
Na questão de n° 2, a assertiva I (Dona Elisa pediu, ao diretor do colégio,
TXH FRORFDVVH R ¿OKR HP RXWUD WXUPD  IRL VHJXQGR R GL]HU GR SUySULR UHTXHUHQWH
adaptada de exemplo citado no livro Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, p.
385, sendo que, originalmente na prefalada obra consta (Dona Elza pediu ao diretor do
&ROpJLRTXHFRORFDVVHR¿OKRHPRXWUDWXUPD ln casuGL]RUHTXHUHQWHYHUL¿FDVHTXH
apenas foi substituído o nome Elza para Eliza e retiradas as vírgulas da frase.
Continua o requerente, na assertiva II (Menino pobre, Zezinho não tinha
roupa nova para ir à festa.), foi copiada, ipsis litteris, do exercício n° 1, da prefalada
obra, p. 400.
Convém registrar que a referida questão de n° 2 era composta de quatro
assertivas e de cinco alternativas de respostas de “A” a “E”, enquanto as alternativas
É inegável que o examinador da Prova de Língua Portuguesa baseou-se no
livro “Novíssima Gramática da Língua Portuguesa”, de Domingos Paschoal Cegalla,
43ª ed., São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2000, para elaborar as respectivas questões, mas
tal ferramenta não retirou o ineditismo do que foi examinado, motivo pelo qual não
prospera o pedido de anulação das respectivas questões.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

extraídas do livro não passaram de duas.

Também invoca o requerente afronta ao parágrafo 1° do art. 17 da Resolução
CNMP n° 17/2006, que dispõe: a prova preambular não poderá ser formulada com
base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada
dos tribunais. As opções consideradas como corretas deverão ter embasamento na
legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.
Sob esse fundamento, requer a anulação das questões da prova do ( período
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matutino de n°S. 01, 04, 05, 15, 18, 42 e 43 e, as questões da prova do período
vespertino de n°s. 02, 13, 27 e 39.
Há muito entendo não competir ao Poder Judiciário substituirse à Comissão de Concurso na correção de questões de prova de concurso
público.
Tal convicção entendo possa perfeitamente ser aplicável aos
procedimentos administrativos trazidos a julgamento neste Plenário,
pois, judicial ou administrativamente, entendo que se deva prestigiar a
correção levada a efeito pela banca examinadora. Essa orientação é extraída
da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e referida no
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 500.416-5, da lavra do
Ministro Gilmar Mendes, que ora transcrevo:
Ementa: Recurso Extraordinário. Concurso Público.
7DPEpPHVWD&RUWHMi¿UPRXRHQWHQGLPHQWRGHTXHQmR
cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da
legalidade, que é o compatível com

ele, do Concurso

público, substituir-se à banca examinadora nos critérios
da correção de provas e de atribuição de notas a elas
(assim no MS 21176, Plenário, e RE 140.242, 2ª Turma).
Pela mesma razão, ou seja, por não se tratar de exame
legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar
o conteúdo das questões formuladas para, em face da
interpretação dos temas que integram o programa do
concurso aferir; a seu critério, a compatibilidade, ou não,

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

deles, para anular as formulações que não lhe parecem
corretas em face desse exame. inexiste, pois, ofensa ao
Artigo 5°, XXXV da Constituição. Recurso extraordinário
não conhecido. (RE 317.007, 1ª Turma, Rei. Moreira Alves,
DJ, 10-05-2002)

Dessa forma, não conheço do pedido na parte relativa à anulação
das questões da prova do período matutino de n°s. 01, 04, 05, 15, 18, 42 e 43
e das questões da prova do período vespertino de n°s. 02, 13, 27 e 39.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do pedido
e, na parte conhecida, julgá-lo parcialmente procedente, para determinar
o imediato afastamento da Presidente da Comissão do Concurso,
198
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6XESURFXUDGRUD*HUDO SDUD $VVXQWRV -XUtGLFRV D ¿P GH TXH RXWUR LQWHJUDQWH GD
Comissão do Concurso venha a presidi-la, observando-se, para tanto, o disposto no art.
55, § 2°, da Lei Estadual Complementar n° 197/2000.
Brasília, 04 de agosto de 2008.

FERNANDO QUADROS DA SILVA

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

Relator
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CONTROLE ADMINISTRATIVO
Concurso Público

PROCESSO Nº 0.00.000.00152/2010-92
RELATOR: CONSELHEIRO MARIO BONSAGLIA
REQUERENTE: ANTONIO SINÉSIO LEAL JÚNIOR
OBJETO: EXAME DA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM A FINALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
EMENTA
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE MINISTRA CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS PARA
ORGANIZAR CONCURSO DE PROVIMENTO DE CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA.
1. Tratam os autos de alegada irregularidade da contratação, pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, de entidade que ministra cursos
preparatórios para concursos públicos, com vistas a organizar e executar
o XX Concurso para Ingresso no Cargo de Promotor de Justiça Substituto
do Estado de Rondônia.
9HUL¿FDVHQDKLSyWHVHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDGYLQGRGDSRVLomRDP
bígua ostentada pela fundação contratada, que, de um lado, responsabiliza-se pelo sigilo das provas e pelo tratamento isonômico dos candidatos
e, de outro, tem indisfarçável interesse na aprovação de seus alunos, in-

que tem alcançado.
3. A contratação em tela põe em risco os princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo sua desconstituição medida proporcional e adequada
a resguardar o interesse público, dada a fase inicial em que se encontra o
concurso.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

clusive alardeando, em sua página na Internet, o alto índice de aprovação

4. Determinação de rescisão do contrato.
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ACÓRDÃO
9LVWRVUHODWDGRVHGLVFXWLGRVHVWHVDXWRVDFRUGDPRVPHPEURVGR&RQVHOKR
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRjXQDQLPLGDGHHPFRQKHFHUGRSUHVHQWHIHLWRHMXOJi
lo procedente, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente.
Brasília, 23 de março de 2010.

MARIO BONSAGLIA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado a partir
de “consulta” – inicialmente autuada como Pedido de Providências – formulado, via
mensagem eletrônica, por ANTONIO SINESIO LEAL JUNIOR, no sentido de que este
&RQVHOKRVHPDQLIHVWHVREUHDOHJDOLGDGHGDFRQWUDWDomRFRPYLVWDVjRUJDQL]DomRGH
concurso de ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia, de
SHVVRD MXUtGLFD YROWDGD jUHDOL]DomRGH FXUVRV SUHSDUDWyULRV SDUDFRQFXUVRV S~EOLFRV
YROWDGRVDRSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGH3URPRWRUGH-XVWLoD
In verbisGLVVHDPHQVDJHPHQFDPLQKDGDDHVWH&RQVHOKRSHORUHTXHUHQWH
6HQKRUHVTXHURID]HUXPDFRQVXOWDTXDQWRDRFRQFXUVRS~EOLFRSDUD3URPRWRU
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

de Justiça do Estado de Rondônia, a empresa que aparentemente está organizando o
FRQFXUVRS~EOLFRpXP³FXUVLQKR´SUHSDUDWyULRSDUDDFDUUHLUDGHSURPRWRUGHMXVWLoD
HVVHWLSRGHFRQWUDWRpFRQVLGHUDGROHJDO"2XVHMDTXDODJDUDQWLDTXHRVFDQGLGDWRV
tem de que os alunos da referida instituição não vão ser privilegiados com informações
que os demais candidatos não terão, como estudar mais determinada matéria e não
outra?
Gostaria de um parecer desta nobre instituição a qual se destina a garantir a
transparência dos órgãos do Ministério Público de nosso país.
Conclusos os autos inicialmente, após livre distribuição, este Relator desde
logo procedeu, ad cautelam D GLOLJrQFLDV YLD ,QWHUQHW TXH UHVXOWDUDP QD MXQWDGD
GRVGRFXPHQWRVGHÀVHHGLWDOGR;;&RQFXUVRSDUD,QJUHVVRQR&DUJRGH
Promotor de Justiça Substituto do Estado de Rondônia e página de apresentação do
202
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sítio da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, indicada
no edital como entidade responsável por organizar o aludido concurso.
3RUPHLRGRGHVSDFKRGHÀVGHWHUPLQHLDUHFODVVL¿FDomRGRIHLWRFRPR
Procedimento de Controle Administrativo (art. 107 do Regimento Interno), tendo
em vista que se trata, na verdade, de pedido de análise da legalidade de ato concreto
SUDWLFDGR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 5RQG{QLD TXDO VHMD D UHDOL]DomR GH
concurso de ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia,
FRQ¿DQGR VXD RUJDQL]DomR H H[HFXomR D HQWLGDGH HVSHFLDOL]DGD HP PLQLVWUDU FXUVRV
preparatórios para ingresso no Ministério Público.
2UGHQHLDQRWL¿FDomRGR3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH5RQG{QLD
SDUDTXHQRSUD]RUHJLPHQWDOSUHVWDVVHLQIRUPDo}HVHHQFDPLQKDVVHFySLDGRFRQWUDWR
celebrado com a entidade organizadora do certame, bem como do respectivo processo
licitatório ou de dispensa de licitação, informando ainda a composição da comissão
de concurso e da banca examinadora, dentre outros elementos que pudessem ser
relevantes.
Por igual, determinei expedição de ofício à Fundação Escola Superior do
Ministério Público do Rio Grande do Sul para que, observado o mesmo prazo, prestasse
as informações pertinentes.
'HVSDFKDQGR D ÀV  GHWHUPLQHL H[SHGLomR GH RItFLR HP DGLWDPHQWR j
)XQGDomR(VFROD6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR5LR*UDQGHGR6XOVROLFLWDQGROKH
TXHGHQWUHDVLQIRUPDo}HVDVHUHPHQFDPLQKDGDVDHVWH&RQVHOKRIRVVHGLVFULPLQDGR
o rol de professores de todos os cursos por ela ministrados, a partir de dezembro de
DLQGDTXHHYHQWXDOPHQWHMiGHVOLJDGRVGD(VFRODEHPFRPRIRVVHPLQIRUPDGRV
os nomes dos dirigentes dos diversos órgãos administrativos da Fundação, com
UHIHUrQFLDDRPHVPRSHUtRGRVXSUDDLQGDTXHHYHQWXDOPHQWHMiGHVOLJDGRV
HQFDPLQKRXDVLQIRUPDo}HVGHÀVLQVWUXtGDVFRPRVGRFXPHQWRVGHÀV
por meio de ofício subscrito por seu presidente, LUIZ FERNANDO CALIL DE FREITAS.
Em síntese, esclarece, dentre outros pontos, que:
a)

Preliminarmente, ressalva que a Fundação Escola Superior do

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (FMP) cuida-se de uma fundação

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

A Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul

SULYDGDIXQGDGDHPHFRQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRHVWDWXWRFXMDFySLDLQVWUXL
DVLQIRUPDo}HV ÀV QmRVHHQTXDGUDQGRQHQKXPDGHVXDVDWLYLGDGHVGHQWUH
aquelas elencadas no artigo 130-A da Constituição Federal;
b)

“a FMP é mantenedora de duas entidades: uma, a Escola Superior do

Ministério Público, que se dedica à realização de cursos preparatórios para ingresso nas
carreiras do Ministério Público, além de cursos denominados temáticos, destinados à
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formação permanente dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul; outra, a Faculdade de Direito da FMP, que, além do curso de graduação em Direito,
YHPPDQWHQGRMiKiDQRVFXUVRVGHSyVJUDGXDomR´
c)

“atualmente, entre cursos preparatórios, o curso de graduação em

Direito e os cursos de pós-graduação, a FMP possui ao derredor de mil alunos”, sendo
que, ao longo de sua existência, mais de onze mil pessoas frequentaram os cursos da
FMP, certo ainda que, atualmente, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, em
torno de 76% dos membros foram alunos da FMP;
d)

“a FMP tem sido contratada para a realização – elaboração, aplicação e

correção de provas, além de outras atividades correlacionadas – de diversos concursos
públicos de ingresso na carreira de Promotor de Justiça nos Estados de Sergipe
  $FUH   H   5RUDLPD   3LDXt  
H0DWR*URVVR  DQRWDQGRVHDLQGDTXHUHDOL]DWDPEpPRFRQFXUVRDLQGDHP
andamento, para ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Ministério Público do
(VWDGRGR0DWR*URVVRGR6XO7DPEpPMiIRUDPUHDOL]DGRVSHOD)03FRQFXUVRSDUD
LQJUHVVRQDFDUUHLUDGH3URFXUDGRUGR0LQLVWpULR3~EOLFR(VSHFLDOMXQWRDRVWULEXQDLV
GHFRQWDVGRV(VWDGRVGR5LR*UDQGHGR6XO  H0DWR*URVVR  EHP
FRPRSDUDLQJUHVVRQDFDUUHLUDGH'HIHQVRU3~EOLFRGR(VWDGRGH5RQG{QLD  
encontrando-se ainda em andamento o concurso para ingresso na carreira de servidor
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e para ingresso na carreira da Defensoria
Pública de Rondônia”;
e)

“a sistemática da participação da FMP em concursos públicos,

TXDLVTXHU TXH VHMDP p D VHJXLQWH XPD YH] GH¿QLGR TXH D )03 VHUi D UHVSRQViYHO
SHOD H[HFXomR GR FRQFXUVR D FRQWUDWDomR GLVFULPLQD GHWDOKDGDPHQWH DV DWULEXLo}HV
GD FRQWUDWDGD )03  H D IRUPD GH SUHVWDomR GRV VHUYLoRV (VSHFL¿FDPHQWH TXDQWR
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

às bancas examinadoras e as provas a serem aplicadas, a FMP sugere nomes de sua
HVFROKD SDUD HODERUDomR GDV TXHVW}HV UHVSHFWLYD FRUUHomR H DYDOLDomR GRV HYHQWXDLV
recursos interpostos; à instituição contratante cabe a composição da comissão de
concurso e, igualmente, a aceitação dos nomes dos examinadores propostos pela FMP
para a elaboração das provas. A FMP, pois realiza o concurso sob a modalidade de
prestação de serviços, restando a Comissão de Concurso, assim como sua estrutura,
IDVHVHGHPDLVGHWDOKHVDVHUHPHVWDEHOHFLGDVSHODLQVWLWXLomRFRQWUDWDQWH´
f)

vale dizer, a FMP atua “fornecendo serviços na elaboração, aplicação e

FRUUHomRGDVSURYDVLQGLFDQGRSHVVRDVGHVXDFRQ¿DQoDSDUDDWXDUHPQDFRQGLomRGH
examinadores dos conteúdos a serem questionados”.
Obtempera, outrossim, o presidente da Fundação Escola Superior do
Ministério Público do Rio Grande do Sul que a atuação da entidade na realização do
204
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concurso aludido no presente procedimento não pode ser validamente questionada;
tão somente o poderia a condição pessoal dos examinadores, e isso apenas em tese, pois
FRQFUHWDPHQWHQmRVHYHUL¿FDDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUVLWXDomRLPSHGLWLYDGDDWXDomR
de quaisquer dos examinadores, ao menos por ora (ressalvando-se a circunstância de
que, não tendo ainda sido encerradas as inscrições, não é possível aferir-se a existência
de eventual impedimento por parte de integrante da banca examinadora). Destaca que
QHQKXP GRV PHPEURV GD EDQFD H[DPLQDGRUD SRU HOD LQGLFDGRV LQFLGH QD YHGDomR
contida no art. 3o, § 3º,GD5HVROXomRQGHVWH&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Esclarece que os professores DAISSON FLACH e MAURO FONSECA ANDRADE,
membros da banca examinadora, limitam-se a ministrar aulas na Faculdade de
Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público e nunca foram professores
de qualquer curso preparatório para concursos públicos mantidos pela FMP ou por
qualquer outra entidade.
3RVWXODDR¿QDOVHMDH[WLQWRRSUHVHQWHIHLWR
$)XQGDomRID]MXQWDUDUHODomRGHGRFHQWHVGHVHXVGLIHUHQWHVFXUVRVSyV
graduação lato sensu ÀV   FXUVR SUHSDUDWyULR j FDUUHLUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
ÀV HJUDGXDomR ÀVH $QH[DDLQGDRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVVHX
HVWDWXWR ÀV DOLVWDGHH[DPLQDGRUHVGR&RQFXUVRSDUD,QJUHVVRQD&DUUHLUD
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 5RQG{QLD ÀV   WHUPRV GH FRPSURPLVVR
assinados pelos mesmos membros da banca examinadora, mas referentes ao Concurso
SDUD R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 6XO ÀV   GHFODUDo}HV
de diferentes órgãos públicos atestando terem contratado a FMP para a prestação
GH VHUYLoRV UHODFLRQDGRV j UHDOL]DomR GH FRQFXUVRV ÀV  H   FHUWLGmR
QHJDWLYD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV GH IDOrQFLD H VLPLODUHV ÀV   H FXUUtFXORV GR
Sistema de Currículos Lattes dos membros da banca examinadora do concurso ora em
O Ministério Público do Estado de Rondônia, a seu turno, prestou informações
DÀVLQVWUXtGDVFRPRVGRFXPHQWRVGHÀV
Em síntese, esclarece o Exmo. Procurador-Geral de Justiça que
a)

a abertura do concurso foi fruto de deliberação do Colégio de

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

WHOD ÀV 

3URFXUDGRUHV GH -XVWLoD WHQGR VLGR DFROKLGDV SURSRVWDV GH SUHVWDomR GH VHUYLoR
DSUHVHQWDGDVSRUGXDVHQWLGDGHVGHUHQRPHQDFLRQDOTXDLVVHMDP)XQGDomR(VFROD
Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP) e Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE);
E

IRLDFROKLGRSDUHFHUGR6HFUHWiULR*HUDOTXHODVWUHDGRHPSUHFHGHQWH

do Tribunal de Contas da União, sugeriu a contratação por dispensa ou inexigibilidade
GH OLFLWDomR WHQGR VLGR HVFROKLGD D )03 SRUTXDQWR DSUHVHQWRX SURSRVWD GH SUHoR
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PDLVYDQWDMRVDTXHDGD&(63('HVVHPRGRR3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDDSURYRXD
contratação direta em decisão fundamentada nos arts. 24, inc. XIII e 25, inc. II, ambos
GD/HLFRPDFRQVHTXHQWHDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRFRPD)03HHPLVVmRGH
QRWDGHHPSHQKR
c)

a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do

6XO GHVHQYROYH WUDEDOKR HP FRQVRQkQFLD FRP D SROtWLFD LQVWLWXFLRQDO GR 0LQLVWpULR
Público nacional, contando em sua equipe com pessoal especializado no trato de
temas relacionados ao Parquet, sendo suas bancas examinadoras compostas por
MXULVWDV UHQRPDGRV H HVSHFLDOL]DGRV QDV iUHDV GH H[LJrQFLD GR FRQFXUVR Mi WHQGR
sido tal entidade responsável pela realização de concursos da mesma natureza para
os Ministérios Públicos dos Estados de Sergipe, Piauí, Roraima, Acre, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, além de concursos dos tribunais de contas dos Estados do
Rio Grande do Sul e Mato Grosso, bem como de concurso da Defensoria Pública
de Rondônia;
d)

a banca examinadora do XX Concurso para Ingresso no Cargo de

Promotor de Justiça Substituto do Estado de Rondônia é composta por membros do
Ministério Público (Promotores de Justiça e Procurador da República), Professores
e Advogados, todos com títulos de mestrado ou doutorado, conforme cópias dos
respectivos currículos extraídos da Plataforma Lattes. Por outro lado, a Comissão de
Concurso é composta por membros do Ministério Público de Rondônia e da Ordem dos
Advogados do Brasil;
e)

o denunciante não apresentou qualquer documento que pudesse

comprovar ilegalidade, bem como não descreveu qualquer ato irregular eventualmente
praticado pela Administração Superior do Ministério Público de Rondônia, razão pela
TXDOHQWHQGHVX¿FLHQWHVDVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDV
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

As informações foram instruídas com os seguintes documentos: cópia integral
GRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRQ FRQWHQGRRFRQWUDWRDVVLQDGRFRP
DHQWLGDGHHWRGRVRVDWRVTXHRSUHFHGHUDP FySLDGRHGLWDOTXHLQVWLWXL
a comissão do concurso e a banca examinadora; cópia dos currículos dos membros
da banca; cópia do ofício da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, que informa os concursos realizados pela entidade.
É o relatório.
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VOTO
Preliminarmente, tendo sido acenado, implicitamente, pelo representante
legal da Fundação Escola Superior do Ministério Público tratar-se esta de parte
LOHJtWLPDQRSUHVHQWHSURFHGLPHQWRHLVTXHQHQKXPDGHVXDVDWLYLGDGHVHQTXDGUDVH
entre aquelas elencadas no art.130-A, par. 2º da Constituição Federal, cabe observar que
a solicitação de informações à referida entidade deveu-se ao fato de que, sem embargo
GHRREMHWRGHVWHSURFHGLPHQWRLQFLGLUVREUHDWRVDGPLQLVWUDWLYRVSUDWLFDGRVQDHVIHUD
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 5RQG{QLD ± R TXDO ¿JXUD FRPR UHTXHULGR QRV
SUHVHQWHVDXWRV±HQFRQWUDVHTXHVWLRQDGDMXVWDPHQWHDUHJXODULGDGHGR&RQFXUVRGH
Ingresso no cargo de Promotor de Justiça de Rondônia tendo em vista o envolvimento
de referida entidade na organização e execução do certame. Daí a conveniência de se
ouvir a citada entidade.
,VWRSRVWRQRPpULWRWHPVHTXHDTXHVWmRSRVWDDRH[DPHGHVWH&RQVHOKR
nesta oportunidade diz com a regularidade do referido XX Concurso de Ingresso no
cargo de Promotor, à vista da participação da Fundação Escola Superior do Ministério
Público do Rio Grande do Sul na sua realização, tendo em vista que referida Fundação,
GHQWUHRXWUDVDWLYLGDGHVPLQLVWUDFXUVRVREMHWLYDQGRDSUHSDUDomRGHFDQGLGDWRVSDUD
o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, conforme resta incontroverso
nos autos, sendo corroborado, inclusive, pelas informações prestadas por seu
representante legal.
$SURSyVLWRFROKHVHGRDUWº do Estatuto da entidade, alterado em 11-12TXHD)03WHPSRU¿QDOLGDGHLQVWLWXLUHPLQLVWUDUFXUVRVREMHWLYDQGRSUHSDUDU
candidatos à carreira do Ministério Público, além de instituir e ministrar cursos de pósgraduação; instituir e manter estabelecimentos de ensino superior; realizar seminários,
SUR¿VVLRQDO GRV LQWHJUDQWHV GD FDUUHLUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR DSRLDU SURMHWRV H
DWLYLGDGHVGHHQVLQRHSHVTXLVDHGLWDUSXEOLFDo}HVHWF ÀV 
e EHP FHUWR TXH D 5HVROXomR Q  GHVWH &RQVHOKR 1DFLRQDO GR
0LQLVWpULR3~EOLFRTXHGLVS}HVREUHRFRQFHLWRGHDWLYLGDGHMXUtGLFDSDUDFRQFXUVRV
públicos de ingresso nas carreiras do Ministério Público e dá outras providências,

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

congressos, simpósios etc., que possam contribuir para o aprimoramento cultural e

estabelece as seguintes restrições, no tocante à formação das comissões de concurso:
Art. 4º É vedada a participação de quem exerce o magistério e/ou a direção de cursos
destinados à preparação de candidatos a concursos públicos em comissão de concurso ou em
banca examinadora.
Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo prevalece por três anos, após o encerramento
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das referidas atividades.
Art. 5º Aplicam-se ao membro da comissão de concurso ou da banca examinadora, no que
couber, as causas de suspeição e de impedimento previstas nos arts. 134 e 135 do Código de
Processo Civil.
Art. 6º Considera-se fundada a suspeição de membro da comissão de concurso ou da banca
examinadora, quando:
I – For deferida a inscrição de candidato que seja seu servidor funcionalmente vinculado,
cônjuge, companheiro, ex-companheiro, padrasto, enteado ou parente em linha reta,
FRODWHUDORXSRUD¿QLGDGHDWpRWHUFHLURJUDXLQFOXVLYH
II – Tiver participação societária, como administrador ou não, em cursos formais ou
informais de preparação de candidatos para ingresso no Ministério Público, ou contar com
SDUHQWHVHPDWpWHUFHLURJUDXHPOLQKDUHWDFRODWHUDORXSRUD¿QLGDGHQHVVDFRQGLomRGH
sócio ou administrador.
 2 LPSHGLPHQWR RX D VXVSHLomR GHFRUUHQWH GH SDUHQWHVFR SRU D¿QLGDGH FHVVDUi SHOD
dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas,
ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não poderá ser membro da comissão de
concurso ou da banca examinadora o ex-cônjuge, os sogros, o genro ou a nora de quem for
candidato inscrito ao concurso.
§2º Poderá, ainda, o membro da comissão de concurso ou da banca examinadora, declararse suspeito por motivo íntimo.
§3º O impedimento ou suspeição deverá ser comunicado ao presidente da comissão de
concurso, por escrito, até 5 (cinco) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos
LQVFULWRVQRGLiULRR¿FLDOUHVSHFWLYR
§4º Não prevalecerá o impedimento ou a suspeição para integrar a comissão de concurso ou
a banca examinadora, para as fases subsequentes, se o candidato gerador dessa restrição for

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

H[FOXtGRGH¿QLWLYDPHQWHGRFRQFXUVR
§5º A suspeição por motivo íntimo não poderá ser retratada.

As normas em tela emprestam concreção aos princípios insculpidos no
art. 37, caput, da Constituição Federal, notadamente aos postulados da moralidade
e da impessoalidade. Tanto assim que, ao analisar, no Procedimento de Controle
$GPLQLVWUDWLYRQTXHVWLRQDPHQWRVREUHRDOFDQFHGRDUW
GD5HVROXomR&103Q YLJHQWHjpSRFD TXHH[SOLFLWDYDLPSHGLPHQWR
idêntico ao ora tratado (proibição dirigida a professores ou administradores de cursos
preparatórios para concursos públicos de integrarem comissão de concurso ou banca
H[DPLQDGRUD R3OHQiULRGHVWH&RQVHOKRSRUXQDQLPLGDGHFRQVLGHURXTXHWDOYHGDomR
emanava da própria Constituição, devendo o referido art. 3º da Resolução ser aplicado
retroativamente.
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&RPHIHLWRRXWURQmRSRGHULDVHURHQWHQGLPHQWRGHVWH&RQVHOKRKDMDYLVWD
TXHQmROKHFDEHOHJLVODUPDVWmRVRPHQWHHVWDEHOHFHUQRUPDVTXHSHUPLWDPRH[DWR
atendimento aos mandamentos constitucionais e legais, que doutra forma teriam sua
H¿FiFLDFRPSURPHWLGD
6RE HVVH UDFLRFtQLR H WHQGR HP YLVWD VHU PLVVmR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR
Ministério Público zelar pela observância do art. 37 da Constituição da República
DUW$,,GD&) SRGHVHFRQFOXLUTXHD5HVROXomRQDH[HPSOR
das que a antecederam, busca explicitar o alcance dos princípios da moralidade e da
impessoalidade em sua aplicação à formação das comissões de concurso e bancas
H[DPLQDGRUDV QmR FULDQGR UHJUDV TXH Mi QmR HVWLYHVVHP LPSOLFLWDPHQWH YLJHQWHV QR
texto constitucional.
1HVVDWRDGDFDEHDTXLUHOHPEUDUGHFLV}HVGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD
que, analisando o alcance de vedação similar à ora tratada (no sentido de que dirigente
ou professor de curso preparatório para concurso público não possa fazer parte
de comissão ou banca examinadora de concurso), constante da Resolução CNJ nº
 D¿UPDUDP D WDUHID GDTXHOH yUJmR QR VHQWLGR GH ID]HU DSOLFDU RV SULQFtSLRV
constitucionais da moralidade e da isonomia, interpretando-se a Resolução sempre à
OX]GD&RQVWLWXLomRLQFOXVLYHTXDQGRLVVRVLJQL¿TXHDODUJDUVHXkPELWRGHDSOLFDomR
Pedido de Providências. Consulta. Res. 11/CNJ. Participação de professores de cursos
preparatórios nas bancas dos concursos para a carreira da magistratura. Impedimento. –
“I) Não podem atuar como examinadores nos Concursos para Magistratura os professores
de cursos preparatórios, por ferir postulados da moralidade e da isonomia. II) A vedação
TXHQmRVHOLPLWDDRkPELWRJHRJUi¿FRGR(VWDGRHPTXHRH[DPLQDGRUH[HUFH
o magistério” (CNJ – PP 984 – Rel. Douglas Rodrigues – 29ª Sessão – j. 14.11.2006 – DJU

Pedido de Providências. Consulta. Art. 6º da Resolução 11/2006 do CNJ. Desembargador que
exerce função de coordenação na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Impedimento
para compor banca examinadora do concurso para ingresso na carreira da magistratura.
– “I) A vedação instituída pela Resolução 11/2006 do CNJ objetiva preservar a moralidade

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

06.12.2006 – g.n.).

QD UHDOL]DomR GRV FRQFXUVRV H D LVRQRPLD QR WUDWDPHQWR DRV FDQGLGDWRV $ ¿QDOLGDGH GD
norma será mais provavelmente alcançada na medida em que as comissões e bancas de
FRQFXUVRV VHMDP FRQVWLWXtGDV SRU SUR¿VVLRQDLV VHP TXDOTXHU FRPSURPHWLPHQWR FRP R
magistério em cursos preparatórios. II) A regra de impedimento veiculada no artigo 6º
da Resolução 11/2006 do CNJ deve ser interpretada no sentido de abranger também as
funções de direção, coordenação e/ou subcoordenação dos cursos voltados à preparação
de candidatos a concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura” (CNJ – PP
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200810000009264 – Rel. Cons. José Adonis Callou de Araújo Sá – 65ª Sessão – j. 24.06.2008
– DJU 05.08.2008).
Como visto, enquanto no Pedido de Providências nº 984 o CNJ detalha o alcance da
vedação prevista em sua Resolução nº 11/2006 com base na hermenêutica dos princípios
FRQVWLWXFLRQDLVDSOLFiYHLVFRQFOXLQGRTXHRLPSHGLPHQWR³QmRVHOLPLWDDRkPELWRJHRJUi¿FR
em que o examinador exerce o magistério”, no Pedido de Providências nº 200810000009264
aquele Conselho encontra na Constituição fundamento para uma interpretação ampliativa
da mencionada vedação, para nela abranger, além dos que constaram na letra da
Resolução (os professores), também os exercentes de “funções de direção, coordenação e/ou
subcoordenação”.

2UDWDPEpPHVWH&RQVHOKRTXHJR]DGHHVWDWXWRMXUtGLFRTXDVHLGrQWLFRDR
do CNJ, deve editar e aplicar seus atos normativos à luz dos vetores constitucionais que
RVLQIRUPDUDPDGRWDQGRFRQIRUPHDKLSyWHVHDLQWHUSUHWDomRTXHPHOKRUSHUPLWDD
exata concretização dos ditames constitucionais.
Cumpre, nesse passo, examinar se a contratação de entidade especializada
em ministrar cursos preparatórios para concursos de ingresso em carreiras públicas – e
HVSHFL¿FDPHQWHSDUDDFDUUHLUDGH3URPRWRUGH-XVWLoDFRQIRUPHVHYHUL¿FDQRSUySULR
VtWLRGD)03QD,QWHUQHW ÀV ±SDUDRUJDQL]DUMXVWDPHQWHXPFRQFXUVRS~EOLFR
de ingresso na carreira de Promotor de Justiça coaduna-se com o móvel que animou a
HODERUDomRGD5HVROXomRQHPSDUWLFXODUDFRQFUHWL]DomRGRVSULQFtSLRVGD
moralidade e da impessoalidade nos concursos para ingresso no Ministério Público.
'H SODQR VDOWD DRV ROKRV TXH VHULD LQFRQJUXHQWH SURLELU TXH XP GLULJHQWH
de curso preparatório para concurso público faça parte da banca examinadora do
certame, permitindo-se, de outro lado, que a própria entidade que promove o curso
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

SUHSDUDWyULR¿TXHUHVSRQViYHOSHODUHDOL]DomRGRFRQFXUVRLQFOXVLYHIRUPDQGRDEDQFD
examinadora. Vale dizer: se o professor ou dirigente da entidade que mantém curso
preparatório não pode participar da comissão de concurso ou da banca examinadora,
com ainda mais razão não pode a entidade em si – a qual, evidentemente, manifesta-se
por meio de seus administradores – organizar e executar o concurso.
Acresça-se ainda a tal ponderação o fato de que, no caso concreto, constataVH TXH WUrV PHPEURV GHQWUH RV VHLV GD EDQFD H[DPLQDGRUD ÀV   OHFLRQDP RX
lecionaram recentemente na entidade contratada para organizar o concurso, embora
QmRHVSHFL¿FDPHQWHQRVFXUVRVSUHSDUDWyULRVSDUDFRQFXUVRVS~EOLFRV
&RPHIHLWRUHVXOWDGRFRWHMRHQWUHDVOLVWDVGHGRFHQWHVGRVFXUVRVGHJUDGXDomR
e pós-graduação lato sensu da Fundação Escola Superior do Ministério Público do
Rio Grande do Sul e a lista de integrantes da banca examinadora do XX Concurso de
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Ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Rondônia que:
GRLVGRVSURIHVVRUHV'DLVVRQ)ODFKH0DXUR)RQVHFD$QGUDGHOHFLRQDPQDJUDGXDomR
ÀV XPGRVSURIHVVRUHV/XLV5HQDWR)HUUHLUDGD6LOYDOHFLRQRXQDJUDGXDomRQR
SULPHLURVHPHVWUHGH ÀV HGRLVGHOHV/XLV5HQDWR)HUUHLUDGD6LOYDH0DXUR
Fonseca Andrade, lecionam ou lecionaram recentemente nos cursos de pós-graduação
ÀV±RGRFXPHQWRQmRGLVFULPLQDRSHUtRGRH[DWR 
É certo que a própria Fundação informa a existência dos dois professores
GRFXUVRGHJUDGXDomRQDEDQFDH[DPLQDGRUD ÀV DOHJDQGRDLQRIHQVLYLGDGHGR
fato com base no argumento de que os respectivos alunos não podem participar de
FRQFXUVRVSDUDR0LQLVWpULR3~EOLFRHVHTXHUWHULDPFRQKHFLPHQWRMXUtGLFRVX¿FLHQWH
para tanto.
A Fundação não menciona, porém, que um desses professores, Mauro Fonseca
Andrade, assim como outro membro da banca, Luis Renato Ferreira da Silva, lecionam
(ou lecionaram recentemente) no curso de pós-graduação oferecido pela entidade.
1HVVHFDVRDMXVWL¿FDWLYDDSUHVHQWDGDPRVWUDVHLQDSOLFiYHOHLVTXHRVDOXQRVGDSyV
SRGHPHPWHVH±FDVRWHQKDPFXPSULGRRVWUrVDQRVGHDWLYLGDGHMXUtGLFD±SUHVWDU
FRQFXUVRSDUD3URPRWRUGH-XVWLoD7DOFLUFXQVWkQFLDJDQKDDLQGDPDLRUUHOHYRTXDQGR
se considera que, diante da interpretação atualmente vigente do conceito de atividade
MXUtGLFDSDUD¿QVGHFRQFXUVRVS~EOLFRVSDUDLQJUHVVRQR0LQLVWpULR3~EOLFRRFXUVRGH
SyVJUDGXDomRSRGHVHUFRQWDELOL]DGRFRPRDWLYLGDGHMXUtGLFD
Em outras palavras: da maneira como a situação ora se apresenta, é
perfeitamente factível que alguma pessoa interessada em fazer o concurso para ingresso
no Ministério Público de Rondônia e, quiçá, interessada também em contabilizar mais
XP DQR GH DWLYLGDGH MXUtGLFD TXH OKH SHUPLWD SUHVWDU WDO FRQFXUVR WHQKD FXUVDGR
uma pós-graduação na Fundação responsável por organizar esse mesmo concurso
examinadora do certame. Ora, ainda que tal curso de pós-graduação não se volte
HVSHFL¿FDPHQWH j SUHSDUDomR SDUD R FRQFXUVR HP WHOD p OtFLWR VXSRU TXH R UHIHULGR
candidato não se encontraria em igualdade de condições em relação àqueles que não se
matricularam nos cursos da referida entidade.

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

)0356 DVVLVWLQGR D DXODV PLQLVWUDGDV SRU SURIHVVRUHV TXH ID]HP SDUWH GD EDQFD

$OpPGLVVRFXPSUHREVHUYDUTXHDKLSyWHVHGHTXHFDQGLGDWRVDRFDUJRGH
Promotor de Justiça do Estado de Rondônia se matriculem em curso oferecido pela
)XQGDomRRUJDQL]DGRUDGRFHUWDPHQmRpQHPXPSRXFRUHPRWDTXDQGRVHYHUL¿FDTXH
WRGRVDTXHOHVTXHSUHWHQGHPID]HUVXDLQVFULomRQRFRQFXUVRSHOD,QWHUQHWQRVtWLRR¿FLDO
do Ministério Público do Estado de Rondônia, são automaticamente redirecionados
SDUD D SiJLQD GD )XQGDomR FXMR HQGHUHoR HOHWU{QLFR p LQFOXVLYH PHQFLRQDGR QR
HGLWDO GR FRQFXUVR ± ÀV   D TXDO DSUHVHQWD GLYHUVRV ³OLQNV´ DOXVLYRV DRV FXUVRV
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preparatórios para concursos públicos oferecidos pela entidade, sendo possível ler em
um dos “banners” os seguintes dizeres: “OFICIALMENTE COMPROVADO: QUEM
FAZ FMP TEM MAIS CHANCES. A ESCOLA CURSADA POR MAIS DA METADE DOS
APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO PARA PROMOTOR. FMP. A ESCOLA
2),&,$/'203´ VLFÀV 
$GHPDLV YHUL¿FDVH FRQVWDU GR FRQWUDWR FHOHEUDGR HQWUH D )XQGDomR H R
0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH5RQG{QLD ÀV TXHDTXHOD¿FRXUHVSRQViYHO
por “elaborar, revisar, compor, imprimir e acondicionar as provas a serem aplicadas
QR FRQFXUVR´ ÀV   WHQGR DFHVVR FRP DQWHFHGrQFLD SRUWDQWR D LQIRUPDo}HV
sensíveis, cujo sigilo é absolutamente indispensável à lisura do concurso.
Sobreleva, in casu, o FRQÀLWRGHLQWHUHVVHV advindo da posição ambígua
ostentada pela Fundação, que, de um lado, responsabiliza-se pelo sigilo das provas
e pelo tratamento isonômico dos candidatos e, de outro, tem indisfarçável interesse
na aprovação de seus alunos, inclusive alardeando, em sua página na Internet, o alto
índice de aprovação que tem alcançado.
&DEH DVVLQDODU QHVWH SDVVR TXH R FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV QmR p PLWLJDGR
pela circunstância de a Fundação ser sediada no Rio Grande do Sul e o concurso ter
lugar em Rondônia. Ora, um concurso que oferece vagas de Promotor de Justiça com
VXEVtGLR LQLFLDO GH 5  ÀV   DOpP GH WRGDV DV SUHUURJDWLYDV LQHUHQWHV
ao cargo, sabidamente atrai candidatos das mais diversas regiões do país, sobretudo
quando se leva em conta a desproporção existente entre as esporádicas vagas para o
0LQLVWpULR3~EOLFRTXHVHDEUHPHPWRGRR%UDVLOHDFUHVFHQWHTXDQWLGDGHGHEDFKDUpLV
interessados em disputá-las.
Não se pode cogitar, num mundo cada vez mais integrado e globalizado,
da distância física em cada caso para se afastarem as implicações impostas pelo
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

RUGHQDPHQWR MXUtGLFR &RQIRUPH QRV OHPEUD 0DUoDO -XVWHQ )LOKR D SURSyVLWR GH
FRPHQWDULPSHGLPHQWRVVLPLODUHVFRQVWDQWHVGRDUWGD/HLQ UHIHUHQWHV
às pessoas que não podem participar de licitações), tais vedações visam atacar os riscos
TXH SRGHP ³SURGX]LU GLVWRUo}HV LQFRPSDWtYHLV FRP D LVRQRPLD´ VHQGR VX¿FLHQWH D
MXVWL¿FDURLPSHGLPHQWRDPHUDSRWHQFLDOLGDGHGRGDQR1.
1HVVH VHQWLGR GLVS{V R ( &RQVHOKR 1DFLRQDO GH -XVWLoD HP MXOJDGR Mi
UHIHULGR QHVWH YRWR 33  ± 5HO 'RXJODV 5RGULJXHV ±  6HVVmR ± M 
– DJU 06.12.2006), no qual se entendeu que a limitação imposta à participação de
professor de curso preparatório em banca examinadora de concurso não comportava
UHVWULomRJHRJUi¿FD
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 4. ed., Rio de Janeiro:
AIDE, 1995, pp. 64-68 (grifo nosso).
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Ressalte-se: não se está aqui a imputar à Fundação o favorecimento concreto
DVHXV DOXQRVRX GH YLRODomRDRVLJLOR GDV SURYDVRTXHVH FRQVWDWD QDKLSyWHVH p D
FODUDH[LVWrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVVLWXDomRHVVDLQHTXLYRFDPHQWHUHSHOLGDSHOD
mens legis que permeia os supracitados dispositivos contidos na Resolução CNMP nº

¬WRGDHYLGrQFLDD5HVROXomREXVFDSURWHJHUDLQGHSHQGrQFLDREMHWLYLGDGH
e imparcialidade na Administração, o que se relaciona intrinsecamente com a
imprescindível proteção ao postulado constitucional da moralidade administrativa2.
$VVLPVHRFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVpFRQGHQDGRSHOD5HVROXomRQ
isso se dá na exata medida em que ofende os princípios basilares da Administração
Pública, notadamente os da LPSHVVRDOLGDGHHPRUDOLGDGHFXMDJXDUGDQRWRFDQWH
j$GPLQLVWUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFREUDVLOHLURFRPSHWHDHVWH&RQVHOKR
2UDGRSRQWRGHYLVWDVRFLROyJLFRMXUtGLFRDH[LJrQFLDGHFRQFXUVRS~EOLFR
YHPDJLQGRKLVWRULFDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHGHVSDWULPRQLDOL]DomRGR(VWDGRGH
vez que afere o candidato pelo mérito, candidato esse que, uma vez aprovado, passa a
compor as organizações respectivas. O concurso público combate, portanto, o favor,
eliminando a forma de dominação tradicional para criar a racional-legal, esta inerente
ao Estado moderno, conforme Weber. Promove, assim, o princípio da igualdade, visto
MiDJRUDQDSHUVSHFWLYDIRUPDOHPDWHULDO7RGRSURFHGLPHQWRTXHGHPRGRGLUHWRRX
LQGLUHWRLQÀXHQFLHQDDIHULomRGRPpULWRGHYHVHUDIDVWDGRHPSUROGDHIHWLYDomRGR
princípio isonômico.
Cabe aqui concluir, pois, que o mote principiológico que informou a confecção
GD5HVROXomRQEHPFRPRGDV5HVROXo}HVTXHDQWHVGHODWUDWDUDPGHVVH
WHPD 5HVROXo}HVQH ¿FDULDSDWHQWHPHQWHQHXWUDOL]DGR
SHODDGPLVVmRFRPRUHJXODUGDSUiWLFDRUDSRVWDVREH[DPHGHVWH&RQVHOKR
do edital, do XX Concurso de Provas e Títulos para Ingresso no Cargo de Promotor de
-XVWLoD6XEVWLWXWRGR(VWDGRGH5RQG{QLDVHPSUHMXt]RHYLGHQWHPHQWHGHTXHRXWUR
VHMDUHDOL]DGRREVHUYDGDVDVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV
7DOVROXomRVHPRVWUDLQDUUHGiYHOHSURSRUFLRQDOQHVWHFDVRHVSHFt¿FRWHQGR
em vista, de um lado, que as violações a princípios constitucionais revelam-se graves

CONTROLE ADMINISTRATIVO.

A solução que se impõe, diante do quadro ora exposto, é a anulação, a partir

HÀDJUDQWHVHGHRXWURTXHRFRQFXUVRSDUDSUHHQFKLPHQWRGH TXDWUR YDJDVGH
3URPRWRU GH -XVWLoD 6XEVWLWXWR DOpP GH RXWUDV TXH HYHQWXDOPHQWH VXUMDPDLQGD VH
HQFRQWUDHPIDVHLQLFLDOFHUWRTXHDVLQVFULo}HVSRGHPVHUUHDOL]DGDVDWpH
DSURYDSUHDPEXODUHVWiSUHYLVWDSDUDRGLD ÀV 3UHVHUYDVHLQWDFWR
2 &RQ¿UDVH QHVVH VHQWLGR 0$57,16 -Ò1,25 :DOODFH 3DLYD 3URELGDGH DGPLQLVWUDWLYD 6mR 3DXOR
Saraiva, 2001, p. 123.
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por tais motivos, o princípio da proporcionalidade, inscrito no art. 2º, parágrafo único,
VI, da Lei nº 9.784/99, haja vista a estrita adequação entre meios e ﬁns, na medida
necessária ao atendimento do interesse público.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a nulidade do XX Concurso de
Provas e Títulos para Ingresso no Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado
de Rondônia, desde o edital, assegurada aos candidatos já inscritos a devolução dos
valores pagos a título de taxa de inscrição, ou, a critério do candidato, sua inscrição
automática no próximo concurso de mesma natureza a ser realizado pelo Ministério
Público do Estado de Rondônia.
É como voto.
MARIO BONSAGLIA
Relator

ADITAMENTO AO VOTO
Tendo em vista o precedente ﬁrmado no Processo nº 0.00.000.000741/200775, no qual este Conselho determinou, à Procuradoria da República no Estado do
Ceará, a rescisão dos contratos administrativos que aquele órgão ministerial celebrara
com empresa prestadora de serviços (feito julgado na Sessão Plenária realizada em
09/03/2010), apresento aditamento ao voto que proferi na Sessão de 09/03/2010 para
especiﬁcar a determinação não apenas de anulação, desde o edital, do XX Concurso de
Provas e Títulos para Ingresso no Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado
de Rondônia, nos termos em que constou, mas também de que a Procuradoria Geral
de Justiça do Estado de Rondônia promova a rescisão do contrato celebrado com a
CONTROLE ADMINISTRATIVO.

Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP).
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É como voto.
MARIO BONSAGLIA
Relator
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Teto remuneratório constitucional. Caráter nacional e unitário do MP Brasileiro.
PROCESSO Nº 0.00.000.000021/2006-29
RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE SILVA
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
OBJETO: TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL
EMENTA
TETO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. EXTINÇÃO DO SUBTETO ESTADUAL. CARÁTER NACIONAL E UNITÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INATIVIDADE. ADICIONAL DE 20%. ENTENDIMENTO DO STF. SEXTA-PARTE
NO MP/SP. GRATIFICAÇÃO TRINTENÁRIA E ABONO FAMILIAR NO
MP/MG. ENTENDIMENTO DO CNJ. REDUÇÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS AO LIMITE CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO QUE NÃO IMPLANTARAM O SUBSÍDIO. FICHAS FINANCEIRAS E FOLHAS DE PAGAMENTO. DOCUMENTO ÚNICO. EXPLICITAÇÃO DOS PAGAMENTOS RETROATIVOS E DA BASE LEGAL DAS
RUBRICAS.

o caráter nacional e unitário do Ministério Público. 2. Os valores pagos a
WtWXORGDJUDWL¿FDomRGHVREUHDUHPXQHUDomRTXDQGRGDSDVVDJHP
para a inatividade; a “sexta-parte” no Ministério Público do Estado de São
3DXORHDJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDHRDERQRIDPLOLDUQR0LQLVWpULR3~EOLFR
GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV TXH XOWUDSDVVHP R WHWR FRQVWLWXFLRQDO ¿FDP
FRQJHODGRVDWpDVXDDEVRUomRSRUIXWXURVDXPHQWRVQRVXEVtGLRYHGDGD
DFRQFHVVmRGHVVHVEHQHItFLRVDFLPDGRWHWRFRQVWLWXFLRQDODRVPHPEURV

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

1. A existência de subteto remuneratório nos Estados não se coaduna com

HVHUYLGRUHVTXHDLQGDQmRRVSHUFHEHPGHDFRUGRFRPRSUHFHGHQWHGR
67) QR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD Q ') H GR &1- QRV 3URFHGL
PHQWRVGH&RQWUROH$GPLQLVWUDWLYRQVH2DGLFLRQDO
SRUWHPSRGHVHUYLoRQRV0LQLVWpULRV3~EOLFRVGRV(VWDGRVGH6mR3DXOR
H5LR*UDQGHGR6XOTXHDLQGDQmRDGRWDUDPRVXEVtGLR¿FDOLPLWDGRD
VHWHTXLQTXrQLRVUHVSHLWDGRRWHWRFRQVWLWXFLRQDO$V¿FKDV¿QDQFHLUDV
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HIROKDVGHSDJDPHQWRGHYHPVHUFRQVXEVWDQFLDGDVHPXP~QLFRGRFX
PHQWRFRPDLQGLFDomRFODUDHSUHFLVDGRVSDJDPHQWRVUHWURDWLYRVHGDV
bases legais de cada rubrica.

ACÓRDÃO
$FRUGDP RV PHPEURV GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRU
PDLRULD¿[DURWHWRUHPXQHUDWyULRHTXLYDOHQWHDRVXEVtGLRGH0LQLVWURGR67)SDUDWRGR
R0LQLVWpULR3~EOLFR%UDVLOHLURQRYDORUGH5GHWHUPLQDUDPDQXWHQomR
GREHQHItFLRGHVREUHDUHPXQHUDomRQRDWRGDDSRVHQWDGRULDSDUDPHPEURVGR
Ministério Público Nacional; da “sexta-parte”, no Ministério Público do Estado de São
3DXORHGD³JUDWL¿FDomRWULQWHQiULD´H³DERQRIDPtOLD´QR0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV
*HUDLV ¿FDQGR VHXV YDORUHV FRQJHODGRV VH XOWUDSDVVDUHP R WHWR FRQVWLWXFLRQDO DWp D
DEVRUomRSRUDXPHQWRVIXWXURVQRVXEVtGLRYHGDGDDQRYDFRQFHVVmRGHVVHVEHQHItFLRV
acima do limite constitucional a membros ou servidores; preservar os adicionais
GH WHPSR GH VHUYLoR QRV (VWDGRV GH 6mR 3DXOR H 5LR *UDQGH GR 6XO TXH DLQGD QmR
DGRWDUDP R VXEVtGLR OLPLWDGRV DR SDWDPDU GH VHWH TXLQTXrQLRV TXH VRPDGRV FRP
WRGDVDVSDUFHODVTXHFRPS}HPRVYHQFLPHQWRVQmRSRGHUmRXOWUDSDVVDUROLPLWHGR
teto constitucional; reduzir imediatamente os valores pagos aos membros e servidores
GR0LQLVWpULR3~EOLFR1DFLRQDODROLPLWHFRQVWLWXFLRQDOGH5FRPSXWDGDV
QHVWHYDORURVXEVtGLRHTXDLVTXHUJUDWL¿FDo}HVLQFOXVLYHDVGHFLV}HVMXGLFLDLVSURIHULGDV
DQWHULRUPHQWHj(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQUHVVDOYDGDVDSHQDVDVSDUFHODVTXH
QmRVHVXMHLWDPDROLPLWHFRQVWLWXFLRQDOFRQVWDQWHVGDV5HVROXo}HVQVH&103
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

DJUDWL¿FDomRGHHPGHFRUUrQFLDGDSDVVDJHPSDUDDLQDWLYLGDGHDVH[WDSDUWHQR
(VWDGRGH6mR3DXORDJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDHRDERQRIDPtOLDQR0LQLVWpULR3~EOLFR
GH0LQDV*HUDLVHGHWHUPLQDUTXHDV¿FKDV¿QDQFHLUDVHIROKDVGHSDJDPHQWRVGHWRGDV
DV XQLGDGHV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR 1DFLRQDO VHMDP FRQVXEVWDQFLDGDV HP GRFXPHQWR
~QLFRGLVFULPLQDQGRRSHUtRGRDTXHVHUHIHUHPRVSDJDPHQWRVGHFDUiWHUUHWURDWLYRH
a base legal de cada rubrica, nos termos do voto do Relator.

FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE SILVA
Relator
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RELATÓRIO
2SUHVHQWHSURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRVXUJLXGHUHTXHULPHQWR
GR &RQVHOKHLUR $OEHUWR &DVFDLV 0HOHLUR QR VHQWLGR GH TXH IRVVH UHTXLVLWDGR jV
XQLGDGHV¿QDQFHLUDVGR0LQLVWpULR3~EOLFRWDQWRGRV(VWDGRVTXDQWRGD8QLmRTXH
LQIRUPDVVHP GLVFULPLQDGDPHQWH ³WRGDV DV SDUFHODV TXH FRPS}HP D UHPXQHUDomR
SDJDDRVVHXVPHPEURVVHUYLGRUHVHIHWLYRVHRFXSDQWHVGHFDUJRHPFRPLVVmRVHMDP
de caráter geral ou pessoal; de natureza remuneratória, indenizatória, compensatória
RX SUHYLGHQFLiULD EHP FRPR TXDOTXHU RXWUD YDQWDJHP RX EHQHItFLR SHUPDQHQWH
RX QmR´ WHQGR VLGR GLVWULEXtGR D PLP SHOD FRQGLomR GH 3UHVLGHQWH GD &RPLVVmR GH
&RQWUROH$GPLQLVWUDWLYRH)LQDQFHLURGHVWH&RQVHOKR
1HVVHVHQWLGRIRUDPVROLFLWDGDVDRVUDPRVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR
H jV XQLGDGHV GRV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV QRV (VWDGRV SRU PHLR GR 2ItFLR&LUFXODU Q
DV¿FKDV¿QDQFHLUDVGHWRGRVRVPHPEURVHVHUYLGRUHVGRVPHVHVGHMDQHLUR
D GH]HPEUR GR H[HUFtFLR ¿QDQFHLUR GR DQR GH  EHP FRPR D EDVH OHJDO GH FDGD
rubrica.
$V LQIRUPDo}HV IRUDP UHFHELGDV SHOD &RPLVVmR QD IRUPD GH &' 520
GH DFRUGR FRP IRUPDWR SUHYLDPHQWH GH¿QLGR SHORV DQDOLVWDV GH LQIRUPiWLFD GD
3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFDRVTXDLVGHVHQYROYHUDPXPVLVWHPDGHLQIRUPDomR
SDUDDJLOL]DUDDQiOLVHGDVUXEULFDVFRQVWDQWHVGDV¿FKDV¿QDQFHLUDVGHFDGD0LQLVWpULR
Público.
2UHIHULGRVLVWHPDIRLFDSD]GHVHSDUDUHPJUXSRVDVUXEULFDVLGHQWL¿FDGRUDV
GHYDORUHVTXHVHVXMHLWDPDRWHWRFRQVWLWXFLRQDOSRUXPODGRHDTXHODVTXHQmRVH
GLWDPHVGDV5HVROXo}HVQVHGHVWH&RQVHOKRDSOLFiYHLVjHVSpFLH
$WtWXORGHHVFODUHFLPHQWRD5HVROXomRQ&103GLVS}HVREUHDDSOLFDomR
do teto remuneratório e do subsídio mensal dos membros do Ministério Público.
,QIRUPDD5HVROXomRQ&103HPVHXDUWTXHHVWmRFRPSUHHQGLGDV
no subsídio e são por esse extintas todas as parcelas do regime remuneratório anterior,
exceto as decorrentes de:

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

VXMHLWDPDWDOOLPLWDomRDH[HPSORGHGLiULDVHLQGHQL]Do}HVGLYHUVDVWXGRjOX]GRV

I – diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuições;

,, ± JUDWL¿FDomR SHOR H[HUFtFLR GD IXQomR GH 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX
HTXLYDOHQWHH&RUUHJHGRU*HUDOTXDQGRQmRKRXYHUD¿[DomRGHVXEVtGLRSUySULRSDUDDV
referidas funções;
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,,,±JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿DRXDVVHVVRUDPHQWRQRVJDELQHWHV
GR 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX HTXLYDOHQWH &RUUHJHGRU*HUDO RX HP
RXWURVyUJmRVGRUHVSHFWLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
HGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQFLVR9GRDUWGD&RQVWLWXLomR
Federal;

,9±H[HUFtFLRHPORFDOGHGLItFLOSURYLPHQWR

9±LQFRUSRUDomRGHYDQWDJHQVSHVVRDLVGHFRUUHQWHVGHH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿D
RXDVVHVVRUDPHQWRHGDDSOLFDomRGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWGD/HL&RPSOHPHQWDUGH
RXHTXLYDOHQWHQRV(VWDGRVDRVTXHSUHHQFKHUDPRVVHXVUHTXLVLWRVDWpDSXEOLFDomRGD
(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQHPGHGH]HPEURGH

9,±GLUHomRGHHVFRODGR0LQLVWpULR3~EOLFRH

9,,JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRHPFRQVHOKRVRXHPyUJmRVFROHJLDGRVH[WHUQRVFXMD
SDUWLFLSDomRGRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRGHFRUUDGHOHL

3RU VHX WXUQR D 5HVROXomR Q &103 GLVFLSOLQD D LQFLGrQFLD GR WHWR
constitucional para os servidores do Ministério Público nacional e para os membros
GDV XQLGDGHV GRV 0LQLVWpULR 3~EOLFRV TXH QmR DGRWDP R VXEVtGLR TXDLV VHMDP 6mR
Paulo e Rio Grande do Sul.
6HJXQGRDVVREUHGLWDV5HVROXo}HVQmRHVWmRVXMHLWDVDRWHWRFRQVWLWXFLRQDO
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

as verbas:
,±GHFDUiWHULQGHQL]DWyULR

D DMXGDGHFXVWRSDUDPXGDQoDHWUDQVSRUWH
E DX[tOLRDOLPHQWDomR
F DX[tOLRPRUDGLD
G GLiULDV
H DX[tOLRIXQHUDO
I LQGHQL]DomRGHIpULDVQmRJR]DGDV
J LQGHQL]DomRGHWUDQVSRUWH
K OLFHQoDSUrPLRFRQYHUWLGDHPSHF~QLD
L RXWUDVSDUFHODVLQGHQL]DWyULDVSUHYLVWDVHPOHL
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,,±GHFDUiWHUSHUPDQHQWH

D EHQHItFLRVSHUFHELGRVGHSODQRVGHSUHYLGrQFLDLQVWLWXtGRVSRUHQWLGDGHVIHFKDGDVDLQGD
que extintas;
E  EHQHItFLRV SHUFHELGRV GR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GR 6HJXUR 6RFLDO ± ,166 HP GHFRUUrQFLD
GH UHFROKLPHQWR GH FRQWULEXLomR SUHYLGHQFLiULD RULXQGD GH UHQGLPHQWRV GH DWLYLGDGH
H[FOXVLYDPHQWHSULYDGD

,,,±GHFDUiWHUHYHQWXDORXWHPSRUiULR

D DX[tOLRSUpHVFRODU
E EHQHItFLRVGHSODQRGHDVVLVWrQFLDPpGLFRVRFLDO
F EROVDGHHVWXGRTXHWHQKDFDUiWHUUHPXQHUDWyULR
G  GHYROXomR GH YDORUHV WULEXWiULRV HRX FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV LQGHYLGDPHQWH
UHFROKLGDV

'H VH GHVWDFDU TXH DSHQDV FRP D 5HVROXomR Q  QmR VH VXMHLWD DR WHWR
FRQVWLWXFLRQDO DSHQDV SDUD RV PHPEURV H VHUYLGRUHV TXH QmR UHFHEHP VXEVtGLR R
“auxílio transporte”, verba de caráter indenizatório.
$LQGD VHJXLQGR DV 5HVROXo}HV GHVWH &RQVHOKR 1DFLRQDO IRUDP DQDOLVDGDV
VHSDUDGDPHQWHDVYHUEDVTXHQmRSRGHPH[FHGHURYDORUGRWHWRFRQVWLWXFLRQDOHPERUD
QmRVHVRPHPHQWUHVLQHPFRPDUHPXQHUDomRGRPrVHPTXHVHGHURSDJDPHQWR
Essas verbas são consideradas de per si, e cada uma delas não pode, isoladamente,

,±DGLDQWDPHQWRGHIpULDV
,,±JUDWL¿FDomRQDWDOLQD
,,,±DGLFLRQDOFRQVWLWXFLRQDOGHIpULDV
,9UHPXQHUDomRRXSURYHQWRGHFRUUHQWHGRPDJLVWpULRQRVWHUPRV GRDUWLQFLVR,,
DOtQHD³G´GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

ultrapassar o teto constitucional. São elas:

9JUDWL¿FDomRSHODSUHVWDomRGHVHUYLoRj-XVWLoD(OHLWRUDOGHTXHWUDWDRDUW9,GD/HL
QHD/HLQ
9,  JUDWL¿FDomR SHOD SDUWLFLSDomR FRPR PHPEUR HP VHVVmR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR
0LQLVWpULR3~EOLFRRXGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD
9,,JUDWL¿FDomRGHPDJLVWpULRSRUKRUDDXODSURIHULGDQRkPELWRGR3RGHU3~EOLFR
9,,, DERQR GH SHUPDQrQFLD HP VHUYLoR QR PHVPR YDORU GD FRQWULEXLomR SUHYLGHQFLiULD
FRQIRUPH SUHYLVWR QR DUW    GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO LQFOXtGR SHOD (PHQGD
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&RQVWLWXFLRQDOQGHGHGH]HPEURGH
,;±SHQVmRSRUPRUWH

5HIHULGDV UXEULFDV SRUWDQWR QmR IRUDP FRPSXWDGDV QD UHPXQHUDomR GR
PrV PDV VHSDUDGDV PrV D PrV SDUD YHUL¿FDomR GH VXD FRQIRUPLGDGH FRP R WHWR
constitucional.
$LGHQWL¿FDomRGDVYHUEDVDTXHVHUHIHUHPDV5HVROXo}HVGHPDQGRXDDQiOLVH
GHTXDVHVHLVPLOUXEULFDVFRQVLGHUDQGRRXQLYHUVRGRVTXDWURUDPRVGR0LQLVWpULR
Público da União e dos vinte e seis unidades dos Ministérios Públicos Estaduais.
2EVHUYDVHTXHDPDLRULDGDVXQLGDGHVGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDFLRQDOYLQ
WHQRWRWDOSRVVXLUXEULFDFRPYiULDVGHQRPLQDo}HVFRPRVHQGR³OLPLWDomRFRQVWL
WXFLRQDO´³DEDWHWHWR´H³5HVROXomR&103´FRPRREMHWLYRGHUHWHURVYDORUHVTXH
porventura excedam o patamar do teto remuneratório constitucional. São eles: todos
os ramos do Ministério Público da União, mais os Ministérios Públicos dos Estados do
$FUH%DKLD&HDUi(VStULWR6DQWR*RLiV3DUDtED3HUQDPEXFR3LDXt3DUDQi5LRGH
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São
Paulo.
1D HODERUDomR GR UHODWyULR IRUDP H[FOXtGDV GR WHWR UHPXQHUDWyULR
FRQVWLWXFLRQDODVUXEULFDVGHSDJDPHQWRVUHWURDWLYRVSDUDHYLWDUTXHSDUFHODVSDJDV
IRUD GR PrV GH FRPSHWrQFLD IRVVHP LQGHYLGDPHQWH VRPDGDV FRP D UHPXQHUDomR GH
outro mês, evitando a ocorrência de acúmulos irregulares.
$SyV IRL H[SHGLGR RItFLRFLUFXODU jV XQLGDGHV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH
apresentaram registros de pagamentos superiores ao teto, capeando CD-ROM com o
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

UHVXOWDGRGRWUDEDOKRSDUDRRIHUHFLPHQWRGHHVFODUHFLPHQWRV
Algumas unidades do MP responderam ao expediente, alegando,
UHVXPLGDPHQWHRTXDQWRVHJXH
20LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRHR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO¿]HUDPREVHUYDo}HVSRQWXDLV
UHODWLYDVDRSDJDPHQWRUHWURDWLYRGHEHQHItFLRVSUHYLGHQFLiULRVHDRFUHGLWDPHQWRGRWHUoR
FRQVWLWXFLRQDOQRPrVGHMDQHLURSDUDRVPHPEURVTXHVROLFLWDUDPRJR]RGHIpULDVQRVPHVHV
GHMDQHLURHIHYHUHLURFRQIRUPHDXWRUL]DGRQD/HL&RPSOHPHQWDUQ(VFODUHFHUDP
SRUWDQWRTXHQmRKRXYHLUUHJXODULGDGHVQHVVHVSDJDPHQWRV

2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 6XO TXH DLQGD QmR DGRWD R UHJLPH GH
VXEVtGLRLQIRUPRXTXHRVSDJDPHQWRVGHUHPXQHUDo}HVDFLPDGRWHWRFRQVWLWXFLRQDOGH5
GL]HPUHVSHLWRDYDQWDJHQVFULDGDVDQWHVGDYLJrQFLDGD5HVROXomRQ&103
1HVVH VHQWLGR LQIRUPRX TXH QR 3URFHVVR Q  GH UHODWRULD GR &RQVHOKHLUR
220

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c220 220

05/04/2012 17:34:35

(UQDQGR8FK{DHVWH&RQVHOKRGHFLGLXSRUXQDQLPLGDGH³TXHRV0HPEURVHVHUYLGRUHVGR
0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOWrPRGLUHLWRGHFRQWLQXDUUHFHEHQGRR
DFUpVFLPRVREUHRVYHQFLPHQWRVHSURYHQWRVDWpTXHRPHVPRVHMDDEVRUYLGRSHORVXEVtGLRD
VHUIXWXUDPHQWH¿[DGRHPOHLQRVWHUPRVGRYRWRGRUHODWRU

20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDLQIRUPRXTXH

D UXEULFD ³3DUFHOD GH ,UUHGXWLELOLGDGH &) ,´ H[LVWHQWH HP  RFRUUrQFLDV WHP VHX
SDJDPHQWRMXVWL¿FDGRSHORSULQFtSLRGDLUUHGXWLELOLGDGHVDODULDO
HQWHQGH TXH D UXEULFD ³$X[ (GXFDomR&($)´ VH UHYHVWH GH FDUiWHU LQGHQL]DWyULR H QmR
GHYH VHU VXEPHWLGD DR FRWHMR FRP R WHWR UHPXQHUDWyULRHP GHFRUUrQFLD GH PDQGDGR GH
VHJXUDQoDLPSHWUDGRHPVHWHPEURGHYLVDQGRUHVJXDUGDURGLUHLWRGHWUrVPHPEURV
DR UHFHELPHQWR LQWHJUDO GH JUDWL¿FDo}HV R 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD GHWHUPLQRX R
VHX SDJDPHQWR DRV PHPEURV TXH VH HQFRQWUDYDP QD PHVPD VLWXDomRHP QRYHPEUR GH
 IRL GHWHUPLQDGR SHOR 3URFXUDGRU*HUDO GH -XVWLoD TXH IRVVH REVHUYDGR FRPR OLPLWH
UHPXQHUDWyULRDLPSRUWkQFLDGH5³FRPUHVJDWHLQFOXVLYHGHHYHQWXDLVSDUFHODV
DQWHULRUPHQWHEORTXHDGDV´

2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 3DUi LQIRUPRX TXH R DUWLJR  GD /HL
(VWDGXDOQTXHHVWDEHOHFHXRUHJLPHGHVXEVtGLRGLVS}HTXH³DRVPHPEURV
LQDWLYRV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 3DUi TXH SHUFHEDP UHPXQHUDomR RX
SURYHQWRVFRPYDORUVXSHULRUDRVXEVtGLR¿[DGRQRDUWGHVWD/HL¿FDDVVHJXUDGRR
GLUHLWRGHRSomRSHORVLVWHPDUHPXQHUDWyULRGHVWD/HLGHYHQGRDSDUFHODH[FHGHQWHVHU
$GX]LXDLQGDTXHQDPHVPDUHJUDIRUDPLQFOXtGRVRV3URFXUDGRUHVGH-XVWLoD
DSRVHQWDGRVTXHUHFHELDPSHORUHJLPHUHPXQHUDWyULRDQWHULRUFRPIXQGDPHQWRQD
/HL(VWDGXDOQDYHUEDGHQRPLQDGD³WHPSRGHJXHUUD´
(¿QDOPHQWHH[S{VTXHDVYHUEDVFRPSUHHQGLGDVQRDUWLJRGD5HVROXomR
Q&103VmRSDJDVDWpROLPLWHUHPXQHUDWyULRGH5SRUHQWHQGLPHQWR
GD$GPLQLVWUDomR6XSHULRUGDTXHODXQLGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFR
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 6HUJLSH LQIRUPRX TXH QRV PHVHV GH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

paga como vantagem individual”.

QRYHPEURHGH]HPEURGHREVHUYRXRWHWRUHPXQHUDWyULRGH53DUD
WDQWREDVHRXVHQDGHFLVmROLPLQDUSURIHULGDSRUHVWH&RQVHOKRQRVDXWRVGRSURFHVVR
QQD5HVROXomRQ&103HGHVWDFRXTXHDGHFLVmRSURIHULGDSHOR67)
QDPHGLGDFDXWHODUHPDomRGLUHWDGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQIRLSXEOLFDGDQR
'LiULRR¿FLDOGD8QLmRDSHQDVHP
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWHLQIRUPRXTXHDYHUED
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“parcela de irredutibilidade” contempla o valor nominal dos proventos dos membros
DSRVHQWDGRVTXHQRPRPHQWRGD¿[DomRGRVXEVtGLRH[FHGLDPRWHWRUHPXQHUDWyULR
FRQVWLWXFLRQDO$¿UPDTXHRVHXSDJDPHQWRIRLFRQVLGHUDGROHJtWLPRSRUHVWH&RQVHOKR
QRSURFHVVRQGHUHODWRULDGR&RQVHOKHLUR+XJR&DYDOFDQWL
,QIRUPRX WDPEpP TXH QR VHX HQWHQGLPHQWR R ³VDOiULRIDPtOLD´ p YHUED
LQGHQL]DWyULD SUHYLVWD HP /HL &RPSOHPHQWDU (VWDGXDO QmR HVWDQGR VXMHLWR DR WHWR
FRQVWLWXFLRQDO H DV JUDWL¿FDo}HV SHOR H[HUFtFLR GDV IXQo}HV GH 3URFXUDGRU*HUDO
3URFXUDGRU*HUDO$GMXQWRH&RUUHJHGRU*HUDOVmRSDJDVDWpROLPLWHGH5
VREDMXVWL¿FDWLYDGHDSOLFDomRSRUDQDORJLDGRHQWHQGLPHQWR¿UPDGRSRUHVWH&RQVHOKR
QR MXOJDPHQWR GR SURFHVVR Q  GH UHODWRULD GR &RQVHOKHLUR (UQDQGR
8FK{DHPTXHHUDLQWHUHVVDGRR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
$GX]LX DLQGD TXH D ³JUDWL¿FDomR GH IXQomR GHYLGD D FKHIH GH JDELQHWH
H FRRUGHQDGRU GD DVVHVVRULD MXUtGLFD´ p SDJD DWp R OLPLWH GH 5  FRP
IXQGDPHQWRHPGHFLVmROLPLQDUSURIHULGDSHOR&RQVHOKHLUR6DLQW&ODLUQRSHGLGRGH
SURYLGrQFLDVQTXHDDIDVWRXDDSOLFDomRGRDUWLJRGD5HVROXomRQ
&103
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH $ODJRDV LQIRUPRX TXH D UXEULFD
³FRPSOHPHQWR FRQVWLWXFLRQDO´ Gi HIHWLYLGDGH DR SULQFtSLR GD LUUHGXWLELOLGDGH GH
YHQFLPHQWRV DSyV D LPSODQWDomR GR VXEVtGLR H WHYH VXD DSOLFDomR DVVHJXUDGD SRU
GHFLVmRGR67)$GX]LXDLQGDTXHDUXEULFD³LQFRUSRUDomRGHYDQWDJHP´UHIHUHVHDR
H[HUFtFLR GH IXQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV HQWHQGHQGR TXH R VHX SDJDPHQWR p SHUPLWLGR
DWpROLPLWHGRYHQFLPHQWRGH0LQLVWURGR67)GHDFRUGRFRPRLQFLVR9GRDUWGD
5HVROXomRQ&103
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURLQIRUPRXTXH
FRPDUHYRJDomRGD5HVROXomR&103QQmRKDYHULDQRUPDH[SUHVVDGLVSRQGR
VREUHRWHWRUHPXQHUDWyULRFRQVWLWXFLRQDO3RUHVVDUD]mRFRQVLGHUDRWHWRGH5
GH DFRUGR FRP D OLQKD DUJXPHQWDWLYD WUDoDGD SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO QD $', Q
')

 PDQWHYH R SDJDPHQWR GR VDOiULR IDPtOLD DWp R PrV GH PDUoR GH  DRV PHPEURV H
VHUYLGRUHV TXH R UHFHELDP DQWHV GD (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO Q  TXH YHGRX R VHX
SDJDPHQWRDRVDJHQWHVS~EOLFRVFRPUHPXQHUDomRVXSHULRUD5H

GHYLGRjLQH[LVWrQFLDGHXPDGHVFULomRPDLVSRUPHQRUL]DGDGDVYHUEDVTXHFRPS}HPDVXD
¿FKD¿QDQFHLUDRVLVWHPDGHLQIRUPDomRGHVHQYROYLGRSRUHVWD&RPLVVmRWHULDFRQVLGHUDGRR
SDJDPHQWRGHYHUEDVUHWURDWLYDV
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Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c222 222

05/04/2012 17:34:35

20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVDUJXPHQWRXSHODDGRomRGR
WHWRGH5QRV(VWDGRVHTXHUXEULFDVUHIHUHQWHVDDFHUWRVGHFRQWULEXLo}HV
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e as
LQGLFDWLYDVGHYDQWDJHQVH[WUDRUGLQiULDVVHMDPGHVFRQVLGHUDGDVSDUDRFRWHMRFRPR
teto.
$OHJRXDLQGDTXHRSDJDPHQWRGHSDUFHODVDWUDVDGDVUHIHUHQWHVDTXLQTXr
QLRVH*UDWL¿FDomRGH,QFHQWLYRDR$SHUIHLoRDPHQWR)XQFLRQDOJHURXRFRUUrQFLDVLQ
GHYLGDVGHXOWUDSDVVDJHPGRWHWRHPUHODomRWUrVVHUYLGRUHV
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contestou a inclusão,
para o cômputo do teto constitucional, da verba “auxílio-natalidade”, baseado na
H[LVWrQFLD GH GHFLVmR QR SURFHVVR 3*5 Q  DSOLFiYHO DRV
ramos do Ministério Público da União, determinando, in verbisTXH³DVSDUFHODVKRMH
SDJDVHPFDUiWHULQGHQL]DWyULRFRPRRDX[tOLRDOLPHQWDomRDX[tOLRFUHFKHDX[tOLR
PRUDGLD DMXGD GH FXVWR DX[tOLR QDWDOLGDGH GLiULDV DERQR SHFXQLiULR DERQR
SHUPDQrQFLD H LQGHQL]DomR SDUD SHQVLRQLVWD GH OLFHQoD SUrPLR QmR XVXIUXtGD SRU
PHPEURGHYHPFRQWLQXDUVHQGRSDJDVLQFOXVLYHTXDQGRH[WUDSRODUHPROLPLWHGR
WHWRXPDYH]TXHRVVHXVHIHWLYRVSDJDPHQWRVHVWmRDGVWULWRVXQLFDPHQWHjUHVSHFWLYD
QDWXUH]DHQmRjVXDGHQRPLQDomR´
$LQGD HP VXD UHVSRVWD R 03')7 DGPLWLX D H[LVWrQFLD GH VHWH PHPEURV
FXMRV YHQFLPHQWRV H[FHGHUDP R OLPLWH FRQVWLWXFLRQDO FRQVLJQDQGR TXDQWR D HVWH
IDWRTXHMiDGRWDSURYLGrQFLDVSDUD¿QVGHUHVVDUFLPHQWRDRHUiULR
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGD3DUDtEDLQIRUPRXTXHRVFDVRVDSRQWDGRV
SHVVRDLVGHFRUUHQWHVGHH[HUFtFLRGHIXQo}HVFRPLVVLRQDGDVSDJDVDVHXVPHPEURV
VREDUXEULFDGHQRPLQDGD³SDUFHODDFRPSHQVDU´FRPVXSHGkQHRQRLQFLVR9GRDUW
GD5HVROXomRQ&103
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH5RQG{QLDDWHQGHXDRRItFLRUHVSRQGHQGR
TXHDGRWRXRVXEVtGLRQRPrVGHVHWHPEURGHEHPFRPRGDVOLPLWDo}HVTXDQWR
DRWHWRFRQVWLWXFLRQDOGDQGRHIHWLYLGDGHDRGLVSRVWRQD5HVROXomRQ&103
,QIRUPRXDLQGDTXHRVSDJDPHQWRVDWtWXORGH³DX[tOLRVD~GH´HIHWXDGRV

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

QRUHODWyULRSUpYLRGHVWD&RPLVVmRHVWmRUHODFLRQDGRVjLQFRUSRUDomRGHYDQWDJHQV

DSyVDDGRomRGRVXEVtGLRIRUDPHIHWLYDGRVPHGLDQWHLQWHUSUHWDomRGRDUWLQFLVR
,,,DOtQHD³E´GD5HVROXomRQ&103TXHH[FOXLGRWHWRFRQVWLWXFLRQDODVSDUFHODV
GHFDUiWHUHYHQWXDORXWHPSRUiULRSDJDVDWtWXORGH³EHQHItFLRGHSODQRGHDVVLVWrQFLD
PpGLFRVRFLDO´
)LQDOPHQWHSRQWXRXTXHRVSDJDPHQWRVDOpPGRWHWRHVWDGXDOGH
GR VXEVtGLR GH 0LQLVWUR GR 67) Vy RFRUUHUDP QR SHUtRGR GH YLJrQFLD GD OLPLQDU
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FRQFHGLGDSHOR&RQVHOKHLUR6DLQW&ODLUHGD5HVROXomRQGHVWH&RQVHOKR
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH5RUDLPDLQIRUPRXTXHDSHQDVQRVPHVHV
GHQRYHPEURHGH]HPEURGHIRLDGPLWLGRRWHWRUHPXQHUDWyULRQRYDORUGH5
WHQGRUHWRUQDGRDRVXEWHWRHPMDQHLURGHIDFHjGHFLVmROLPLQDUGR
67)QDPHGLGDFDXWHODUQD$',1Q')
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR HVWDGR GH 0DWR *URVVR UHVSRQGHX QR VHQWLGR GH
TXH D UXEULFD ³YHUED GH UHSUHVHQWDomR´ VH GHVWLQD D UHPXQHUDU RV RFXSDQWHV GRV
FDUJRVGH3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDH&RUUHJHGRU*HUDOHDYHUEDGHQRPLQDGD
³FRPSOHPHQWDomR´ YLVD REHGHFHU DR SULQFtSLR GD LUUHGXWLELOLGDGH GRV YHQFLPHQWRV
DSyVDLQVWLWXLomRGRVXEVtGLRQDTXHODXQLGDGH
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 0DUDQKmR LQIRUPRX TXH FRQVLGHURX R
WHWRGH5GXUDQWHRSHUtRGRGHGHQRYHPEURDGHGH]HPEURGH
SRU IRUoD GD FRQFHVVmR GH OLPLQDU QRV DXWRV GR Mi PHQFLRQDGR SURFHVVR &103 Q
TXHDIDVWRXDDSOLFDomRGRDUWGD5HVROXomRQ&103
$ XQLGDGH GR 03 HP FRPHQWR UHVVDOWRX TXH SRU XP ODSVR GR VLVWHPD R
³VDOiULRIDPtOLD´ QmR IRL FRQVLGHUDGR SHOR SURJUDPD GH FRUWH GR WHWR 5HJLVWURX
DLQGD TXH RV SDJDPHQWRV GH VXEVWLWXLo}HV SRU SHUtRGR VXSHULRU D  GLDV VmR
FUHGLWDGRVDRVPHPEURVUHWURDWLYDPHQWHQmRGHYHQGRVHULQWHJUDOPHQWHFRWHMDGDV
FRPDUHPXQHUDomRGRPrVGRSDJDPHQWR
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR3DUDQiFRQVLGHUDTXH³RWHPiULR¿FRX
GH¿QLWLYDPHQWHDVVHQWDGRSRURFDVLmRGDHGLomRGDU5HVROXomRQGHVVHHJUpJLR
&ROHJLDGR´LQIRUPDQGRHPVXDUHVSRVWD³TXHHPUHODomRDRVLQDWLYRVSUHVHUYRXVH
RSDJDPHQWRGHSDUFHODVVXMHLWDVjLUUHGXWLELOLGDGHFRQVRDQWHOHJLVODomRYLJHQWHj
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

pSRFDGDDSRVHQWDGRULD´
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR$FUHLQIRUPRXTXHQRVFDVRVGHFXUDWHOD
H SHQVLRQLVWD KRXYH R SDJDPHQWR GD GLIHUHQoD GH SHUGDV VDODULDLV UHIHUHQWH DR
 H FRUUHomR PRQHWiULD GHVVDV SHUGDV HP XPD ~QLFD UXEULFD HQTXDQWR TXH
QRVFRQWUDFKHTXHVGRVPHPEURVHVHUYLGRUHVHVVDVSDUFHODVHVWmRGLVFULPLQDGDVHP
UXEULFDVVHSDUDGDV
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 7RFDQWLQV UHVSRQGHX VROLFLWDQGR D
H[FOXVmR SDUD R F{PSXWR GR WHWR FRQVWLWXFLRQDO GR DERQR YDULiYHO LQVWLWXtGR SHOD
/HLQ
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR LQIRUPRX TXH FLQFR GH VHXV
VHUYLGRUHV HVWmR QD KLSyWHVH SUHVFULWD QR DUW  GD 5HVROXomR Q &103 TXH
GLVS}H TXH ³2V YDORUHV QRPLQDLV SDJRV HP DWUDVR ¿FDP VXMHLWRV MXQWDPHQWH FRP
DUHPXQHUDomRGRPrVGHFRPSHWrQFLDDRFRWHMRFRPRWHWRREVHUYDGDVDVUHJUDV
HVWDEHOHFLGDVSHODOHJLVODomRYLJHQWHDRWHPSRHPTXHGHYHULDPWHUVLGRVDWLVIHLWRV´
224
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FRQ¿JXUDQGRSRUWDQWRSDJDPHQWRVUHWURDWLYRV
([SOLFLWRX DLQGD TXH PXLWRV GRV SDJDPHQWRV HIHWXDGRV DFLPD GR WHWR
FRQVWLWXFLRQDOVmRH[SOLFDGRVSHORFRQJHODPHQWRGRVDGLFLRQDLVWHPSRUDLVGHVH[WD
SDUWHHTXLQTXrQLRVTXHVHULDPFRQVLGHUDGRVSDUFHODDXW{QRPDLUUHGXWtYHOHPIDFH
GRSULQFtSLRGDLUUHGXWLELOLGDGHGRVYHQFLPHQWRV
$PHVPDH[SOLFDomRIRLGDGDSDUDMXVWL¿FDURSDJDPHQWRGDJUDWL¿FDomR
GH GLIHUHQoD GH HQWUkQFLD SHUFHELGD SRU 3URPRWRUHV GH -XVWLoD GHVLJQDGRV SDUD
R¿FLDU HP  ,QVWkQFLD $ HVVH UHVSHLWR D¿UPRX D XQLGDGH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
HP FRPHQWR TXH ³EXVFDQGR UHVJXDUGDU R WUDWDPHQWR LVRQ{PLFR HP UHODomR DRV
3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDHSRUIRUoDGDJDUDQWLDGDLUUHGXWLELOLGDGHGHYHQFLPHQWRV
RVYDORUHVTXHH[FHGLDPRWHWRUHPXQHUDWyULR 5 IRUDPFRQJHODGRVDWp
VHUHPDEVRUYLGRVSRUIXWXURVUHDMXVWHV´
2V0LQLVWpULRV3~EOLFRVGRV(VWDGRVGR(VStULWR6DQWR0DWR*URVVRGR6XO
H3HUQDPEXFRUHVSRQGHUDPDRRItFLRIRUDGRSUD]RGROHJDO2V0LQLVWpULRV3~EOLFRV
GRV(VWDGRVGR$PD]RQDV$PDSiH%DKLDQmRRIHUHFHUDPUHVSRVWD
A Comissão de Controle Administrativo e Financeiro considerou como
WHWRFRQVWLWXFLRQDOQRV(VWDGRVSDUDRPrVGHRXWXEURGHTXDQGRHQWURXHP
YLJRUD5HVROXomRQ&103RYDORUGH5HSDUDRVPHVHVGHQRYHPEUR
H GH]HPEUR GH  R YDORU GH 5  GH DFRUGR FRP D OLPLQDU FRQFHGLGD
QRV DXWRV GR 3URFHVVR &103 Q  1HVVH SRQWR DJUDGHoR HP QRPH
GRV PHPEURV GD &RPLVVmR D FRQWULEXLomR SUHFLRVD TXH RV VHQKRUHV 6pUJLR &RVWD
5DYDJQDQL3DXOR&pOLR6RDUHVGD6LOYD-~QLRUH(GHU6DUGLQKDH6LOYDGHVWLQDUDPj
FRQFHSomRGRWUDEDOKR
6HQKRUHV3DXOR.QXSSGRV6DQWRV)UDQFLVFR/XLV3DULVL$QW{QLR$OEHUWR5RGULJXHV
3HVWDQD-~QLRUH)DEUtFLRGD6LOYD%DUERVDGD&RRUGHQDGRULDGH'HVHQYROYLPHQWR
GH 6LVWHPDV GD 3URFXUDGRULD *HUDO GD 5HS~EOLFD TXH GHVHQYROYHUDP R VLVWHPD
LQIRUPiWLFRTXHSRVVLELOLWRXDFRQFOXVmRGHVWHWUDEDOKR
3DUDRH[DPHGHWRGRVSDVVRDSURMHWDURVGDGRVJUi¿FRVGHFRUUHQWHVGR
WUDEDOKROHYDGRDHIHLWRSHOD&RPLVVmRGH&RQWUROH$GPLQLVWUDWLYRH)LQDQFHLUR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

'HVWDFRWDPEpPHVSHFLDOPHQWHDDVVLVWrQFLDGHGLFDGDj&RPLVVmRSHORV

)HLWRRUHODWyULRSDVVRDRYRWR

VOTO
$5HVROXomRQGHVWH&RQVHOKRYHLRGDUFRQFUHWXGHDRFRPDQGRLQVHUWRQR
LQFLVR;,GRDUWGD&)TXHGLVS}H
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³D UHPXQHUDomR H R VXEVtGLR GRV RFXSDQWHV GH FDUJRV IXQo}HV H HPSUHJRV S~EOLFRV GD
DGPLQLVWUDomRGLUHWDDXWiUTXLFDHIXQGDFLRQDOGRVPHPEURVGHTXDOTXHUGRV3RGHUHVGD
8QLmRGRV(VWDGRVGR'LVWULWR)HGHUDOHGRV0XQLFtSLRVGRVGHWHQWRUHVGHPDQGDWRHOHWLYR
H GRV GHPDLV DJHQWHV SROtWLFRV H RV SURYHQWRV SHQV}HV RX RXWUD HVSpFLH UHPXQHUDWyULD
SHUFHELGRVFXPXODWLYDPHQWHRXQmRLQFOXtGDVDVYDQWDJHQVSHVVRDLVRXGHTXDOTXHURXWUD
QDWXUH]D QmR SRGHUmR H[FHGHU R VXEVtGLR PHQVDO HP HVSpFLH GRV 0LQLVWURV GR 6XSUHPR
7ULEXQDO )HGHUDO DSOLFDQGRVH FRPR OLPLWH QRV 0XQLFtSLRV R VXEVtGLR GR 3UHIHLWR H QRV
(VWDGRVHQR'LVWULWR)HGHUDORVXEVtGLRPHQVDOGR*RYHUQDGRUQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYR
RVXEVtGLRGRV'HSXWDGRV(VWDGXDLVH'LVWULWDLVQRkPELWRGR3RGHU/HJLVODWLYRHRVXEVtGLR
GRV 'HVHPEDUJDGRUHV GR 7ULEXQDO GH -XVWLoD OLPLWDGR D QRYHQWD LQWHLURV H YLQWH H FLQFR
FHQWpVLPRV SRU FHQWR GR VXEVtGLR PHQVDO HP HVSpFLH GRV 0LQLVWURV GR 6XSUHPR 7ULEXQDO
)HGHUDO QR kPELWR GR 3RGHU -XGLFLiULR DSOLFiYHO HVWH OLPLWH DRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR
3~EOLFRDRV3URFXUDGRUHVHDRV'HIHQVRUHV3~EOLFRV´

'LVSRQGR VREUH D DSOLFDomR GR WHWR UHPXQHUDWyULR FRQVWLWXFLRQDO H GR
VXEVtGLR PHQVDO GRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HVWD 5HVROXomR SXEOLFDGD QR
'LiULR2¿FLDOGD8QLmRHPGHMXQKRGHHVWDEHOHFHHPVHXDUWLJRTXH³RV
DWRV QHFHVViULRV DR FXPSULPHQWR LQWHJUDO GHVWD 5HVROXomR GHYHUmR VHU DGRWDGRV QR
SUD]RGH QRYHQWD GLDV´'HVWDIHLWDDVXQLGDGHVGR0LQLVWpULR3~EOLFREUDVLOHLUR
WLYHUDPDWpRGLDGHVHWHPEURGHSDUDDOLQKDUHPDVVXDV¿FKDV¿QDQFHLUDVFRP
os seus ditames.
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

3DUDOHODPHQWHDLVWRWDPEpPDUHVROXomRQ&103UHJXORXDDSOLFDomR
GRVREUHGLWRPDQGDPHQWRFRQVWLWXFLRQDOQRTXHVHUHIHUHDRVVHUYLGRUHVGR0LQLVWpULR
3~EOLFR H RV PHPEURV GRV 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH QmR DGRWDP R VXEVtGLR 1HVVH
particular, apenas as unidades dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo e
Rio Grande do Sul não adotaram, ainda, o regime remuneratório do subsídio.
$ 5HVROXomR Q  SRU VHX WXUQR WHYH DSOLFDELOLGDGH D SDUWLU GR GLD  GH
RXWXEURGHGHDFRUGRFRPDQRUPDFRQWLGDHPVHXDUW
3RLVEHPHPGHQRYHPEURGHHVWH&RQVHOKRSRUPDLRULDFRQFHGHX
PHGLGDOLPLQDUQRVDXWRVGRSURFHVVRQSDUDDIDVWDUDDSOLFDomRGRDUW
GD5HVROXomRQHGRDUWGD5HVROXomRQGHVWH&103
2UHIHULGRSURFHVVRUHVWRXSUHMXGLFDGRHPIDFHGDHGLomRGD5HVROXomRQ
GHVWH&RQVHOKRSXEOLFDGDHPGHGH]HPEURGHTXHUHWL¿FRXDV5HVROXo}HV
QV  H  SDUD HVWDEHOHFHU QRYR OLPLWH UHPXQHUDWyULR DRV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV GRV
(VWDGRVTXHSDVVRXDVHULGrQWLFRDRGH0LQLVWURGR67)3HODQRYDUHGDomRRVXEVtGLR
226
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GRVPHPEURVGRV0LQLVWpULRV3~EOLFRV(VWDGXDLVIRUDPOLPLWDGRVDGRVXEVtGLR
GH 0LQLVWUR GR 67) SRGHQGR HQWUHWDQWR R YDORU GH VXD UHPXQHUDomR DWLQJLU R WHWR
UHPXQHUDWyULRGH5SDUDDTXHOHVVXMHLWRVjUHJXODPHQWDomRGD5HVROXomR
QSRUPHLRGDVJUDWL¿FDo}HVHOHQFDGDVQRVLQFLVRVGRDUWGHFRUUHQWHVGH
I – diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuições;

,, ± JUDWL¿FDomR SHOR H[HUFtFLR GD IXQomR GH 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX
HTXLYDOHQWHH&RUUHJHGRU*HUDOTXDQGRQmRKRXYHUD¿[DomRGHVXEVtGLRSUySULRSDUDDV
referidas funções;

,,,±JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿DRXDVVHVVRUDPHQWRQRVJDELQHWHV
GR 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX HTXLYDOHQWH &RUUHJHGRU*HUDO RX HP
RXWURVyUJmRVGRUHVSHFWLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
HGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQFLVR9GRDUWGD&RQVWLWXLomR
Federal;

,9±H[HUFtFLRHPORFDOGHGLItFLOSURYLPHQWR

9±LQFRUSRUDomRGHYDQWDJHQVSHVVRDLVGHFRUUHQWHVGHH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿D
RXDVVHVVRUDPHQWRHGDDSOLFDomRGRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWGD/HL&RPSOHPHQWDUGH
RXHTXLYDOHQWHQRV(VWDGRVDRVTXHSUHHQFKHUDPRVVHXVUHTXLVLWRVDWpDSXEOLFDomRGD

9,±GLUHomRGHHVFRODGR0LQLVWpULR3~EOLFRH

9,,JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRHPFRQVHOKRVRXHPyUJmRVFROHJLDGRVH[WHUQRVFXMD
SDUWLFLSDomRGRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRGHFRUUDGHOHL

$5HVROXomRQSRUVHXWXUQRIRLDOYRGD$omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQHPGHGH]HPEURGH

Q ') QD TXDO R 3OHQR GR 67) GHIHULX D PHGLGD FDXWHODU UHTXHULGD
SHOR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU3URFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFDSDUDVXVWDURVVHXVHIHLWRV
2 MXOJDPHQWR RFRUUHX HP  GH GH]HPEUR GH  WHQGR VLGR R 3UHVLGHQWH GHVWH
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGHODFRPXQLFDGRQRPHVPRGLDSRUPHLRGH
WHOHJUDPDHSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRHPGHIHYHUHLURGH
$SyV HVWH &RQVHOKR HGLWRX D 5HVROXomR Q  SXEOLFDGD HP  GH DEULO GH
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TXHUHHVWDEHOHFHXDVUHGDo}HVRULJLQDLVGDV5HVROXo}HVQVHUHYRJDQGR
DVVLPD5HVROXomRQ'LDQWHGHVVHIDWRR3OHQRGR67)GHFODURXDSHUGDGHREMHWR
GDUHIHULGD$',QDDVVHQWDGDGRGLD
Relevante, para o tema, ressaltar ainda, a superveniência de decisão do STF
QD $', Q ') SURSRVWD SHOD $VVRFLDomR GRV 0DJLVWUDGRV %UDVLOHLURV ± $0%
TXHHPVHGHGHPHGLGDFDXWHODUGHFODURXDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVHPUHGXomRGHWH[WR
GDSDUWH¿QDOGRLQFLVR;,GRDUWLJRGD&)GHWHUPLQDQGRLQWHUSUHWDomRFRQIRUPHj
&RQVWLWXLomRQRVHQWLGRGHH[FOXLUDOLPLWDomRGRVXEWHWRUHPXQHUDWyULRGDV-XVWLoDV
(VWDGXDLVDGRVXEVtGLRGH0LQLVWURGR67)
$ UHIHULGD GHFLVmR VH IXQGDPHQWRX QR FDUiWHU QDFLRQDO H XQLWiULR GD
0DJLVWUDWXUD SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL 0DLRU H QR SULQFtSLR FRQVWLWXFLRQDO GD
LVRQRPLDHVWHQGHQGRVHXVHIHLWRVHQWUHWDQWRVRPHQWHjTXHOHVDJHQWHVS~EOLFRV
6HQGRHVWHRSDQRUDPDQRUPDWLYRTXHQRUWHRXRVWUDEDOKRVGHVWD&RPLVVmR
SDVVR DJRUD D DQDOLVDU RV TXHVWLRQDPHQWRV OHYDQWDGRV SHODV XQLGDGHV GR 0LQLVWpULR
Público, nos seguintes termos:
1HVWDDOWXUDVXJLURRDFROKLPHQWRGDH[FOXVmRSDUDHIHLWRVGHFRWHMRFRPR
teto constitucional, das rubricas denominadas “parcela de irredutibilidade”, “parcela a
compensar” ou outra de igual teor, pagas pelos Ministério Públicos dos Estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
GR1RUWHH6DQWD&DWDULQDGHVGHTXHGLJDPUHVSHLWRjJUDWL¿FDomRGHSHUFHELGD
SHORVPHPEURVLQDWLYRVDQWHVGDLQVWLWXLomRGRVXEVtGLRFRPRDXWRUL]DGRSHORLQFLVR9
GRDUWLJRGD5HVROXomRQ&103HGHVGHTXHDEVRUYLGDVHPDXPHQWRVIXWXURV
QDHVWHLUDGDGHFLVmRGR67)QR0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ')GHUHODWRULDGR
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

(PLQHQWH0LQLVWUR6HS~OYHGD3HUWHQFHFXMDHPHQWDpDVHJXLQWH
EMENTA
EMENTA: I. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal:
SURYHQWRV VXEVtGLRV  WHWR UHPXQHUDWyULR SUHWHQVmR GH LPXQLGDGH
j LQFLGrQFLD GR WHWR VREUH R DGLFLRQDO SRU WHPSR GH VHUYLoR $76  QR
SHUFHQWXDOPi[LPRGHHVREUHRDFUpVFLPRGHDTXHVHUHIHUH
R DUW  LQFLVR ,,, GD /HL  FRPELQDGR FRP R DUW  GD /HL
Q  PDQGDGR GH VHJXUDQoD GHIHULGR HP SDUWH ,, &RQWUROH
incidente de constitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal.
$LQGDTXHQmRVHMDHVVHQFLDOjGHFLVmRGDFDXVDRXTXHDGHFODUDomRGH
ilegitimidade constitucional não aproveite à parte suscitante, não pode
R 7ULEXQDO  GDGR R VHX SDSHO GH ³JXDUGD GD &RQVWLWXLomR´  VH IXUWDU D
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HQIUHQWDU R SUREOHPD GH FRQVWLWXFLRQDOLGDGH VXVFLWDGR LQFLGHQWHPHQWH
YJ6($J53HUWHQFH57-,QT
3HUWHQFH'-5(5H]HN'- ,,,
0DQGDGR GH VHJXUDQoD SRVVLELOLGDGH MXUtGLFD GR SHGLGR YLDELOLGDGH
GR FRQWUROH GD FRQVWLWXFLRQDOLGDGH IRUPDO RX PDWHULDO GDV HPHQGDV j
&RQVWLWXLomR,90DJLVWUDGRV6XEVtGLRVDGLFLRQDOSRUWHPSRGHVHUYLoR
H R WHWR GR VXEVtGLR RX GRV SURYHQWRV DSyV D (&  DUJLomR GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH SRU DOHJDGD LUUD]RDELOLGDGH GD FRQVLGHUDomR GR
DGLFLRQDOSRUWHPSRGHVHUYLoRTXHUQDDSXUDomRGRWHWR (&DUW
 TXHUQDGDVUHPXQHUDo}HVDHOHVXMHLWDV DUWLQFLVR;,&)FI(&
 UHMHLomR&RPUHODomRDHPHQGDVFRQVWLWXFLRQDLVRSDUkPHWUR
GH DIHULomR GH VXD FRQVWLWXFLRQDOLGDGH p HVWUHLWtVVLPR DGVWULWR jV
OLPLWDo}HVPDWHULDLVH[SOtFLWDVRXLPSOtFLWDVTXHD&RQVWLWXLomRLPSRQKD
LQGXYLGRVDPHQWH DR PDLV HPLQHQWH GRV SRGHUHV LQVWLWXtGRV TXDO VHMD R
yUJmRGHVXDSUySULDUHIRUPD1HPGDLQWHUSUHWDomRPDLVJHQHURVDGDV
FKDPDGDV³FOiXVXODVSpWUHDV´SRGHULDUHVXOWDUTXHXPMXt]RGHHYHQWXDLV
LQFRQYHQLrQFLDV VH FRQYHUWHVVH HP GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH
GD HPHQGD FRQVWLWXFLRQDO TXH VXEPHWD FHUWD YDQWDJHP IXQFLRQDO DR
teto constitucional de vencimentos. 3. No tocante à magistratura independentemente de cuidar-se de uma emenda constitucional - a
H[WLQomRGDYDQWDJHPGHFRUUHQWHGDLQVWLWXLomRGRVXEVtGLRHP³SDUFHOD
~QLFD´ D QHQKXP PDJLVWUDGR SRGH WHU DFDUUHWDGR SUHMXt]R ¿QDQFHLUR
LQGHYLGR  3RU IRUoD GR DUW  LQFLVR 9,,, GD /20$1 /&  

VREUH R YHQFLPHQWR H D UHSUHVHQWDomR PHQVDO /20$1 $UW    
VHQGR TXH HP UD]mR GR WHWR FRQVWLWXFLRQDO SULPLWLYR HVWDEHOHFLGR SDUD
WRGRVRVPHPEURVGR-XGLFLiULRQHQKXPGHOHVSRGHULDUHFHEHUDWtWXOR
GH $76 PRQWDQWH VXSHULRU DR TXH SHUFHELGR SRU 0LQLVWUR GR 6XSUHPR
7ULEXQDO )HGHUDO FRP R PHVPR WHPSR GH VHUYLoR FI YRWR GR 0LQLVWUR
1pUL GD 6LOYHLUD QD $',Q  57-    6H DVVLP p  H GDGD

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

GHVGHVXDHGLomRRDGLFLRQDOFRJLWDGRHVWDYDOLPLWDGRDFDOFXODGRV

D GHWHUPLQDomR GR DUW  GD (&  GH TXH QD DSXUDomR GR ³YDORU
GD PDLRU UHPXQHUDomR DWULEXtGD SRU OHL   D 0LQLVWUR GR 6XSUHPR
7ULEXQDO )HGHUDO´ SDUD ¿[DU R WHWR FRQIRUPH R QRYR DUW  ;, GD
&RQVWLWXLomR DR YHQFLPHQWR H j UHSUHVHQWDomR GR FDUJR VH VRPDVVH D
³SDUFHOD UHFHELGD HP UD]mRGR WHPSR GH VHUYLoR´  p SDWHQWH TXH GHVVD
DSXUDomR H GD VXD DSOLFDomR FRPR WHWR GRV VXEVtGLRV RX SURYHQWRV GH
WRGRV RV PDJLVWUDGRV QmR SRGH WHU UHVXOWDGR SUHMXt]R LQGHYLGR QR
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WRFDQWH DR DGLFLRQDO TXHVWLRQDGR  e GD MXULVSUXGrQFLD GR 6XSUHPR
7ULEXQDOTXHQmRSRGHRDJHQWHS~EOLFRRSRUjJXLVDGHGLUHLWRDGTXLULGR
D SUHWHQVmR GH PDQWHU GHWHUPLQDGD IyUPXOD GH FRPSRVLomR GH VXD
UHPXQHUDomR WRWDO VH GD DOWHUDomR QmR GHFRUUH D UHGXomR GHOD  6H
GHVVDIRUPDVH¿UPRXTXDQWRDQRUPDVLQIUDFRQVWLWXFLRQDLVRPHVPRVH
KiGHHQWHQGHUQRFDVRHPUHODomRjHPHQGDFRQVWLWXFLRQDOQDTXDORV
SUHFHLWRV LPSXJQDGRV VH HIHWLYDPHQWH DEROLUDP R DGLFLRQDO SRU WHPSR
GHVHUYLoRQDUHPXQHUDomRGRVPDJLVWUDGRVHVHUYLGRUHVSDJRVPHGLDQWH
VXEVtGLRpTXHQHVWHRVXEVtGLRIRLDEVRUYLGRRYDORUGDYDQWDJHP
1mRSURFHGHTXDQWRDR$76DDOHJDGDRIHQVDDRSULQFtSLRGDLVRQRPLDMi
TXHSDUDVHUDFROKLGDDDUJLomRSUHVVXSRULDTXHD&RQVWLWXLomRPHVPD
WLYHVVHHULJLGRRPDLRURXPHQRUWHPSRGHVHUYLoRHPIDWRUFRPSXOVyULR
GR WUDWDPHQWR UHPXQHUDWyULR GRV VHUYLGRUHV R TXH QmR RFRUUH SRLV
R DGLFLRQDO FRUUHVSRQGHQWH QmR UHVXOWD GD &RQVWLWXLomR TXH DSHQDV R
DGPLWH  PDV VLP GH SUHFHLWRV LQIUDFRQVWLWXFLRQDLV 9 0DJLVWUDGRV
DFUpVFLPRGHVREUHRVSURYHQWRVGDDSRVHQWDGRULD $UW,,,GD
/FFRDUWGD/HLQ HRWHWRFRQVWLWXFLRQDODSyVD
(&JDUDQWLDFRQVWLWXFLRQDOGHLUUHGXWLELOLGDGHGHYHQFLPHQWRV
LQWDQJLELOLGDGH  1mR REVWDQWH FXLGDUVH GH YDQWDJHP TXH QmR
VXEVWDQWLYD GLUHLWR DGTXLULGR GH HVWDWXUD FRQVWLWXFLRQDO UD]mR SRU TXH
DSyVD(&QmRVHULDSRVVtYHODVVHJXUDUVXDSHUFHSomRLQGH¿QLGD
QR WHPSR IRUD RX DOpP GR WHWR D WRGRV VXEPHWLGR DRV LPSHWUDQWHV
SRUTXH PDJLVWUDGRV D &RQVWLWXLomR DVVHJXURX GLUHWDPHQWH R GLUHLWR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

j LUUHGXWLELOLGDGH GH YHQFLPHQWRV  PRGDOLGDGH TXDOL¿FDGD GH GLUHLWR
DGTXLULGRRSRQtYHOjVHPHQGDVFRQVWLWXFLRQDLVPHVPDV$LQGDTXHHP
WHVHVHFRQVLGHUDVVHVXVFHSWtYHOGHVRIUHUGLVSHQVDHVSHFt¿FDSHORSRGHU
GHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOKDYHULDGHUHFODPDUSDUDWDQWRQRUPDH[SUHVVD
H LQHTXtYRFD D TXH QmR VH SUHVWD R DUW  GD (&  SRLV R DUW 
$'&7DTXHVHUHSRUWDpQRUPDUHIHULGDDRPRPHQWRLQLFLDOGHYLJrQFLD
GD &RQVWLWXLomR GH  QR TXDO LQFLGLX H QHVWH PRPHQWR SHOR IDWR
PHVPRGHLQFLGLUWHYHH[WLQWDDVXDH¿FiFLDGHTXDOTXHUVRUWHpPDLVTXH
duvidosa a sua compatibilidade com a “cláusula pétrea” de indenidade dos
GLUHLWRVHJDUDQWLDVIXQGDPHQWDLVRXWRUJDGRVSHOD&RQVWLWXLomRGH
recebida como ato constituinte originário. 3. Os impetrantes - sob o pálio
da garantia da irredutibilidade de vencimentos -, têm direito a continuar
SHUFHEHQGRRDFUpVFLPRGHVREUHRVSURYHQWRVDWpTXHVHXPRQWDQWH
VHMD DEVRUYLGR SHOR VXEVtGLR ¿[DGR HP OHL SDUD R 0LQLVWUR GR 6XSUHPR
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7ULEXQDO )HGHUDO 9, 0DQGDGR GH VHJXUDQoD FRQWUD DWR GR 3UHVLGHQWH
GR 6XSUHPR 7ULEXQDO TXHVW}HV GH RUGHP GHFLGLGDV QR VHQWLGR GH QmR
LQFLGrQFLD QR FDVR GR GLVSRVWR QR DUWLJR  SDUiJUDIR ~QLFR H LQFLVR
,,GR5,67)TXHWrPHPYLVWDKLSyWHVHGHLPSHGLPHQWRGR3UHVLGHQWH
do Supremo Tribunal, não ocorrente no caso concreto. 1. O disposto no
SDUiJUDIR~QLFRGRDUWGR5,67)VyVHDSOLFDDR0LQLVWUR3UHVLGHQWH
TXH WHQKD SUDWLFDGR R DWR LPSXJQDGR H QmR DR SRVWHULRU RFXSDQWH GD
3UHVLGrQFLD'HRXWURODGRRLQFLVR,,GRSDUiJUDIR~QLFRGRDUW
GR5,67)SUHYrKLSyWHVHH[FHSFLRQDOTXDOVHMDDTXHODHPTXHHVWDQGR
LPSHGLGRRSUHVLGHQWHGR67)SRUTXHDXWRUGRDWRLPSXJQDGRR7ULEXQDO
IXQFLRQDFRPQ~PHURSDUQmRVHQGRSRVVtYHOVROYHURHPSDWH

4XDQWR DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 5LR *UDQGH GR 6XO HP TXH SHVH HVWH
&RQVHOKR KDYHU GHIHULGR QR SURFHVVR  R SDJDPHQWR GD SDUFHOD GH
LUUHGXWLELOLGDGH D &RPLVVmR H[DPLQRX RV DXWRV GR SURFHVVR H YHUL¿FRX TXH HVWH
&RQVHOKRFRPHWHXXPHTXtYRFRDRGHIHULUFRPRSURSRVWRSHOR,OXVWUH5HODWRUeTXH
DSDUFHODGHLUUHGXWLELOLGDGHTXHIRLDVVHJXUDGDDWpDDEVRUomRGHIXWXURVDXPHQWRV
QHVVH FDVR QmR VH UHIHUH j JUDWL¿FDomR GH  GRV LQDWLYRV D ~QLFD UHVVDOYDGD SHOR
(JUpJLR67)HPIDFHGDHVWLSXODomRGRUHJLPHGHVXEVtGLRHGROLPLWHFRQVWLWXFLRQDODR
teto remuneratório.
$VGHFLV}HVGR67)QDVTXDLVR,OXVWUH&RQVHOKHLURVHIXQGDPHQWRXUHIHUHP
VH j SURLELomR GH GHFHVVR VDODULDO GH VHUYLGRUHV WRGD YH] TXH RFRUUHU DOWHUDomR GH
WHWRFRQVWLWXFLRQDOSRVWRTXHRSUySULR67)MiGHFLGLXTXHQmRH[LVWHGLUHLWRDGTXLULGR
FRQWUDD&)DLQGDTXHGHFRUUHQWHGRSRGHUGHULYDGR
$VVLPVHQGRFRPRDVGHFLV}HVSURIHULGDVSRUHVWH&RQVHOKRVmRGHFDUiWHU
DGPLQLVWUDWLYRHR&RQVHOKRSRGHUHYHUVHXVDWRVGHVDFROKRDSUHWHQVmRGR0LQLVWpULR
3~EOLFRGR5LR*UDQGHGR6XOHRXWURVTXHHVWHMDPQDPHVPDVLWXDomROLVWDGRVDFLPD
no particular, a partir desta data.
4XDQWR jV JUDWL¿FDo}HV FRQVWDQWHV GR DUW  GD 5HVROXomR Q  VRX SHOR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

UHJLPHUHPXQHUDWyULR2GHFHVVRVDODULDOpYHGDGRGHVGHTXHREVHUYDGRROLPLWHGR

DFROKLPHQWRGHVHXVSDJDPHQWRVOLPLWDGRVDRWHWRGH5QRPrVGHRXWXEUR
GHHPDWHQGLPHQWRDRVSUHFHLWRVGDV5HVROXo}HVQVH&103
-iQRSHUtRGRTXHPHGHLDDOLPLQDUFRQFHGLGDSRUHVWH&RQVHOKRQRVDXWRV
GR SURFHVVR Q HP  GH QRYHPEUR GH H D SXEOLFDomR GD PHGLGD
OLPLQDUFRQFHGLGDSHOR67)QD$',QQ')HPGHIHYHUHLURGHHQWHQGR
TXHRWHWRFRQVWLWXFLRQDODVHUFRQVLGHUDGRpGH5
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3DVVR D UHVSRQGHU SRQWXDOPHQWH DV MXVWL¿FDWLYDV HQFDPLQKDGDV SHODV
XQLGDGHVGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHDWHQGHUDPDR2ItFLR&LUFXODUQ
&RPUHODomRjSUHWHQVmRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
YDOHPDVPHVPDVFRQVLGHUDo}HVDFLPDIHLWDVTXDQWRjSDUFHODGHLUUHGXWLELOLGDGH
5HODWLYDPHQWH DR DX[tOLRHGXFDomR HP UD]mR GH QmR VHU SDJR
JHQHUDOL]DGDPHQWHYHUL¿FRFDUiWHULQGHQL]DWyULRQRPHVPRHSRUWDQWRDFROKRRFRPR
imune ao teto constitucional.
4XDQWRDRDWRGR3URFXUDGRU*HUDOTXHHVWHQGHXRVHIHLWRVGRPDQGDGRGH
VHJXUDQoDSDUDPHPEURVTXHVHHQFRQWUDYDPQDPHVPDVLWXDomRUHODWLYDPHQWHjSHU
FHSomRGHJUDWL¿FDo}HVVRXSHORSDJDPHQWRGHVGHTXHUHVSHLWDGRRWHWRFRQVWLWXFLR
nal.
&RP UHODomR jV UD]}HV H[SHQGLGDV SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 3DUi SHQVR
TXHD/HLQDRHVWDEHOHFHURVXEVtGLRQmRSRGHULDDVVHJXUDUDRVPHPEURV
LQDWLYRVGR03DRSomRGHSHUFHEHUHPDUHPXQHUDomRVXSHULRUDRVXEVtGLR(VWDEHOHFLGR
RYDORUGRVXEVtGLRRVLVWHPDUHPXQHUDWyULRDQWHULRUGHVDSDUHFHGDtSRUTXHWRGRH
TXDOTXHUSDJDPHQWRGHSDUFHODTXHQmRVHHQTXDGUHQDV5HVROXo}HVGHVVH&RQVHOKR
GHYHVHUDIDVWDGR
Sendo assim, desaparece também a verba denominada “tempo de guerra”,
LQVWLWXtGDSHOD/HLQ
Os esclarecimentos do Ministério Público do Sergipe são pertinentes, e se
HQTXDGUDPQRSRVLFLRQDPHQWRH[SOLFLWDGRDFLPD
Relativamente ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
D &RPLVVmR H[DPLQRX R SURFHVVR Q  GD 5HODWRULD GR &RQVHOKHLUR +XJR
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

&DYDOFDQWL H FRQVWDWRX TXH D SDUFHOD GH LUUHGXWLELOLGDGH FRQWHPSODGD UHIHUHVH D
GHJUDWL¿FDomRGRVPHPEURVLQDWLYRVTXHVHFRDGXQDFRPDGHFLVmRGR67)GR
Ministro Sepúlveda Pertence.
4XDQWR DR ³VDOiULRIDPtOLD´ HQWHQGR FRP D LQVWLWXLomR GR VXEVtGLR TXH R
PHVPRIRLH[WLQWRSHUPDQHFHQGRRVHXSDJDPHQWRDSHQDVDRVVHUYLGRUHVTXHUHFHEDP
PHQRVGHXPVDOiULRPtQLPRQRVWHUPRVGD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQ
3DUD JUDWL¿FDomR GH IXQomR GHYLGD D FKHIH GH JDELQHWH H FRRUGHQDGRU  GD
DVVHVVRULD MXUtGLFD D PHVPD ¿FD OLPLWDGD DR WHWR FRQVWLWXFLRQDO FRP D UHVVDOYD GR
OLPLWH GH 5  QR SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR GH QRYHPEUR GH  D  GH
IHYHUHLURGH
Relativamente ao Ministério Público do Estado de Alagoas, a rubrica
³FRPSOHPHQWRFRQVWLWXFLRQDO´KiGHVHUDIDVWDGDDSyVDVXEVWLWXLomRGRVXEVtGLR
1RWRFDQWHDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDRULHQWDomR
TXHIRLGDGDHPVXDMXVWL¿FDWLYDHVWiHTXLYRFDGD2WHWRGH5VyYDOHQR
232
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período indicado. Fora daí, o limite é de R$ 22.111,25.
4XDQWRDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVKiTXHVHREVHUYDU
TXHDDGRomRGRWHWRGH5WDPEpPVyYDOHSDUDRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRH
DVYDQWDJHQVH[WUDRUGLQiULDVFRPRKRUDH[WUDHWFHWHUDWRGDVHODVVySRGHPVHUSDJDV
DRVVHUYLGRUHVDWpROLPLWHGRWHWRFRQVWLWXFLRQDOHPFRQVRQkQFLDFRPDV5HVROXo}HV
GHVWH&RQVHOKRDFLPDPHQFLRQDGDV
1RSDUWLFXODUDHVWDXQLGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFRUHVVDOYRDTXLRUHFHQWH
MXOJDPHQWR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH -XVWLoD TXH QD DVVHQWDGD GH  GH MXQKR GR
SUHVHQWH SRU PHLR GR 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR Q  GHIHULX R
SDJDPHQWRGDVYHUEDVGHJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDHDERQRIDPtOLDSDJRVDRVPHPEURV
GD0DJLVWUDWXUD(VWDGXDOFRPVXSHGkQHRQD&RQVWLWXLomR0LQHLUD
1R PHQFLRQDGR MXOJDPHQWR HQWHQGHX R &1- TXH D JUDWL¿FDomR WULQWHQiULD
QmRVHFRQIXQGHFRPR$GLFLRQDOGH7HPSRGH6HUYLoRFRPRMiGHFLGLGRSHOR6XSUHPR
7ULEXQDO)HGHUDO&RQVLGHURXDTXHOH&RQVHOKRDLQGDRIDWRGHDUHIHULGDJUDWL¿FDomR
HRDERQRIDPtOLDHVWDUHPSUHYLVWRVQD&RQVWLWXLomR(VWDGXDOHHPOHLVSRVWHULRUHVj
SURPXOJDomRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH
'HVVDIHLWDSRUQmRYLVOXPEUDUUD]}HVSDUDTXHj0DJLVWUDWXUDVHMDGHIHULGR
WUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRGDTXHOHGLVSHQVDGRDR0LQLVWpULR3~EOLFRSRVLomRHVWDTXH
VHUiDLQGDPHOKRUH[SOLFLWDGDQRGHFRUUHUGHVWHYRWRHQWHQGRTXHRDERQRIDPtOLDH
DJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDGHYHPVHUPDQWLGRVQR0LQLVWpULR3~EOLFR0LQHLUR¿FDQGR
VHXVYDORUHVFRQJHODGRVDWpDDEVRUomRSRUDXPHQWRVIXWXURVGRVXEVtGLRVHQGRYHGDGD
DFRQFHVVmRGHQRYDVJUDWL¿FDo}HVDFLPDGRWHWRFRQVWLWXFLRQDOjTXHOHVTXHDLQGDQmR
os percebam.
Federal e Territórios.
&RPUHODomRDR0LQLVWpULR3~EOLFRGD3DUDtEDDVYDQWDJHQVGHFRUUHQWHVGR
H[HUFtFLRGHIXQo}HVFRPLVVLRQDGDVGHYHPVHUSDJDVDWpROLPLWHGRWHWRFRQVWLWXFLRQDO
Relativamente ao auxílio-saúde pago pelo Ministério Público do Estado de
5RQG{QLDPHVPRDSyVDDGRomRGRVLVWHPDGHVXEVtGLRFRQVLGHURLQGHYLGRSRVWRTXH
QmRKiHPEDVDPHQWRFRQVWLWXFLRQDOSDUDRSDJDPHQWRGDUHIHULGDYDQWDJHPTXDQGR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

7HQKR FRPR UD]RiYHLV DV H[SOLFDo}HV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 'LVWULWR

RVHUYLGRUVHDIDVWDSRUPRWLYRGHGRHQoD2EHQHItFLRGHSODQRGHDVVLVWrQFLDPpGLFR
VRFLDO QDGD WHP D YHU FRP R SDJDPHQWR GH DX[tOLRVD~GH SRUTXH SDUD JR]DU GHVVH
EHQHItFLRRVHUYLGRUFRQWULEXL
Relativamente ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso, deve ser
DIDVWDGD D YHUED GHQRPLQDGD ³FRPSOHPHQWDomR´ DSyV D VXEVWLWXLomR GR UHJLPH GH
VXEVtGLRPDQWLGDDYHUEDGHUHSUHVHQWDomRSDUDRVRFXSDQWHVGHFDUJRVGH3URFXUDGRU
*HUDOGH-XVWLoDH&RUUHJHGRU*HUDODWpROLPLWHGRWHWRFRQVWLWXFLRQDO
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&RP UHODomR DR VDOiULRIDPtOLD SDJR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 0DUDQKmR
valem as mesmas regras estabelecidas para o Ministério Público do Rio Grande do
1RUWH2VSDJDPHQWRVGHVXEVWLWXLo}HVGHYHP¿FDUOLPLWDGRVDRWHWRFRQVWLWXFLRQDO
&RPUHODomRDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR3DUDQiGHYHPVHUH[FOXtGDVDVSDUFHODV
TXHFRQVLGHURXVXMHLWDVjLUUHGXWLELOLGDGHFRQIRUPHDFLPDIXQGDPHQWDGR
$VH[SOLFDo}HVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR$FUHWDPEpPSDUHFHPUD]RiYHLV
Relativamente ao Ministério Público do Estado do Tocantins, o abono
LQVWLWXtGRSHOD/HLQpWUDQVLWyULRHSRUWDQWRWHPFDUiWHULQGHQL]DWyULRGDt
SRUTXHHQWHQGRUD]RiYHLVDVH[SOLFLWDo}HVGDTXHODXQLGDGHGR03
4XDQWR jV H[SOLFDo}HV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR VRX
SHORDFDWDPHQWRGDVDOHJDo}HVGHSDJDPHQWRVUHWURDWLYRVIHLWRVDFLQFRVHUYLGRUHVQR
período analisado pela Comissão.
4XDQWRDRGLUHLWRDSHUFHEHUDVYHUEDVTXHXOWUDSDVVHPRWHWRUHPXQHUDWyULR
DWtWXORGDUXEULFDGHQRPLQDGD³VH[WDSDUWH´¿OLRPHjUHFHQWHGHFLVmRGR&RQVHOKR
1DFLRQDOGH-XVWLoDSURIHULGDQDVHVVmRGRGLDGHMXQKRGRSUHVHQWHTXHUHFRQKHFHX
o mesmo direito aos Magistrados paulistas no Procedimento de Controle AdministraWLYRQGHVGHTXHRVHXYDORUQRPLQDO¿TXHFRQJHODGRDWpTXHVHMDDEVRUYLGRSRU
IXWXURVDXPHQWRVQRYDORUGRVXEVtGLR
'H DFRUGR FRP R YRWR GR ,OXVWUH &RQVHOKHLUR $OH[DQGUH GH 0RUDHV R 67)
DSyV R DGYHQWR GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GH  ¿UPRX R HQWHQGLPHQWR GH TXH D
QDWXUH]D MXUtGLFD GD VH[WDSDUWH ³QmR FDUDFWHUL]D JUDWL¿FDomR SRU WHPSR GH VHUYLoR
PDVPHOKRULDGHYHQFLPHQWRDOFDQoDGDFRPLPSOHPHQWRGHFRQGLomRWHPSRUDO´ 5(
635HO0LQ0DUFR$XUpOLR UD]mRSHODTXDOQmRIRLDEVRUYLGDSHODSDUFHOD

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

~QLFDGRVXEVtGLRFULDGDFRPD(&WDOFRPRRFRUUHXFRPRDGLFLRQDOSRUWHPSR
GH VHUYLoR TXH SRU HVVD UD]mR QmR SRGH XOWUDSDVVDU R YDORU GR WHWR UHPXQHUDWyULR
constitucional.
2 (PLQHQWH &RQVHOKHLUR GHVWDFRX HP VHX YRWR DLQGD TXH R SDJDPHQWR GD
VH[WDSDUWHSUHYLVWDQD&RQVWLWXLomR(VWDGXDOGHDRVVHUYLGRUHVTXHFRQWDPYLQWH
DQRVGHVHUYLoRS~EOLFRRXPDLVpIHLWRDWRGRVRVVHUYLGRUHVS~EOLFRVLQGLVWLQWDPHQWH
VHMDP HOHV UHPXQHUDGRV SRU PHLR GH VXEVtGLR RX QmR R TXH DXWRUL]D D DSOLFDomR GR
HQWHQGLPHQWR ¿UPDGR QR 06 ') Mi PHQFLRQDGR j VH[WDSDUWH FRPR
JDUDQWLD DR SULQFtSLR GD LUUHGXWLELOLGDGH GRV VXEVtGLRV PRGDOLGDGH TXH p GH GLUHLWR
DGTXLULGR
'LDQWH GR TXDGUR H[SRVWR H GDV FRQVLGHUDo}HV VXSUD D &RPLVVmR GH
Controle Administrativo e Financeiro não detectou casos de ultrapassagem do teto
constitucional nos Ministérios Públicos dos Estados do Ceará, Goiás, Minas Gerais,
Piauí, Roraima, Sergipe, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e
0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
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3RU RXWUR ODGR DV XQLGDGHV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR 1DFLRQDO TXH DSUHVHQ
WDUDP DR PHQRV XPD RFRUUrQFLD IRUD GR WHWR FRQVWLWXFLRQDO QR SHUtRGR DQDOLVDGR
SRU HVWD &RPLVVmR IRUDP RV (VWDGRV GR $FUH $ODJRDV $PD]RQDV $PDSi %DKLD
(VStULWR6DQWR0DWR*URVVR0DWR*URVVRGR6XO0DUDQKmR3DUi3DUDtED3DUDQi
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Tocantins, São Paulo, Santa Catarina e Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.
&RP WRGDV HVWDV REVHUYDo}HV H[SHQGLGDV VRX SDUD TXH VHMD GHWHUPLQDGR
SRU HVWH &RQVHOKR SDUD TXH FDGD UDPR GR 03 EUDVLOHLUR DGRWH XPD VLVWHPiWLFD GH
SDJDPHQWR TXH SURSLFLH FRP FODUH]D D LGHQWL¿FDomR GDV UXEULFDV TXH HVWmR IRUD GR
WHWRFRQVWLWXFLRQDORXIRUDGRVXEVtGLRDWpRVHXOLPLWHREVHUYDQGRVHPSUHDVUHJUDV
DTXLHVWDEHOHFLGDV&XLGDVHGHSURYLGrQFLDGHVXPDLPSRUWkQFLDSDUDHYLWDUG~YLGDV
TXDQGRKRXYHUDRFRUUrQFLDGHSDJDPHQWRVDWUDVDGRVRXLQGHQL]DomRGHIpULDVEHP
FRPR RXWUDV YHUEDV GH FDUiWHU LQGHQL]DWyULR FDVRV HP TXH SRGHUi DFDUUHWDU D IDOVD
aparência de ultrapassagem do teto constitucional.
1RTXHVHUHIHUHjGH¿QLomRGRWHWRFRQVWLWXFLRQDODVHUVHJXLGRDSDUWLUGD
DQiOLVH GHVWD &RPLVVmR VRX SHOD H[WLQomR GR VXEWHWR UHPXQHUDWyULR GRV 0LQLVWpULRV
3~EOLFRV(VWDGXDLVSHORVPHVPRVPRWLYRVH[SHQGLGRVSHOD$0%HDFROKLGRVSHOR67)
QR MXOJDPHQWR GD PHGLGD FDXWHODU QD $', Q ') QR WRFDQWH j 0DJLVWUDWXUD
VHPSHUGHUGHYLVWDFRPRMiUHJLVWUDGRDVVXFHVVLYDVPRYLPHQWDo}HVVREUHRDVVXQWR
PDWHULDOL]DGDVSRUHVWH&RQVHOKRRXVHMDD5HVROXomRQTXHH[WLQJXLXRVXEWHWR
QRV03VGRV(VWDGRVDOYRGD$',Q')HD5HVROXomRQTXHUHWRUQRXR
limite remuneratório nos Estados a R$ 22.111,25.
FDXWHODUQD$',Q')DGRWRXRVVHJXLQWHVIXQGDPHQWRVSDUDHOLPLQDURVXEWHWR
HVWDGXDOQRWRFDQWHj0DJLVWUDWXUDTXHSDVVRDWUDQVFUHYHU
³eTXHQmRHQFRQWURQHPFRQFHERQHQKXPDUD]mROyJLFRMXUtGLFDVX¿FLHQWHSDUDOHJLWLPDU
WDO GLVSDULGDGH QD GLVFLSOLQD GH UHVWULo}HV TXH LPSRVWDV D FHUWR FRQMXQWR GH PHPEURV GH
XP3RGHURTXDOpGHFDUiWHUQDFLRQDOHXQLWiULRVHJUDGXDPHGLVWULEXHPVHJXQGRFULWpULR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

2 0LQLVWUR &H]DU 3HOXVR HP VHX YRWR SURIHULGR QR MXOJDPHQWR GD PHGLGD

GLVFUHWLYR TXH OKH QHJD HVVH PHVPR FDUiWHU HQTXDQWR SUHVVXS}H D UHVSHLWR GD PDWpULD
FOLYDJHP SUySULD GH LQVWLWXLo}HV VLPpWULFDV H VXSHUSRVWDV PDV GH FHUWR PRGR DXW{QRPDV
QDHFRQRPLDFRQVWLWXFLRQDOGDIHGHUDomRFRPRVXFHGHDRV3RGHUHV([HFXWLYRH/HJLVODWLYR
FXMRVDJHQWHVHVHUYLGRUHVVLWXDGRVQRVQtYHLVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVQmRHVWmRSRU
LVVRVXMHLWRVDOHLVRUJkQLFDVGHFXQKRQDFLRQDOHXQLWiULRQHPSRUFRQVHJXLQWHDQRUPDV
RXUHJLPHVXQLIRUPHVGHOLPLWDomRGDUHWULEXLomRSHFXQLiULDeHVWDDOLiVDSURQWDHFDEDO
UD]mRSRUTXHDPHXMXt]RQmRDSURYHLWDDRFDVRRSUHFHGHQWHGH¿QLGRQRMXOJDPHQWRGD
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ADI nº 3.831-MC 5HO0LQCÁRMEN LÚCIA ´

9rVHQRWH[WRGHFLVyULRTXHQmRH[LVWHSRVVLELOLGDGHGRV3RGHUHV([HFXWLYR
e Legislativo de terem acesso à simetria vencimental, como no caso do Judiciário
Federal e Estadual.
(QWUHWDQWRQRFDVRHVSHFt¿FRGR0LQLVWpULR3~EOLFRSHQVRVHULQHJiYHOTXHD
QRYDRUGHPFRQVWLWXFLRQDOGHWHQKDFRQIHULGRXPSHU¿OQDFLRQDOHXQLWiULRDHVVD
LQVWLWXLomR WDO FRPR DR 3RGHU -XGLFLiULR UD]mR SHOD TXDO R WUDWDPHQWR GLIHUHQFLDGR
HQWUHDPERVIHUHRSULQFtSLRGDLVRQRPLD
Como se não bastasse o necessário resguardo ao princípio da isonomia,
DSUySULD&)QRDUWLJRGHWHUPLQDTXHVHDSOLFDDR0LQLVWpULR3~EOLFR
QRTXHFRXEHURGLVSRVWRQRDUWLJRGD&)TXHGLVS}HVREUH RVSULQFtSLRVGD/HL
2UJkQLFDGD0DJLVWUDWXUD
1HVVHGLDSDVmRQmRSRGHPRVSHUGHUGHYLVWDTXHRDUWLJRGD&)FRQIHUH
caráter unitário ao Ministério Público, dividido entre os ramos do Ministério Público
GD8QLmRHRV0LQLVWpULRV3~EOLFRVGRV(VWDGRVDSHQDVFRPRIRUPDGHGHVFRQFHQWUDomR
GH VXDVDWLYLGDGHV WDO H TXDODGLYLVmRH[LVWHQWH QR-XGLFLiULR)HGHUDO H (VWDGXDO 2
FRQVWLWXFLRQDOLVWD-RVp$IRQVRGD6LOYDMiGLVFRUUHXVREUHRWHPDHPVHXVOLYURVFXMRV
WUHFKRVDVHJXLUIRUDPWUDQVFULWRVGHSDUHFHUTXHVHHQFRQWUDQRVDXWRV
³2 DUW  TXHU GDU FRQVHTrQFLD DR SULQFtSLR GD XQLGDGH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR 3RU
LVVR WUDWD WRGRV RV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV HQXPHUDGRV QRV VHXV LQFLVRV H DOtQHDV FRPR VH
FRQVWLWXtVVHPXPDLQVWLWXLomR~QLFDDRD¿UPDUTXHµ20LQLVWpULR3~EOLFRDEUDQJH>@4XHU

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

VHFRPHVVHPRGRGHGLVSRUVLJQL¿FDUTXHDLQVWLWXLomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRDEUDQJHWRGRV
RV0LQLVWpULRV3~EOLFRVDOLLQGLFDGRV

³5HDOPHQWH D SUHWHQVmR GD XQLGDGH QHVVH VHQWLGR Mi FRQVWDYD GD H[SRVLomR GH PRWLYRV
GD &RPLVVmR HODERUDGRUD GRV HVWXGRV H GR DQWHSURMHWR GD DQWLJD /HL 2UJkQLFD GR 03
/HL&RPSOHPHQWDUHFRQVDJUDGRQDDWXDO/HLGH VHJXQGRDTXDOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR p HP VHXV OLQHDPHQWRV EiVLFRV XPD Vy LQVWLWXLomR TXHU DWXH QR SODQR
IHGHUDO MXQWR j MXVWLoD FRPXP RX HVSHFLDO TXHU QR SODQR GRV (VWDGRV 'LVWULWR )HGHUDO H
7HUULWyULRV´

8PD YH] DGPLWLGD D XQLGDGH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR FRPR LQVWLWXLomR
SHUPDQHQWHHHVVHQFLDOjIXQomRMXULVGLFLRQDOGR(VWDGR DUWFDSXWGD&) LQVWD
UHYHODUWDPEpPRVHXFDUiWHUQDFLRQDOXPDYH]TXHVHUHJHSRUHVWDWXWRSUySULRTXDO
VHMDD/HL1HVVHDVSHFWR-RVp$IRQVRGD6LOYDH[SOLFDTXHR0LQLVWpULR
236
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3~EOLFRHVWiVXMHLWRD
³OHLRUJkQLFDGHFXQKRQDFLRQDOHXQLWiULR /HL TXHVHYLQFXODFRPD/HL2UJkQLFD
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GD 8QLmR SRU IRUoD GH VHX DUW  TXH PDQGD TXH DV QRUPDV GHVWD
VH DSOLTXHP DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GRV (VWDGRV (P YHUGDGH FRP ³D SURPXOJDomR GD
&RQVWLWXLomRGHGHXVHXPQRYRSHU¿OQDFLRQDO>JQ@DR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPXP
UHOHYRTXHMDPDLVWLQKDRFXSDGRHPQRVVDKLVWyULDFRQVWLWXFLRQDO

³2WH[WRFRQVWLWXFLRQDOHPYLJRUpIUXWRGHORQJRFUHVFLPHQWRGDLQVWLWXLomRSDUDRTXHPXLWR
FRQWULEXLXDDQWLJD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGH RXVHMDDDQWHULRU
/HL2UJkQLFD1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRWtWXORTXHKRMHRVWHQWDD/HLQ HGH
PDQHLUDPDLVLPHGLDWDDDWXDomRFRHVDGRV0LQLVWpULRV3~EOLFRVGRV(VWDGRVUHXQLGRVQD
&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR´

'HVVDIRUPDYHUL¿FRTXHDSURSDODGDVLPHWULDHQWUHR0LQLVWpULR3~EOLFRH
R3RGHU-XGLFLiULRGHKiPXLWRVDELGRSHORVMXULVWDVEURWDGRSUySULRWH[WRFRQVWLWX
FLRQDOGHRQGHSURYpPDXQLGDGHHDQDFLRQDOLGDGHGHVVDLQVWLWXLomRTXDQGR
D  R DUWLJR  GL] TXH R 0LQLVWpULR S~EOLFR DEUDQJH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR
GD 8QLmR FRPSRVWR SHORV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV )HGHUDO GR 7UDEDOKR H 0LOLWDU  H RV
Ministérios Públicos dos Estados, e
E RDUWLJRGLVS}HTXHVHDSOLFDDR0LQLVWpULR3~EOLFR1DFLRQDOQR

$FRQ¿UPDURFDUiWHUQDFLRQDOHXQLWiULRGHPRQVWUDGRVDFLPDDFUHVFHQWH
VHRIDWRGHD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHFRQIHULULGrQWLFDFRPSHWrQFLDDRVTXDWUR
UDPRVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHjVXQLGDGHVHVWDGXDLVTXDOVHMD³DGHIHVDGD
RUGHPMXUtGLFDGRUHJLPHGHPRFUiWLFRHGRVLQWHUHVVHVVRFLDLVHLQGLYLGXDLVLQGLVSRQt
YHLV FDSXWGRDUW ´
3RUHVWDVUD]}HVHQWHQGRTXHVHDR3RGHU-XGLFLiULRQmRGHYHVHUDSOLFDGR

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

TXHFRXEHUR(VWDWXWRGD0DJLVWUDWXUD

RVXEWHWRHVWDGXDOSRUUHVSHLWRDRSULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDOGDLVRQRPLD DUW&) 
KDMDYLVWDVHUQDFLRQDOHXQLWiULRFRPRUHFRQKHFLGRSHOR67)HQWmRRPHVPRWUDWD
mento deve ser dispensado ao Ministério Público.
$GHPDLVQHVVHPRPHQWRGHJUDQGHLPSRUWkQFLDSDUDR0LQLVWpULR3~EOLFR
1DFLRQDO TXDQGR VH GLVFXWH D SDULGDGH YHQFLPHQWDO FRP R 3RGHU -XGLFLiULR R TXH
diz respeito direito às garantias e prerrogativas de seus membros, não posso deixar
GH UHFRQKHFHU TXH D LQVWLWXLomR PLQLVWHULDO VH GHVHQYROYHX ODGR D ODGR FRP R 3RGHU
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Judiciário.
$GRXWULQDUHFRQKHFHDRULJHPGR0LQLVWpULR3~EOLFRQD)UDQoDDSDUWLUGRV
HVWXGRVGH)DXOVWLQ+pOLHH(VPHLQ$RUGHQDQoDGHGHPDUoRGHGH)HOLSH
,9 R %HOR UHL GD )UDQoD IRL R SULPHLUR WH[WR OHJLVODWLYR D WUDWDU REMHWLYDPHQWH GRV
SURFXUDGRUHV GR UHL -i QHVVD 2UGHQDQoD )HOLSH LPS{V D VHXV SURFXUDGRUHV DQWHV
GH WXGRTXH SUHVWDVVHP R PHVPR MXUDPHQWR GRV MXt]HV YHGDQGROKHV SDWURFLQDUHP
RXWURVTXHQmRRUHL
$ SDUWLU GH HQWmR RV SURFXUDGRUHV GR UHL DGTXLULUDP D FRQGLomR GH
PDJLVWUDGRVHWLYHUDPDVVHQWRVREUHRHVWUDGRQDVDODGHDXGLrQFLDVDRODGRGRVMXt]HV
SDVVDQGRDVHUFRQKHFLGRVSHODH[SUHVVmRPDJLVWUDWXUHGpERXW PDJLVWUDWXUDGHSp 
HPFRQWUDSRVLomRjmagistrature assise PDJLVWUDWXUDVHQWDGD H[SUHVVmRUHVHUYDGD
DRVMXt]HV
$QWHV GHVWH UHFRQKHFLPHQWR SRU QyV KHUGDGR  FRPR VH SRGH SHUFHEHU
GD GLVSRVLomR GRV DVVHQWRV GHVWLQDGRV DRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR H GD
0DJLVWUDWXUDQDVVDODVGHDXGLrQFLDHQRVyUJmRVGHMXOJDPHQWRFROHJLDGRGHWRGRR
SDtVRVSURFXUDGRUHVGRUHLWLYHUDPLQLFLDOPHQWHDVVHQWRVREUHRDVVRDOKR SDUTXHW ,
GDtSRUTXHDWpRVGLDVGHKRMHFRVWXPDVHGHQRPLQDUR0LQLVWpULR3~EOLFRGHSDUTXHW
ou magistrature assise.
Recordando também as raízes lusitanas do Ministério Público Nacional,
DOJXQVDXWRUHVEXVFDPDVRULJHQVGR0LQLVWpULR3~EOLFRDLQGDDQWHVGDV2UGHQDo}HV
0DQXHOLQDV GH  +XJR 1LJUR 0D]]LOOL DSRQWD TXH ³(P  VRE R UHLQDGR
GH'$IRQVR,,,RFDUJRGHSURFXUDGRUGD&RURDDVVXPHRFDUiWHUGHSHUPDQrQFLD
MXVWDPHQWH QD pSRFD HP TXH QD (XURSD VH FRQVWLWXtDP RV WULEXQDLV UHJXODUHV´ (
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

FRQFOXL³&RQMXQWDPHQWHFRPHVVHVWULEXQDLVpTXHVHIRUPRXR0LQLVWpULR3~EOLFR´
'HVWDUWHQmRKiFRPRIHFKDURVROKRVSDUDDSDULGDGHTXHGHYHH[LVWLUHQWUH
as garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público e da Magistratura
1DFLRQDLVWDQWRSHODVGLVSRVLo}HVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGHFRPRSHODKLVWyULD
GDRULJHPHIRUPDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHQTXDQWRLQVWLWXLomRMXUtGLFD
1R FDVR SDUWLFXODU GR QRVVR SDtV R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GHVHPSHQKD VXDV
IXQo}HV FRP WUDQVSDUrQFLD H EUDYXUD SHUDQWH RV MXt]RV H WULEXQDLV SiWULRV VHMD
SURYRFDQGR D MXULVGLomR HP GHIHVD GD RUGHP MXUtGLFD GR UHJLPH GHPRFUiWLFR H GRV
GLUHLWRVVRFLDLVHLQGLYLGXDLVLQGLVSRQtYHLVVHMDDWXDQGRFRPR¿VFDOGDOHLGHPRGRD
HQJUDQGHFHUR%UDVLOFRPRQDomRGHPRFUiWLFDH(VWDGRGH'LUHLWR
1R GHVHPSHQKR GHVVDV IXQo}HV MXQWR DR 3RGHU -XGLFLiULR R 0LQLVWpULR
3~EOLFRDJHHPGHIHVDGRSDWULP{QLRFXOWXUDODPELHQWDOGDSURELGDGHQDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD GRV tQGLRV yUImRV GD IDPtOLD GR FRPEDWH j FULPLQDOLGDGH GHQWUH RXWURV
UD]mRWDPEpPSHODTXDOGHYHHQHFHVVLWDJR]DUGDVPHVPDVJDUDQWLDVHSUHUURJDWLYDV
238
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GRVMXt]HV
'LDQWHGHWRGRRH[SRVWRYRWRQRVHQWLGRGHTXHHVWH&RQVHOKR1DFLRQDOGR
Ministério Público determine:
 $ LPSOHPHQWDomR GR WHWR UHPXQHUDWyULR HTXLYDOHQWH DR VXEVtGLR GH
0LQLVWURGR67)SDUDWRGRR0LQLVWpULR3~EOLFR%UDVLOHLURQRYDORUGH5D
SDUWLUGDFRQFOXVmRGHVWHMXOJDPHQWR
 6HMDP H[WLUSDGDV GRV YDORUHV SDJRV VRE DV UXEULFDV ³FRPSOHPHQWDomR
FRQVWLWXFLRQDO´³SDUFHODGHLUUHGXWLELOLGDGH´HTXDOTXHURXWUDTXHVHUHSRUWHDRSULQFtSLR
FRQVWLWXFLRQDOGDLUUHGXWLELOLGDGHGHYHQFLPHQWRVWRGRHTXDOTXHUYDORUTXHQmRGLJD
UHVSHLWR DR EHQHItFLR GR DXPHQWR GH  VREUH D UHPXQHUDomR GD DSRVHQWDGRULD
FRQIRUPHRHQWHQGLPHQWRGR67)QR0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ')jVH[WD
SDUWH QR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR SUHYLVWD QR DUWLJR  GD /HL
2UJkQLFDGR0LQLVWpULR3~EOLFRHQD&RQVWLWXLomR(VWDGXDOHjJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDH
DERQRIDPtOLDSDJRVSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV*HUDLVSHODVUD]}HVFRQWLGDVQRV
3&$VQVHGR&1-jVTXDLVPH¿OLRPDQWLGRVHVVHVEHQHItFLRVSDUDRVTXH
MiRVUHFHEHP¿FDQGRVHXVYDORUHVFRQJHODGRVVHXOWUDSDVVDUHPRWHWRFRQVWLWXFLRQDO
VHQGRYHGDGDDFRQFHVVmRGHVVHVEHQHItFLRVDFLPDGROLPLWHFRQVWLWXFLRQDODPHPEURV
RXVHUYLGRUHVTXHDLQGDQmRRVSHUFHEDP
 $ UHGXomR LPHGLDWD GRV YDORUHV SDJRV DRV PHPEURV H VHUYLGRUHV GR
0LQLVWpULR 3~EOLFR 1DFLRQDO DRV OLPLWHV ¿[DGRV QHVWD GHFLVmR SDUD R F{PSXWR GH
VXEVtGLRV H YHQFLPHQWRV H HP TXDOTXHU FDVR R OLPLWH FRQVWLWXFLRQDO 5 
FRPSXWDGDV QHVWH YDORU R VXEVtGLR H TXDLVTXHU JUDWL¿FDo}HV LQFOXVLYH DV GHFLV}HV
MXGLFLDLV SURIHULGDV DQWHULRUPHQWH j (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO Q  UHVVDOYDGDV
5HVROXo}HV QV  H &103 D JUDWL¿FDomR GH  HP GHFRUUrQFLD GD SDVVDJHP
SDUDDLQDWLYLGDGHD³VH[WDSDUWH´QR(VWDGRGH6mR3DXORDJUDWL¿FDomRWULQWHQiULDH
RDERQRIDPtOLDQR0LQLVWpULR3~EOLFRGH0LQDV*HUDLVH
3DUDRV(VWDGRVTXHDLQGDQmR¿[DUDPRVVXEVtGLRVQRFDVR5LR*UDQGH
GR6XOH6mR3DXOR¿FDPSUHVHUYDGRVRVDGLFLRQDLVGHWHPSRGHVHUYLoROLPLWDGRVDR
SDWDPDU GH VHWH TXLQTXrQLRV TXH VRPDGRV FRP WRGDV DV SDUFHODV TXH FRPS}HP RV
vencimentos, não poderão ultrapassar o limite do teto constitucional do item 1.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

DSHQDV DV SDUFHODV TXH QmR VH VXMHLWDP DR OLPLWH FRQVWLWXFLRQDO FRQVWDQWHV GDV

4XHDV¿FKDV¿QDQFHLUDVHIROKDVGHSDJDPHQWRVGHWRGDVDVXQLGDGHVGR
0LQLVWpULR3~EOLFRVHMDPFRQVXEVWDQFLDGDVHPGRFXPHQWR~QLFRHLQGLTXHPGHIRUPD
FODUDHLQWHOLJtYHODVUXEULFDVGLVFULPLQDQGRFRPFODUH]DRSHUtRGRDTXHVHUHIHUHPRV
pagamentos de caráter retroativo, bem como a base legal de cada uma delas, visando
evitar entendimento de ultrapassagem do limite constitucional.
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5HODWLYDPHQWHjSRVVLELOLGDGHRXQmRGHTXHVHMDGHWHUPLQDGDDGHYROXomR
de valores pagos acima do teto constitucional, voto no sentido de admitir os pagamentos
HIHWXDGRVDWpHVWDGDWDSRUFRQVLGHUiORVHIHWLYDGRVFRPEDVHHPQRUPDVOHJDLVHRX
WXWHODVMXGLFLDLVTXHRVIXQGDPHQWDUDP
É o voto.
%UDVtOLDGHMXQKRGH

FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE SILVA

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Relator

240

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c240 240

05/04/2012 17:34:36

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia. Possibilidade.
PROCESSO Nº 0.00.000.000652/2006-48
RELATOR: CONSELHEIRO SANDRO JOSE NEIS
INTERESSADO: SANDRA LIA SIMON
OBJETO: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS.

EMENTA
Consulta. Possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias não gozadas, em virtude de aposentadoria ou outra causa de extinção
do vinculo funcional. Verba de natureza indenizatória decorrente do art.
37, § 6°, da Constituição da República. Precedentes do STF e STJ. Direito
inequívoco. Desnecessidade de determinação judicial. Consulta conhecida
e respondida positivamente. Desnecessidade de expedição de Resolução,
por se tratar de matéria decorrente diretamente da Constituição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho
Nacional do Ministério Público, por maioria, em responder a consulta positivamente
nos termos do voto divergente do Conselheiro Sandro Neis, vencidos o Relator, e os
&RQVHOKHLURV1LFRODR'LQR,YDQD6DQWRVH3DXOR%DUDWD$XVHQWHMXVWL¿FDGDPHQWHR
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Conselheiro Ernando Uchoa.
Brasília, 01 de outubro de 2007.

SANDRO JOSÉ NEIS
Relator
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RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Procuradora-Geral do Trabalho, por
intermédio da qual busca o posicionamento do Conselho Nacional do Ministério
Público sobre a possibilidade de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não
usufruídas por membros e servidores do Ministério Público da União, quando de sua
aposentadoria ou extinção de vínculo funcional.
A Consulente ressaltou a existência de previsão legal de conversão de licençaprêmio em pecúnia somente em caso de falecimento (art. 222 da Lei Complementar nº
75/93 e art. 7° da Lei nº 9.527/97) e requereu a expedição de Resolução regulamentando
a matéria, a exemplo do que ocorrera no âmbito do Conselho Nacional de Justiça
(Resolução nº 23/2006).
¬V ÀV  DV $VVRFLDo}HV GRV 3URFXUDGRUHV GR 7UDEDOKR $137  GR
Ministério Público Militar (ANMPM) e do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (AMPDFT) requereram suas admissões, no feito, na condição de interessadas
e a procedência da consulta, sustentando a admissibilidade da conversão em pecúnia
de férias e licença-prêmio não usufruídas durante o vínculo laboral.
O Relator original, Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Filho, votou
QR VHQWLGR GH UHVSRQGHU QHJDWLYDPHQWH D FRQVXOWD IRUPXODGD ÀV   VRE R
argumento, em síntese, de que o pagamento, a título de indenização, de férias e licençaprêmio não gozadas só é possível quando previsto em Lei.
Divergindo, data máxima venia, dos argumentos expostos pelo Doutor
Relator, pedi vista dos Autos, para formular as razões do meu convencimento
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

discordante.
É o relatório.

VOTO DE VISTA
Versam os presentes Autos sobre consulta formulada pela Procuradora-Geral
do Trabalho acerca da possibilidade de se converter em pecúnia férias e licença-prêmio
não desfrutadas durante o vínculo funcional de membros e servidores do Ministério
Público da União.
Inicialmente, cumpre consignar que a Lei Complementar nº 75/93, ao tratar
da conversão de férias e licenças-prêmio em pecúnia, assim estabeleceu:
Art. 220. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de sessenta dias por ano,
contínuos ou divididos em dois períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade de serviço e
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pelo máximo de dois anos.
[...]
§ 4°. Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério Público da União
indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção
de um doze avos por mês de base na remuneração do mês em que for publicado o ato
exoneratório.

Art. 222. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença:
[...]
III - prêmio por tempo de serviço;
[...]
§ 3°. A licença prevista no inciso III será devida após cada quinquênio ininterrupto de
exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes condições:
D VHUiFRQYHUWLGDHPSHF~QLDHPIDYRUGRVEHQH¿FLiULRVGRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFR
da União falecidos, que não a tiver gozado.

Como se pode auferir pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, a
/&QSUHYrDLQFRUSRUDomRDRVSDWULP{QLRVMXUtGLFRVGRVEHQH¿FLiULRVRGLUHLWR
à fruição de férias e licença-prêmio, tendo, igualmente, previsto o direito à conversão,
para o caso de não terem eles as gozado durante o período em que mantiveram vínculo
com o Ministério Público da União.
Ocorre que a mencionada Lei Complementar somente previu o direito à
conversão nos casos de falecimento, em relação à licença-prêmio, e de exoneração,
Este, então, é o alvo da consulta formulada: a possibilidade de extensão
da aludida conversão em pecúnia, quando da ocorrência de aposentadoria ou outra
forma de desligamento da Instituição, que não seja o falecimento (licença-prêmio) ou
exoneração (férias).
Acerca da natureza jurídica da conversão em pecúnia, das férias e licenças não
XVXIUXtGDVSHORVHUYLGRUS~EOLFRTXDQGRGHVXDDWLYLGDGHpSDFt¿FRRHQWHQGLPHQWR
de que, à luz do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição da República, trata-se

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

quanto às férias, nada mencionando sobre o desligamento em razão de aposentadoria.

de verdadeira indenização pelos serviços prestados à Administração Pública, a qual
não pode se enriquecer indevidamente, devendo, portanto, ser responsabilizada
objetivamente.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal
Federal:
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMNISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. QUESTIONAMENTO
ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
23OHQRGHVWD&RUWHFRPEDVHQDWHRULDGDUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDGR(VWDGR¿UPRX
exegese segundo a qual é devida a indenização ao servidor de benefício não gozado por
interesse do serviço. Precedentes. [...]. Agravo regimental provido1. (destacamos).

No mesmo percurso, é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. SERVIDOR APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. […] É devido o pagamento de férias convertidas em pecúnia em virtude da
aposentadoria do servidor, face à natureza indenizatória de tais verbas. Enriquecimento
ilícito da Administração que não se admite. Precedentes.
[…]2

E:

TRIBUTÁRIO. IRPF. FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO E ABONO CONVERTIDOS EM PECÚNIA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTO. SÚMULAS 125 E 136 DO
STJ.
1. O pagamento em espécie de férias, licença-prêmio e abono, quando da aposentadoria

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

do empregado, tem natureza indenizatória não sofrendo a incidência de imposto de renda.
2. Presume-se a necessidade do serviço porque incumbe ao empregador estabelecer o
momento em que tais vantagens possam ser efetivamente gozadas.
3. Recurso especial conhecido e provido3.

$VVLP QmR Ki G~YLGD GH TXH D FRQYHUVmR HP YDORU SHFXQLiULR GDV IpULDV H
OLFHQoDVQmRJR]DGDVSRVVXLFDUiWHULQGHQL]DWyULRGHYHQGRQRFDVRSRUVHWUDWDUGH
responsabilidade do Estado, ser considerada como responsabilidade Civil objetiva, nos
exatos termos do art. 37, § 6°, da Constituição:
Art. 37. [...]
[...]
§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
1 AgRg no RE n. 234.093/RJ, 2ª Turma, Tel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 15.10.1999, p. 11.
2 Quinta Turma: REsp. nº 273.799/SC, Rel. Min. Edsori Vidigal. DJ 4.12.2000.
3 Segunda Turma, REsp nº 285.858/SP, Relator Min. Francisco Peçanha, DJ 22.9.2003
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públicos responderão pelos danos causados que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, tem-se a doutrina de Alexandre
de Moraes:
A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no
risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência de dano. Ação ou omissão administrativa; existência de nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da
4

responsabilidade estatal3 .

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, igualmente, assevera que:
Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um ato ilícito
(contrário à lei), no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos que,
embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus maior do que o imposto aos demais
membros da coletividade.

Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em
decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou
jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos 5.
Ao discorrer sobre a teoria do risco administrativo, como fundamento da
responsabilidade civil do Poder Público, assentou o Supremo Tribunal Federal:
A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Pode-se, portanto, dizer que a responsabilidade extracontratual do

brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade
civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa,

'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDOHG6mR3DXOR$WODVS
'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYRHG6mR3DXOR$WODVS
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por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir da mera ocorrência de ato lesivo
causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-lo pelo dano pessoal e/ou patrimonial
sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de
demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam
R SHU¿O GD UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO REMHWLYD GR 3RGHU 3~EOLFR FRPSUHHQGHP D  D DOWHULGDGH
do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo
DomR  RX QHJDWLYR RPLVVmR  GR DJHQWH S~EOLFR F  D R¿FLDOLGDGH GD DWLYLGDGH FDXVDO H
lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em
conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento
6

funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal .

9HUL¿FDVHSRUWDQWRTXHSDUDUHVSRQVDELOL]DomRREMHWLYDGDSHVVRDMXUtGLFD
exige-se a ocorrência dos seguintes requisitos:
D  RFRUUrQFLD GH GDQR HVWi ÀDJUDQWHPHQWH GHPRQVWUDGD D RFRUUrQFLD GH
GDQRSRUTXDQWRRVHUYLGRURXPHPEURTXHHPWHVHQmRJR]DRVEHQHItFLRVHVWDWXWiULRV
se vê prejudicado no seu patrimônio jurídico, dando causa a enriquecimento ilícito à
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDTXHpEHQH¿FLDGDGLUHWDPHQWHSHODVXDDomRRXRPLVVmR
b) ação ou omissão administrativa: a Administração Pública, ao negar (ação)
ou ao não determinar (omissão), segundo a sua política de recursos humanos, o gozo das
IpULDVRXGDOLFHQoDSUrPLRLQWHUIHUHGLUHWDPHQWHQDIUXLomRGRVGLUHLWRVHVWDWXWiULRV
UHVSHFWLYRV
c) existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa:
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

refere-se ao vínculo estabelecido entre a conduta (ação ou omissão) do agente público
HRUHVXOWDGRSRUHOHREWLGR1HVVHVHQWLGRSDUDYHUL¿FDomRGDH[LVWrQFLDGHQH[RGH
causalidade, como ensinam os doutrinadores do Direito Penal, basta utilizar o juízo
hipotético de eliminação, ou seja, eliminar determinada ação ou omissão do contexto
e, se ainda assim o resultado se produzisse, não seria ele causa de resultado ou não
haveria nexo de causalidade. Na presente matéria, a ação de negar o gozo de benefício
ou a omissão de não determinar a fruição do direito de férias ou da licença-prêmio
GXUDQWHRYtQFXORIXQFLRQDOHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDRUHVXOWDGRFRQFUHWRTXDO
VHMDRHQULTXHFLPHQWRLQGHYLGRGR(VWDGRHPSUHMXt]RGRDJHQWHS~EOLFR
G  D R¿FLDOLGDGH GD DWLYLGDGH FDXVDO H OHVLYD LPSXWiYHO D DJHQWH GR 3RGHU
Público que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou
RPLVVLYDWDOUHTXLVLWRHVWiSOHQDPHQWHFRQ¿JXUDGRSRUTXDQWRDDomRGHQHJDURXD
omissão em determinar o gozo das férias e da licença-prêmio emana da autoridade
6 STF: 1ª Turma: RE 10915-RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j.28.5.1996, DJU 2.8.1996
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1

administrativa, haja vista que os agentes públicos somente podem usufruir tais
benefícios com autorização (no caso de deferimento do pedido) ou determinação (em
FDVRGHGH¿QLomRGHHVFDODLPSRVWDSHOD$GPLQLVWUDomRVHJXQGRRVVHXVFULWpULRV GR
agente público que possui atribuição de gerir a instituição, qual seja, os respectivos
3URFXUDGRUHV*HUDLVH
e) a ausência de causa excludente de responsabilidade estatal: a
responsabilidade objetiva do Estado não é absoluta, podendo ser mitigada, ou até
mesmo excluída em casos excepcionais, como nas hipóteses de força maior e caso
fortuito, o que, por todo evidente, não é o caso.
Portanto, considerando que, no caso, trata-se de responsabilidade civil
objetiva do Estado, não posso concordar com a tese de ausência de previsão legal
HVSHFt¿FDTXHSHUPLWDDFRQYHUVmRHPSHF~QLDQRFDVRGHDSRVHQWDGRULDXPDYH]TXH
GHFRUUHQWH GLUHWDPHQWH GH FRPDQGR FRQVWLWXFLRQDO DUW     R TXH p VX¿FLHQWH
para aferição do direito por parte dos servidores ou dos membros do Ministério Público.
$OLiV YDOH UHVVDOWDU TXH DR GLVFXWLUPRV D LQGHQL]DomR SURSULDPHQWH GLWD
QmR HVWDPRV WUDWDQGR GH PDWpULD HVWDWXWiULD D TXDO Dt VLP GLDQWH GR SULQFtSLR GD
UHVHUYD OHJDO H[LJH SUpYLD GH¿QLomR SRU OHL 1D KLSyWHVH YHUWHQWH DV /HLV 2UJkQLFDV
obedecendo à reserva legal, estabeleceram o direito ao gozo de férias e licença-prêmio,
que, segundo os termos da indagação proposta pelo Consulente, por omissão ou ação
da Administração, não foram efetivamente usufruídas, todavia constituem-se em
patrimônio jurídico do agente público, que não pode simplesmente desaparecer do
mundo jurídico diante da extinção do vínculo funcional.
Ademais, ressalte-se que o fato de o Poder Público conceder diretamente um
KiGLVSRVLomRH[SOtFLWDQD&RQVWLWXLomRUHJHQGRDPDWpULD DUW 
Com efeito, o princípio de legalidade não se restringe às hipóteses em que
administrador público age de acordo com o que a lei (stricto sensu) determina,
mas que ele haja em obediência a algum comando normativo, de qualquer espécie,
notadamente se for ele de índole constitucional.
Ao discorrer sobre a abrangência do princípio da legalidade incidente na
atuação administrativa, Odete Medauar salientou que:

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

direito (indenização) ao administrado não ofende o princípio da legalidade, visto que

Uma das decorrências da caracterização de um Estado como Estado de direito encontra-se
no princípio da legalidade que informa as atividades da Administração Pública.
[...]
Embora permaneçam o sentido de poder objetivado pela submissão da Administração à
legalidade e o sentido de garantia, certeza e limitação do poder, registrou-se evolução na
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idéia genérica da legalidade.
[...] buscou-se assentar o princípio da legalidade em bases valorativas, sujeitando as
atividades da Administração não somente à lei votada pelo Legislativo, mas também aos
preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento. A constituição de 1988 determina
que todos os entes e órgãos da Administração obedeçam ao princípio da legalidade (caput do
art. 37); a compreensão desse princípio deve abranger a observância da lei , formal, votada
pelo Legislativo, e também dos preceitos decorrentes de um Estado Democrático de Direito,
que é o modo de ser do Estado brasileiro, conforme reza o art. 1°, caput, da Constituição; e,
ainda, deve incluir a observância dos demais fundamentos e princípios de base constitucional.
[...]
2VHQWLGRGRSULQFtSLRGDOHJDOLGDGHQmRVHH[DXUHFRPRVLJQL¿FDGRGHKDELOLWDomROHJDO(VWH
GHYHVHUFRPELQDGRFRPRSULPHLURVLJQL¿FDGRFRPRVHQWLGRGHVHUYHGDGRj$GPLQLVWUDomR
editar atos ou tomar medidas contrárias às normas do ordenamento. A Administração, no
desempenho de suas atividades, tem o dever de respeitar todas as normas do ordenamento.7

No mesmo percurso, seguem as colocações de Alexandre de Moraes:

O tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5°, inciso II, da Constituição Federal e
anteriormente estudado, aplica-se normalmente na administração pública, porém de forma
mais rigorosa e especial, pois o, administrador público somente poderá fazer o que estiver
expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas […]

8

Acerca da desnecessidade da existência de previsão legal expressa para
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

indenização em virtude das férias e licença-prêmio não desfrutadas, segue precedentes
do STJ:
ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR

PÚBLICO

ESTADUAL.

APOSENTADORIA.

[...]

CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. DIREITO DO SERVIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE
DE

PREVISÃO

LEGAL.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPREMA CORTE.

CONSONÂNCIA

COM

A

2

[...]
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, em razão do interesse público,
independe de previsão legal, uma vez que esse direito está calcado na responsabilidade
objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e não no art. 159 do
7 Direito administrativo moderno. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 121-123.
8 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 816.
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Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva. Precedentes do STF.
3. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, em razão do serviço
S~EOLFRVRESHQDGHFRQ¿JXUDomRGRHQULTXHFLPHQWRLOtFLWRGD$GPLQLVWUDomR3UHFHGHQWHV
desta Corte.
9

4. Recurso especial conhecido e desprovido .

E:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO
QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO.
[...]
2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas, em razão do interesse público,
WDPSRXFR FRQWDGDV HP GREUR SDUD ¿QV GH FRQWDJHP GH WHPSR GH VHUYLoR SDUD HIHLWR GH
aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo
que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do
art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da
Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
10

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido .

$OLiVR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDDRDSUHFLDUDFRQYHUVmRHPSHF~QLDGDV

ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. LICENÇA-PRÊMIO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
I - A Lei Complementar n° 75/93 não disciplinou a hipótese de conversão em pecúnia das
licenças-prêmio não-usufruídas e não-contadas em dobro, por ocasião da aposentadoria.
Contudo, seu art. 287 determina a aplicação subsidiária das normas gerais referentes aos
servidores públicos.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

licenças-prêmio disciplinadas na Lei Complementar nº 75/93, assentou que:

9 STJ: 5ª Turma: REsp 631.858-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.3.2007, DJ 23.4.2007, p. 291.
10 STJ: ª Turma: REsp 693.728-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 8.3.2005, DJ 11.4.2005, p. 374
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II - Esta Corte, apreciando as disposições insertas no art. 87, § 2° na Lei n° 8.112/90, em
sua redação original, cujo teor e semelhante ao disposto no art. 222, inciso III, § 3°, alínea
“a”, tem proclamado que há direito a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não
gozadas e não contadas em dobro, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento
ilícito da Administração.
III - Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação
pelo não-exercício de um direito que incorpora ao seu patrimônio funcional e, de
outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do
funcionário.
Recurso não conhecido.11 (grifo nosso).

3RUWDQWRQmRKiVHIDODUQRFDVRGHRIHQVDDRSULQFtSLRGDOHJDOLGDGHSHOD
inexistência de legislação que autorize à Administração indenizar diretamente seu
ex-membro ou servidor, visto que seu ato encontra embasamento constitucional
(art. 37, § 6°), consoante reiterado reconhecimento jurisprudencial, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, registre-se que o direito à indenização não ocorre somente
quando as férias e às licenças não foram gozadas por necessidade do serviço mas
também quando não foram usufruídas por iniciativa do servidor, pois, neste caso,
no mínimo, houve omissão por parte da Administração Pública, devendo, portanto,
DUFDU FRP DV FRQVHTXrQFLDV GD Pi JHVWmR GR VHX VHWRU GH UHFXUVRV KXPDQRV VRE

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

pena de enriquecimento ilícito.

1

A propósito, sobre o tema assim se pronunciou o STJ:
TRIBUTO. IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃOINCIDÊNCIA.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que
a pecúnia percebida a título de férias vencidas _ simples ou proporcionais _ acrescidas
de 1/3 (um terço) constitucional não-gozadas por necessidade ou mesmo por opção do
servidor não é fato gerador de imposto de renda, em virtude do caráter indenizatório dos
aludidos valores.

11 STJ: 5ª Turma: REsp 556.100/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 8.2.2004
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2. Recurso Especial conhecido e provido. (destacamos)12

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, fazem jus não apenas os que
não usufruíram seu direito por interesse do serviço, mas, também, todos aqueles que
não os gozaram por interesse particular, pois, nesses casos, a Administração Pública
foi, no mínimo, conivente e/ou negligente, devendo, portanto, indenizar o ex-servidor
ou membro da Instituição.
5HVVDOWHVH DLQGD TXH HP FDVR DQiORJR 3HGLGR GH 3URYLGrQFLDV Q 
CNJ), o Conselho Nacional de Justiça respondeu positivamente a uma consulta
IRUPXODGD SHOR 7ULEXQDO 5HJLRQDO GR 7UDEDOKR GD  5HJLmR UHFRQKHFHQGR DRV
magistrados o direito à conversão, em pecúnia, das férias não usufruídas quando da
aposentadoria.
Do corpo do acórdão extraem-se as seguintes passagens que se enquadram na
hipótese apreciada nestes Autos:
Confrontando pagamento de indenização por férias não gozadas com a inviabilidade do
pagamento, para magistrados, de verbas outras além daquelas expressamente previstas
no art. 65 da Loman, como reiteradamente tem decidido o STF, por ausência expressa de
previsão na lei orgânica, tenho que o enfoque da questão deve ser outro, orientado pela razão
de que de verba remuneratória não se trata. Como não importa em acréscimo patrimonial de
qualquer natureza, não pode ser tida como renda ou contraprestação pelo trabalho.
Em decorrência, não sendo espécie remuneratória, o pagamento da referida indenização
não pode ser alcançada ou compreendida na Expressão “as seguintes vantagens”, contida no

No mesmo ponto chegaremos se examinada a questão sob o prisma do princípio da vedação
do enriquecimento sem causa, vedação essa que também alcança a Administração. E o não
gozo de férias regulares nada mais é do que um prejuízo imposto ao magistrado que se vê, por
exigência do interesse público, impedido de fruir um direito que lhe é assegurado. A reposição
do prejuízo pode-se dar pelo gozo posterior ou pela indenização pecuniária, alternativas que
por um ou outro meio restabelecem a integridade patrimonial mitigada.
[...]

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Caput do art. 65 da Loman e que precede o elenco exaustivo dos seus incisos. [...]

1

12

STJ; REsp nº 771.218/PR. Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. 4.4.2006
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Ao tratar do tema relativamente às férias dos administradores e dos magistrados que
integram colegiados de férias, a lei orgânica admitiu o fracionamento em dois períodos de 30
dias por semestre e a acumulação até dois meses (art. 67). Entendendo aplicável esse limite de
acumulação a todos os magistrados ativos, pois que de férias individuais estamos tratando,
é forçoso concluir que o direito a indenização de períodos além de dois meses não usufruídos
VH D¿JXUD FULVWDOLQR D WRGRV RV PDJLVWUDGRV HP DWLYLGDGH VRE SHQD GH JUDYH RIHQVD DRV
postulados da isonomia e da impessoalidade, dois dos principais princípios que devem
nortear a administração pública. O prejuízo que cada um experimenta no caso, é fato objetivo
decorrente de ação administrativa motivada pelo interesse público. E se assim é, como dito
alhures, a reparação deve se impor como medida de justiça, evitando o enriquecimento sem
causa do Estado. [...]13

Ademais, o mencionado Acórdão do CNJ fez referência ao Expediente Avulso
Q6(0$*65+HDR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR367-QRVTXDLVR
Superior Tribunal de Justiça reconheceu administrativamente o direito ao pagamento
de indenização pelo período de férias não desfrutadas pelos então Ministros Paulo
Costa Leite e Edson Vidigal.
Logo, comprovando-se que o servidor ou membro do Ministério Público se
aposentou ou foi exonerado, sem que lhe fosse propiciada a fruição de férias e licençasSUrPLRRXVHMDGLUHLWRVMiDGTXLULGRVFRPSHWHD$GPLQLVWUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR
independentemente de determinação judicial, indenizar aqueles, por se tratar de
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

inequívoco direito decorrente do art. 37, § 6°, da Constituição da República, sob pena
de enriquecimento ilícito do Poder Público.
Não me parece correto impedir a conversão em pecúnia de forma
administrativa se, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal vêm reconhecendo como legítima e legal tal conversão.
Acerca da possibilidade de reparação do dano, independentemente de
reconhecimento judicial, extrai-se da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“A reparação de danos causados a terceiros pode ser feita no âmbito administrativo,
desde que a Administração reconheça desde logo a sua responsabilidade e haja entendimento
entre as partes quanto ao valor da indenização 14”.

13 CNJ: Pedido de Providências nº 759. Rel. Conselheiro Paulo Schmidt. J. em 26.9.2006.
14 Direito Administrativo. 19ª ed, São Paulo: Atlas, 2006. p. 630.
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3HU¿OKDQGR GD PHVPD OLQKD GH UDFLRFtQLR WrP DV SRQGHUDo}HV GH +HO\

Lopes Meirelles:
A reparação de danos causados pela Administração a terceiros obtêm-se amigavelmente ou
SRUPHLRGDDomRGHLQGHQL]DomRHXPDYH]LQGHQL]DGDDOHVmRGDYtWLPD¿FDDHQWLGDGH
pública com o direito de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o despendido,
através de ação regressiva autorizada pelo § 6° do art. 37 da CF. (destacamos)15.

3RU ¿P R 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR DR UHVSRQGHU D XPD FRQVXOWD
formulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim se pronunciou:
Consulta encaminhada pelo então Presidente do TST sobre procedimentos relativos à
indenização a terceiros de danos causados por agentes públicos nessa condição. Conhecimento.
Resposta de que a aludida indenização pode se dar judicialmente, em cumprimento de
VHQWHQoD FRQ¿UPDGD HP VHJXQGD LQVWkQFLD H DGPLQLVWUDWLYDPHQWH SRU PHLR GH SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR GHYLGDPHQWH FRQVWLWXtGR SDUD D DSXUDomR GRV IDWRV LGHQWL¿FDomR GRV
UHVSRQViYHLVHTXDQWL¿FDomRGRVGDQRVHIHWLYDPHQWHFRPSURYDGRVGHVGHTXHKDMDGRWDomR
orçamentária apropriada, respeitados os princípios orçamentários constitucionais e as
UHJUDVHOLPLWHVGDOHJLVODomRHVSHFt¿FDHPHVSHFLDODTXHOHVLQVHULGRVQD/HLGR2UoDPHQWR
Anual, devendo a Administração, em ambas as hipóteses, buscar a reparação do valor
indenizatório pago mediante regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa,
apurados por intermédio de sindicância ou processo administrativo. Encaminhamento de

Cumpre ainda consignar que a questão jurídica não merece aplicação
diferenciada no âmbito dos demais ramos do Ministério Público da União e no
0LQLVWpULR 3~EOLFR GRV (VWDGRV SRUTXDQWR FRQIRUPH Mi VDOLHQWDGR D PDWpULD QmR
HQYROYH GLUHLWR HVWDWXWiULR GHULYDQGR FRQWXGR GH FRPDQGR FRQVWLWXFLRQDO DSOLFiYHO
em qualquer hipótese de responsabilização objetiva do Estado, o qual se encontra
impedido de enriquecer sem causa ou às custas dos prejuízos dos seus servidores ou
agentes políticos.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

cópia da Decisão, Relatório e Voto ao Presidente do TST. Arquivamento.16

3RU RXWUR ODGR YHMR FRPR GHVQHFHVViULD D HGLomR GH UHVROXomR SDUD
regulamentar a matéria, por entender que o comando extraído do art. 37, § 6°, da
&RQVWLWXLomRMipRVX¿FLHQWHSDUDVROXFLRQDUDKLSyWHVHDTXLDSUHFLDGD

15 Direito Administrativo Brasileiro. 19ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1994. p. 564/566.
16 TCU: TC-007.425/2000-3. Rel. Min. Guilherme Palmeira. J. 24.1.2001.
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Ante o exposto, voto no sentido de:
a) responder positivamente à consulta formulada pela ProcuradoraGeral do Ministério Público do Trabalho, estendendo os efeitos da indagação a todo
R 0LQLVWpULR 3~EOLFR EUDVLOHLUR D¿UPDQGR VHU SRVVtYHO D FRQYHUVmR HP SHF~QLD GH
licença-prêmio e férias não usufruídas por membros e servidores do Ministério Público
quando de sua aposentadoria ou de extinção do seu vínculo funcional com a instituição,
visto que se trata de verba indenizatória decorrente do art. 37, § 6°, da Constituição da
5HS~EOLFD QmR QHFHVVLWDQGR SRUWDQWR UHFRUUHUHP DR 3RGHU -XGLFLiULR SDUD YHU VHX
GLUHLWRUHFRQKHFLGRH
b) não ser editada resolução regulamentando a matéria, por entender
GHVQHFHVViULD
É como voto.
Brasília, 3 de setembro de 2007.

SANDRO JOSÉ NEIS

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Relator
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AFASTAMENTO DO MEMBRO DO MP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS.
Critérios.

PROCESSO Nº 0.00.000.000021/2009-71
RELATORA: CONSELHEIRA IVANA AUXILIADORA MENDONÇA
SANTOS
INTERESSADA: CLAUDIO HENRIQUE DA CRUZ VIANNA E OUTROS
OBJETO: AFASTAMENTO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ESTUDOS.
EMENTA
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO
PARA ESTUDOS. ATO DISCRICIONÁRIO. CONCESSÃO COM CONDICIONAMENTOS. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A concessão de afastamento para estudos por membros do Ministério
Público é ato discricionário da Administração, que em razão de oportunidade e
conveniência pode estipular critérios para a concessão.Precedente.
2. Não há usurpação de competência do Procurador-Geral de Justiça em o
Conselho Superior do MPRJ condicionar afastamento à utilização de férias e

3. A mudança posterior de entendimento, por parte do Conselho Superior do
MPRJ não pode levar a invalidade dos atos anteriormente praticados, pois
conveniência e oportunidade são circunstâncias que podem ensejar alteração
em atos administrativos posteriores.
4. Improcedência do pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho
Nacional do Ministério Público, à unanimidade, em , julgar improcedente os pedidos e
determinar o arquivamento dos autos, nos termos do voto da relatora.

AFASTAMENTO DE MEMBRO DO MP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS.

licença especial, se quem executa a medida é aquele que possui a competência.

Brasília, 28 de abril de 2009.

IVANA AUXlLlADORA MENDONÇA SANTOS
Relatora
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RELATÓRIO
Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado por
iniciativa de Cláudio Henrique da Cruz Vianna, Promotor de Justiça do Ministério
Público do Rio de Janeiro, requerendo a “anulação do condicionamento que foi feito
ao Promotor de Justiça requerente, qual seja, o uso de férias e licença especial para o
gozo do afastamento que foi, na verdade, deferido pelo E. Conselho [Superior do MP/
RJ], reconhecendo-se que os períodos gozados foram de afastamento (e não de férias
e licença especial), devolvendo-se aos assentamentos funcionais do requerente os dois
períodos de férias e um período de licença especial”.
Alega o requerente que, em 13 de maio de 2003, peticionou ao Conselho
Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro (CSMP/RJ), requerendo o seu
afastamento do cargo pelo prazo de 3 (três) meses - de setembro a novembro de 2003
- para concluir tese de doutorado cursado na Universidad del Museo Social Argentino,
conforme o art. 104, §4°, da Lei Complementar Estadual 106/20031.
Aduz que, em 13/06/2003, o CSMP/RJ deferiu o afastamento pleiteado,
todavia o condicionando à utilização de férias e licença especial. Após concluir o
doutoramento, da forma como estipulada pelo CSMP/RJ, em 14/01/2008, o requerente
formulou requerimento ao Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, postulando

AFASTAMENTO DE MEMBRO DO MP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS.

a anulação do condicionamento efetuado pelo CSMP/RJ. Tal pedido foi apreciado em
24/04/2008, pelo CSMP/RJ, que o indeferiu. Assim, em 09/01/2009, formulou neste
CNMP o presente procedimento de controle administrativo.
Sustenta a ilegalidade da decisão por três argumentos: 1. usurpação da
competência do Procurador-Geral de Justiça por parte do CSMP/RJ, porquanto apenas
aquele pode conceder férias e licença especial; 2. o reconhecimento da oportunidade e
conveniência do afastamento do requerente, pelo CSMP/RJ, não poderia o levar a impor
condições para a sua fruição; e 3. a posterior mudança de posicionamento do CSMP/
RJ quanto aos afastamentos, no sentido de que esses se dariam independentemente da
utilização de férias e licenças especiais.
Distribuídos os autos, determinei a oitiva do Procurador-Geral de Justiça
do Rio de Janeiro e a publicação de edital de notiﬁcação, facultando manifestação a
eventuais interessados.
Às ﬂs. 81/82, o PGJ se manifestou, relatando os acontecimentos e juntando
1
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Art. 104 (…)
§ 4.° - Ainda que 0 membro do Ministério Público tenha permanecido 2 (dois) anos afastado para
a frequência de curso no exterior, ser-lhe-á assegurado, em comprovando a necessidade, um período
suplementar de afastamento, a ser ﬁxado pelo Conselho Superior, imprescindível para a defesa da tese
ou dissertação.
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a ata do CSMP/RJ que deferiu o afastamento ao requerente o condicionando à utilização
de férias e licença especial, bem como o voto proferido naquele Órgão Superior da
Administração do Parquet carioca, no sentido do indeferimento da pretensão do
requerente de anular o condicionamento levado a cabo anteriormente. Fez juntar aos
autos ainda parecer da lavra do i. Dr. José dos Santos Carvalho Filho, rechaçando os
argumentos da pretensão do requerente, inclusive consignando a concordância do
requerente quanto ao afastamento condicionado à utilização dos períodos de férias e
licença especial.
Posteriormente, me foram distribuídos, por conexão, os processos 22/200916 e 146/2009-00, os quais tratam de idêntica matéria de direito pelo que, após o
cumprimento das disposições regimentais sobre o seu processamento, determinei o
apensamento dos autos, para que esta decisão se estenda aos demais.
Em breve síntese, é o relatório.

VOTO
Trata-se procedimento de controle administrativo em que é questionada
a legalidade de ato do Conselho Superior do MPRJ, que deferiu afastamento ao
requerente para a conclusão de tese de doutorado, o condicionando ao uso de férias e
A ilegalidade foi sustentada com base em três argumentos: 1. usurpação da
competência do Procurador-Geral de Justiça por parte do CSMP/ RJ, porquanto apenas
aquele pode conceder férias e licença especial; 2. o reconhecimento da oportunidade e
conveniência do afastamento do requerente, pelo CSMP/RJ, não poderia o levar a impor
condições para a sua fruição; e 3. a posterior mudança de posicionamento do CSMP/
RJ quanto aos afastamentos, no sentido de que esses se dariam independentemente da
utilização de férias e licenças especiais.
Entretanto, penso que melhor sorte não resta ao requerente. Vejamos o
porquê.
O Conselho Superior do Ministério Público ao analisar requerimento de
afastamento para conclusão do término de doutorado pelo requerente o deferiu com a

AFASTAMENTO DE MEMBRO DO MP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS.

licença especial.

condição de que fossem utilizados os períodos de férias e de licença especial. Com tal
condição, o requerente expressou concordância, consignada na Ata da 563ª Reunião
Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
realizada em 6 de junho de 2003 (ﬂs. 84), no seguinte sentido: “Após a proclamação
do resultado, o Exmo. Sr. Secretário solicitou que o Dr. Cláudio Henrique da Cruz
Viana oferecesse, de público, os períodos de férias e licenças, sendo conﬁrmado
oralmente pelo Requerente”.
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

257

Dessa forma, ﬁca evidente que o requerente expressamente assentiu com
as imposições feitas pelo Conselho Superior do MPRJ, não podendo agora alegar
ilegalidade de algo que concordou sob pena de se admitir princípio vedado em Direito,
qual seja, ninguém pode alegar a própria torpeza a seu favor.
Ademais, as condições impostas pelo Conselho Superior do MPRJ não foram
resultado de mero capricho por parte daquele órgão, senão em razão de circunstâncias
fáticas tal qual exposto pelo eminente Dr. Maurício Assayag ao ﬁnal daquele julgamento
e que assim ﬁcou registrado em Ata (ﬂs. 84): “O Exmo. Sr. Presidente concedeu a
palavra ao Exmo. Dr. Maurício Assayag, que informou que o quadro de movimentação
era caótico e não tinham condições de perder nenhum Promotor de Justiça ou iria
prejudicar o serviço prestado à população, solicitando que cada Conselheiro reﬂetisse
sobre qualquer afastamento de membro do Ministério Público”.
Também não há falar em usurpação de competência do Procurador-Geral de
Justiça pelo Conselho Superior do MPRJ, isso porque, ainda que o condicionamento
tenha sido feito por este órgão da Administração do Parquet, a efetiva concessão
dos períodos de férias e licença especial foi executada pelo primeiro. Nesse sentido,
o próprio requerente conﬁrma essa situação ao assim dispor em sua representação:
“Deve-se registrar por oportuno, que apesar de anômalo ‘afastamento condicionado
a férias e licença especial’ ter sido concedido pelo E. Conselho Superior do Ministério
Público, quem executou a medida foi o então Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça.”
AFASTAMENTO DE MEMBRO DO MP PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS.

Por ﬁm, a alegação de mudança posterior de entendimento por parte do
Conselho Superior do MPRJ, o qual passou a não mais condicionar os afastamentos à
utilização de férias e licenças especiais pelos interessados, não tem o condão de rever a
situação do requerente.
Isso porque a concessão de afastamentos para a frequência de cursos
ou elaboração de teses, como ato discricionário que é, se submete à avaliação de
conveniência e oportunidade da Administração. Conveniência e oportunidade essas
que levaram o Conselho Superior do MPRJ, à época, a condicionar o afastamento à
utilização de períodos de férias e licença especial.
Registre-se, por oportuno, que a mudança de posicionamento do Conselho
Superior do MPRJ, após a concessão do afastamento ao requerente, decorreu de
regras estabelecidas posteriormente pela Deliberação CSMP n° 47/2005, que instituiu
condições que não existiam naquele momento. Dessa forma, não se pode falar em
invalidade dos atos anteriormente praticados, pois conveniência e oportunidade são
circunstâncias que podem ensejar alteração em atos administrativos posteriores.
Outrossim, este Conselho Nacional já tem precedente sobre a matéria,
discutida em caso análogo, como evidencia a ementa do procedimento de controle
administrativo 609/2008-44, de relatoria do eminente Conselheiro Diaulas Ribeiro:
258
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Procedimento de Controle Administrativo. Arquivamento monocrático nos termos do
Enunciado CNMP n° 3. Manifestação da interessada contra parte dessa decisão. Submissão
ao Plenário. 1. Após requerer, obter e entrar em gozo de licença sem vencimentos para tratar
de interesses particulares, não é admissível sua conversão em afastamento com ônus para
cursar mestrado em outro Estado, pleito este que já havia sido julgado prejudicado pelo
Ministério Público. 2 O afastamento com ônus para estudos não é direito subjetivo, mas
uma concessão da administração, que pode instituir critérios para o deferimento, inclusive
vinculando-o a pertinência temática do curso a ser feito. 3. Não constitui ilegalidade nem
afronta às resoluções deste Conselho Nacional a suspensão de novos afastamentos por
razões de interesse público. Há caso idêntico no Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, onde os afastamentos também estão suspensos. (...) 10. improcedência do pedido.
11. Arquivamento dos autos (Julgamento em 15.12.2008, decisão unânime).

Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido e
determinar o arquivamento dos autos, estendendo-se esta decisão, por
força de ser idêntica à matéria de direito tratada, aos autos do processo
22/2009-16 e 146/2009-00.

Brasília, 16 de abril de 2009.

IVANA AUXlLIADORA MENDONÇA SANTOS
Relatora
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Intimem-se os interessados dessa decisão.
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ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.
PROCESSO N° 0.00.000.000935/2007-41-APENSO PCA N° 0.00.000.000818/2009-79
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATOR: CONSELHEIRO CLÁUDIO BARROS SILVA
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA ESTUDO ACERCA DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL E EM AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

RELATÓRIO
Versam os autos sobre pedido de providência instaurado com objetivo de
realização de estudos pelas Comissões Permanentes e pelo Núcleo de Ação Estratégica
sobre as funções do Ministério Público no processo civil, onde atua como órgão agente
ou interveniente, em ações individuais e coletivas, conforme discussão que teve início
em 2001, no âmbito do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministério
Públicos dos Estados e da União e alargada pelo Conselho Nacional dos Corregedores
do Ministério Público dos Estados e da União, fato que resultou na edição da chamada
No pedido, foram realçadas as modiﬁcações trazidas pela Constituição
Federal, promulgada em 1988, com destaque aos termos do artigo 129, que além de
estabelecer autonomias e garantias para o desenvolvimento das funções do Ministério
Público, procurou priorizar a atuação de órgão agente em relação a atribuição de órgão
interveniente. Em conseqüência, foi sugerida a feitura de estudos para o ﬁm de revisar
e racionalizar a intervenção do Parquet no processo civil. Ainda, foi proposta uma
nova leitura a ser dada ao artigo 82, do Código de Processo Civil, em razão do texto da
Constituição Federal de 1988. Em continuidade, foram apontadas questões ﬁnanceiras
e orçamentárias que estão a afetar o crescimento da Instituição. Também, foi ressaltado
o trabalho pioneiro, que já está sendo realizado nos Ministérios Públicos do Estado de
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Carta de Ipojuca.

São Paulo, do Estado de Minas Gerais, do Estado de Santa Catarina, do Estado da
Bahia e, ainda, do Ministério Público Federal. Por ﬁm, foi apresentada sugestão de
proposta de recomendação como conseqüência dos estudos que fossem realizados.
Foram juntados os documentos de ﬂs.12 até 117.
O feito foi, inicialmente, distribuído ao Conselheiro Fernando Quadros da
Silva, que o remeteu à Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento
Legislativo.
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No âmbito da referida Comissão, o Conselheiro Sandro José Neis posicionouse pelo acolhimento da proposta com a determinação da expedição de recomendação.
O Conselheiro Fernando Quadros, Relator, embora favorável a um novo
direcionamento institucional, posicionou-se pelo não acatamento da proposta de
recomendação nos termos formulados. Assim, propôs a instauração de um novo
SURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRFRPD¿QDOLGDGHGHDYDOLDUDDWXDOVLWXDomR
nos diversos Ministérios Públicos, quanto aos critérios de distribuição das atribuições
QDVGLYHUVDVLQVWkQFLDVGD,QVWLWXLomR ÀV 
Analisando os autos, como proponente da matéria, solicitei que se desse
cumprimento ao pedido de estudos, através das Comissões deste Colegiado. Também
solicitei o desentranhamento dos demais procedimentos de controle administrativo 518/2007-28, 552/2008-83 e 915/2007-8, pois tratavam de casos concretos envolvendo
a matéria posta em discussão, para que fossem apreciados e, depois de julgados pelo
Colegiado, apensados a este procedimento. Ainda solicitei a redistribuição, nos termos
GRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRFRPR¿PGHGDURLPSXOVRQHFHVViULRDRIHLWR
Na 1ª reunião da Comissão de Preservação da Autonomia, discutiu-se o
andamento do feito.
Recebi os autos nesta Comissão.
Cumprindo decisão do Plenário, determinei a juntada do procedimento
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

de controle administrativo n° 0.00.000.000818/2009-79, formulado por
GH]HQRYH   Promotores de Justiça do Ministério Público do Estado da
Bahia, objetivando a conformação, em face da Constituição Federal de 1988, da
Resolução n° 10/03, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, tendo em
vista que o conteúdo da determinação impõe a obrigatoriedade de intervenção aos
membros do Ministério Público, sob pena de sanção disciplinar, em todos os processos
de mandados de segurança, nos termos da Lei n° 1.533/51, sem atentar para um novo
enfoque que deve ser dado à autuação institucional em razão da promulgação da
Constituição Federal.
Naquele feito, os requerentes informaram terem esgotado as instâncias
administrativas da Instituição, sem lograrem êxito, culminando com o pedido de
controle. Juntaram cópia do pedido formulado junto ao Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Público baiano, visando a alteração da Resolução n° 10/03,
bem como do voto que indeferiu a revisão pleiteada.
Os autos foram distribuídos ao eminente Conselheiro Sérgio Feltrin que
entendeu estar prejudicada a análise do pedido de liminar, pois faltavam informações
sobre a efetiva instauração de procedimentos disciplinares em face do descumprimento
da Resolução n° 10/03, bem como das razões que motivaram a edição da referida
262
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norma pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
Foram solicitadas informações e o então Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público baiano, Dr. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, informou que
a tese defendida pelos Promotores de Justiça difere daquela aventada nos autos do
procedimento de controle administrativo, uma vez que lá foi sustentado que
os membros do Ministério Público não deveriam intervir em determinadas espécies
de ações, enquanto, nestes autos, não se discute a intervenção em si, mas sim a
obrigatoriedade da manifestação sobre o mérito, em sede de mandado de segurança.
Quanto ao mérito, disse não haver desconformidade entre a Lei que rege o mandado de
segurança, a Constituição Federal e as regras do artigo 82 do Código de Processo Civil.
Ainda referiu sobre a necessidade da intervenção, sob pena da perda de espaço, o que
acarretaria, no entender dele, o enfraquecimento da Instituição. Posto isso, manifestouse pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela improcedência do pedido ÀV
D 
Os requerentes reiteraram o pedido para determinar a imediata suspensão da
Resolução n° 10/03.
Na Sessão, por unanimidade, foi conhecido o pedido e encaminhado o feito
à Comissão de Preservação da Autonomia para análise do mérito, eis que na
Comissão já tramitavam procedimentos semelhantes. Recebi os autos na Comissão e
Recebi, via correio eletrônico, sugestão do eminente Presidente da
Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, Dr. Jânio Braga, no sentido de
que os membros do Ministério Público dos Estados de incluir na discussão o tema sobre
DDVVLVWrQFLDjVUHVFLV}HVGHFRQWUDWRVGHWUDEDOKRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD
Consolidação das Leis do Trabalho.
É o relatório.

VOTO
1 – Colocação do tema:
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determinei que fossem apensados.

A questão posta à análise não é nova, pois já aventada em outros momentos de
debate neste Órgão Nacional de Controle, sendo de extrema importância ao Ministério
Público brasileiro, pois refere-se à atuação dos seus membros no processo civil e, ainda,
a uma nova postura institucional que deve ser adotada pelo Ministério Público em
razão das disposições da Constituição Federal, fato que me levou, inclusive, a propor a
realização de estudos pelas Comissões Permanentes e pelo Núcleo de Ação Estratégica
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sobre a atuação do Ministério Público no processo civil, como órgão interveniente, em
ações individuais e coletivas, não tendo, naquela ocasião, oportunidade de esgotar o
tema, o que, agora, é novamente posto ao exame do Colegiado.
As razões que invocam o debate emergem da nova ordem constitucional
TXHPRGL¿FRXSURIXQGDPHQWHDVLVWHPiWLFDGHDWXDomRGRVPHPEURVGR0LQLVWpULR
3~EOLFR H SURFXURX GDU WUDWDPHQWR XQL¿FDGR LPSRQGR R munus de defender a
ordem jurídica, o regime democrático e os interesses indisponíveis, sejam sociais ou
individuais. A própria Constituição Federal, além de estabelecer autonomias e garantias
para o desenvolvimento das funções do Ministério Público, procurou priorizar a função
de órgão agente em relação a de órgão interveniente, isto se deduz da leitura singela
do artigo 1291 da Carta da República, embora a Instituição esteja, ainda, perdidamente
DWRODGDQDEXURFUiWLFDFRQIRUWiYHOHFRQYHQLHQWHDWXDomR¿VFDOL]DWyULD
E por entender que a autuação do Ministério Público deva priorizar a função
de órgão agente, é que se faz adequado o referido estudo, uma vez que a intervenção
dos membros do Parquet está, umbilical e diretamente, ligada a existência de interesse
público, sendo necessário cotejar o artigo 82 do Código de Processo Civil com as
funções institucionais previstas no artigo 129 da Constituição Federal. Não se está, em
absoluto, pretendendo propagar a idéia da não intervenção, de forma absoluta, nos
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processos cíveis, mas realçar uma intervenção mais efetiva e com alcance social.

264

Tampouco, se quer ferir a autonomia ou independência funcional de cada
membro da Instituição, pois, na análise do caso concreto, irá o titular da atribuição
decidir sobre a intervenção ou a não-intervenção. Trata-se, isto sim, de privilegiar
as atribuições e as funções estabelecidas, expressamente, na Carta da República,
dando o realce constitucional que devem ter, o que será amplamente destacado no

1

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

,9SURPRYHUDDomRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHRXUHSUHVHQWDomRSDUD¿QVGHLQWHUYHQomRGD8QLmR
e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

9,  H[SHGLU QRWL¿FDo}HV QRV SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GH VXD FRPSHWrQFLD UHTXLVLWDQGR
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada
no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

,;H[HUFHURXWUDVIXQo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVGHVGHTXHFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGH
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
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presente feito.
De um lado temos regras processuais estabelecidas no artigo 82 do Código
GH 3URFHVVR &LYLO OHL SURFHVVXDO HP YLJRU GHVGH  TXH HVWi D PHUHFHU SHULyGLFDV
adequações em razão dos reclamos da sociedade contemporânea, e, do outro, temos
RQRYRSHU¿OFRQVWLWXFLRQDOGH¿QLGRDRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRDSDUWLUGD
promulgação da Constituição Federal em 1988, para o exercício de suas importantes
atribuições.
Com efeito, não há mais como prosperar a imposição burocrática da
intervenção em processo, sem que este – o processo – , não tenha a mínima repercussão
social. O tamanho do Ministério Público, seus reais compromissos sociais neste País de
gravíssimas desigualdades, em que seu povo não conhece, muitas vezes, os seus direitos,
as imposições restritivas ao crescimento por razões de adequações orçamentárias e
OLPLWDo}HVFRQVHTXHQWHVGDUHVSRQVDELOLGDGH¿VFDOOHYDjQHFHVVLGDGHGHXPUHSHQVDU
ou pensar de forma diferente os caminhos futuros da Instituição. Essa é, também, uma
responsabilidade imposta ao Conselho Nacional, que tem o dever constitucional de
DX[LOLDUD,QVWLWXLomRSRLVpGHVXDFRPSHWrQFLDRFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRH¿QDQFHLUR
do Ministério Público, ou seja, o controle do tamanho do Ministério Público e de seus
reais resultados, e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, que resulta
em dizer, o cumprimento dos deveres sociais dos membros da Instituição (artigo 130Neste contexto, faz-se necessária a discussão sobre o tamanho do Ministério
Público, onde estão incluídos os ramos do Ministério Público da União e o dos Estados.
Os Ministérios Públicos dos Estados brasileiros estão limitados a 2% da receita corrente
líquida para pagamento de pessoal, por disposição da Lei Complementar n° 101/01.
Todavia, quem exerceu ou exerce cargo na administração da Instituição sabe que o
percentual de comprometimento com pessoal, de fato, é de 1,80% da receita corrente
líquida do Estado. Caso ultrapassado este percentual, deverá ocorrer a necessária
adequação e ajustamento nos dois quadrimestres seguintes. Não há maiores espaços,
portanto, para o crescimento da Instituição, principalmente nos Ministérios Públicos
dos Estados, que somente poderão avançar na medida em que o próprio Estado cresça.
Impõe-se, por conseqüência, que tenhamos a noção clara e exata do limitado tamanho
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$SDUiJUDIRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO 

GD,QVWLWXLomRHRTXHQHFHVVDULDPHQWHGHYHVHUIHLWRSHORVVHXVPHPEURVD¿PTXH
o Ministério Público possa ser, realmente, essencial, não pela quantidade de suas
intervenções, mas sim, e especialmente, pela qualidade da sua presença, em função
da sua utilidade e da sua efetividade e, também, pela presença marcante na defesa dos
interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis.
Na mesma linha da idéia exposta, já é forte a doutrina nacional, a exemplo
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dos ensinamentos de Maurício Augusto Gomes, Procurador de Justiça no Estado
de São Paulo, ao referir que não há dúvida que é mesmo necessário compatibilizar
as disposições legais que impõem a intervenção do Ministério Público nas ações e
procedimentos de natureza civil em geral ao seu novo perﬁl constitucional, que
enfatiza suas funções como órgão agente, devendo ser buscada a redução das
hipóteses de intervenção no processo civil, até mesmo e especialmente para viabilizar
atuação eﬁciente em defesa de interesses superiormente relevantes, como são aqueles
que se reﬂetem de maneira coletiva ou difusa na comunidade, a serem tutelados por
meio da instauração de inquérito civil e da promoção da ação civil pública 2.
Nesse passo, é preciso reﬂetir acerca da importância da Instituição que é, e
não pode deixar de ser, a esperança de um povo que anseia pela defesa de seus interesses
e implementação de seus direitos, como bem refere Lênio Luiz Streck o Ministério
Público, alçado à condição análoga a de um poder de Estado, ﬁgura, em face das
responsabilidades que lhe foram acometidas, no epicentro dessa transformação do
tradicional papel do Estado e do Direito. Os princípios e as funções institucionais que
lhe dão vida aﬁguram-se consagrados em uma Constituição democrática, a qual,
afastando-o do Poder Executivo, tornou-lhe, em uma consideração pragmática,
esperança social. Tenha-se em mente, no particular, que no contexto em que está
imersa a Sociedade contemporânea, esperança social poderá signiﬁcar ‘esperança
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

de democracia substancial’, de redução das desigualdades sociais, enﬁm, esperança
de justiça social ou, minimamente, esperança de real e efetiva defesa dos interesses
sociais3.
Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco já apontavam que o Estado contemporâneo assume por missão garantir ao
homem, como categoria universal e eterna, a preservação de sua condição humana,
mediante o acesso aos bens necessários a uma existência digna – e um dos organismos
de que dispõe para realizar essa função é o Ministério Público, tradicionalmente
apontado como instituição de proteção aos fracos e que hoje desponta como agente
estatal predisposto à tutela de bens e interesses coletivos e difusos4.
Assim, e concordando com a posição de Marcelo Zenker5, impõe-se uma
2 GOMES, Maurício Augusto, citado por Victor Roberto Corrêa Souza na Revista Eletrônica da Procuradoria
da República de Pernambuco, 2007, ano 5, pág. 14.
3 STRECK, Lênio Luiz. Crimes e Constituição. Rio de janeiro: Forense, 2003.p.47-48.
4 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; GRINOVER, Ada Pelligrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo.17 ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
5 ZENKNER, Marcelo. Ministério Público e efetividade no Processo Civil. São Paulo: Editora
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necessária integração entre a atividade do Ministério Público no processo civil –
como órgão facilitador do acesso à justiça e de defesa dos direitos – e a efetividade
e instrumentalidade do processo civil contemporâneo, devendo os membros da
instituição buscar uma ação mais voltada para a concretização justiça. Se o mister
dos membros da Instituição é público, cabe-lhes zelar pelo efetivo respeito aos
poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados
pela Constituição da República, devendo, para tanto, promover todas as medidas
necessárias, não apenas no plano judicial como também no extrajudicial, evitando,
se possível for, até mesmo o ajuizamento de ações. A responsabilidade do Ministério
Público pela efetividade se escora na busca de uma atuação racional, moderna e
YROWDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDRQRYRSHU¿OWUDoDGRSHOD,QVWLWXLomRSHOD&RQVWLWXLomR
Federal de 1988.
Nunca é demais realçar a inegável importância, a necessidade e a urgência em
VHXQL¿FDURHQWHQGLPHQWRDFHUFDGDDWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVRFLYLO
especialmente, como órgão interveniente, sob pena de, em não o fazendo, enfraquecer
a Instituição, tornando-a burocrática e afastando-a de seu verdadeiro objetivo, da
razão de sua existência, que é, efetivamente, atender a expectativa da sociedade,
DWXDQGRGHIRUPDH¿FLHQWHHVSRQWkQHDHLQWHJUDOQDGHIHVDGHVVHVPHVPRVLQWHUHVVHV
especialmente os relacionados com a probidade administrativa, a proteção do
LQIkQFLDHMXYHQWXGHDVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLDRVLGRVRVRVFRQVXPLGRUHV
HRPHLRDPELHQWH$GH¿QLomRH[SUHVVDGDQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH¿QHR0LQLVWpULR
Público como Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Por esta razão que João Lopes Guimarães Jr. defende que, no caso do
Ministério Público, (...) a efetividade vincula-se ao fortalecimento do Estado de
'LUHLWRDRUHVJDWHGDFLGDGDQLDHjSDFL¿FDomRVRFLDODWLQJtYHLVSHODDSOLFDomRGD
lei. Nesta perspectiva, não pode o Ministério Público estabelecer uma estratégia de
atuação sem considerar o alcance social e a repercussão concreta de cada uma de
suas atribuições.
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patrimônio público e social, a qualidade dos serviços públicos e de relevância pública, a

E, para que tudo isso aconteça, ou seja, que a Instituição possa assumir
integralmente suas novas funções, dar um novo rumo aos seus compromissos, ser mais

5HYLVWDGRV7ULEXQDLV
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objetiva, é que Hugo Nigro Mazzili ensina que outro ponto relevante, a ser mudado, é
exigir do Ministério Público, um posicionamento funcional mais crítico, que busque,
HPFDGDDXWXDomRRVIXQGDPHQWRVHDV¿QDOLGDGHVFRQVWLWXFLRQDLVGHVXDLQWHUYHQomR
Assim, há inúmeras atribuições, como sua atuação na avaliação de minas
e jazidas, no mandado de segurança ou na jurisdição voluntária em que
não haja interesses indisponíveis, e em outras situações semelhantes, que
devem hoje ser questionadas, à vista da atual destinação constitucional do Ministério
Público, até porque, em casos de mera defesa de interesses patrimoniais da Fazenda,
tem esta seus representantes, que não o Ministério Público, ao qual só está reservada
a defesa do patrimônio público quando o legitimado ordinário não o faça a contento.
Na mesma linha, os ensinamentos de Márcio Soares Berclaz e de Millen
Castro de Medeiros de Moura8 que defendem surgir (...) aí, portanto, a necessidade
da “racionalização” das atividades ministeriais cotidianas, pois é a partir desta
desoneração e do desapego de atividades perfeitamente dispensáveis que o agente
ministerial disporá de mais tempo para bem exercer seus papel de ombusdman.
¬ ¿JXUD GH XP PHPEUR HQFHUUDGR QR VHX JDELQHWH FRQIRUPDGR H SUHRFXSDGR HP
DWXDUDSHQDVFRPRWtSLFRGHVSDFKDQWHSURFHVVXDOTXDOL¿FDGRSDUHFHULVWDSURS}H
VH D HGL¿FDomR GH XP 3URPRWRU GH -XVWLoD WUDQVIRUPDGRU FRPSURPLVVDGR FRP RV
grandes problemas da comunidade na implementação dos seus direitos fundamentais,
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

aprimorando o Estado Democrático de Direito capaz de garantir o aperfeiçoamento
da cidadania e condições de vida digna.
Sustentam que racionalizar, nesta ótica, propõe uma releitura das
DWULEXLo}HVPLQLVWHULDLVDSDUWLUGHXPD¿OWUDJHPFRQVWLWXFLRQDOFDSD]GHSURMHWDU
HIHLWRVHPWRGDDOHJLVODomRRUGLQiULDH[WLUSDQGRDDWXDomRGR3URPRWRUGH-XVWLoD
em intervenções processuais obsoletas, baseadas muito mais numa praxe forense
LUUHÀHWLGDGRTXHSURSULDPHQWHQXPDPLVVmRFRQVWLWXFLRQDO$RIHUWDGHSDUHFHUHV
em feito de pouca ou quase nenhuma relevância social, tornou-se tarefa que consome
enorme tempo do membro ministerial, cuja existência, muitas vezes, dá-se por mera
WUDGLomRVHPUHÀH[mRTXDQWRjVXDUHOHYkQFLDRXDGHTXDomRDRSHU¿OLQVWLWXFLRQDO
O seu preço tem sido muito alto, principalmente para a sociedade, dada a incidência
intolerável de desrespeito aos interesses mais básicos desta, que não estão sendo
FRUUHWDPHQWH DPSDUDGRV SHOR 3URPRWRU GH -XVWLoD DVVREHUEDGR SHOR YROXPH
 0$==,//, +XJR 1LJUR LQ 3URSRVWDV GH XP 1RYR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SXEOLFDGR HP 7HPDV $WXDLV GR
Ministério Público: A Atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro, Editora
Lumen Juris, 2008.
8 BERCLAZ, Márcio Soares e MOURA, Millen Castro Madeiros de, in Para onde Caminha o Ministério
Público? Um Novo Paradigma: Racionalizar, Regionalizar e Reestruturar para Assumir a Identidade
&RQVWLWXFLRQDOHP7HPDV$WXDLVGR0LQLVWpULR3~EOLFR5LRGH-DQHLUR(GLWRUD/XPHQ-XULVSiJ
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processual. Exatamente por isso, defende-se a idéia de que, mesmo nas hipóteses
legais de intervenção do ParquetHVWHSUHFLVDYHUL¿FDUVHQRFDVRVREH[DPHH[LVWH
de fato, o interesse público primário9TXHMXVWL¿TXHVXDPDQLIHVWDomR
2 – O exame casuístico da questão:
É oportuno, portanto, que Conselho Nacional do Ministério Público
recomende, estimulando amplo debate pelo Conselho Nacional de ProcuradoresGerais do Ministério Público dos Estados e da União e pelo Conselho Nacional
de Corregedores–Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, a
regulamentação, com a revisão de praxes e a racionalização de recursos humanos,
da intervenção no processo civil, privilegiando, dentre outros, os seguintes
temas:
5H ,QWHUSUHWDomR GR FRQFHLWR GH LQWHUHVVH S~EOLFR TXH VHPSUH QRUWHRX D
DWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPRyUJmRLQWHUYHQLHQWHGHDFRUGRFRPRQRYRSHU¿O
WUDoDGRSHORVDUWLJRVHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
Exclusividade do órgão interveniente do Ministério Público quanto à
LGHQWL¿FDomR GR LQWHUHVVH S~EOLFR TXH MXVWL¿TXH VXD DWXDomR LQFOXVLYH HP DWHQomR D
Súmulas e decisões reiteradas dos Tribunais Superiores a respeito da legitimidade
Prescindibilidade do parecer do Ministério Público de primeiro grau quando
da interposição de recurso pelas partes em ações individuais;
Desnecessidade de atuação de mais de um órgão do Ministério Público em
ações individuais ou coletivas, propostas ou não pelo Parquet;
Facultatividade da intervenção ministerial nas demandas e hipóteses a seguir

9 ZENKNER, Marcelo, in Ministério Público e Efetividade do Processo Civil, São Paulo, Editora
5HYLVWDGRV7ULEXQDLVSiJ³4XDQWRjFODVVL¿FDomRRLQWHUHVVHS~EOLFRGHDFRUGRFRPDFOiVVLFD
distinção de Renato Alessi, conhecido publicista italiano, se subdivide em interesse público primário
e secundário: não por destinatária a coletividade, o grupo social como um todo, e, por objeto, bens ou
interesses relevantes para a vida em sociedade. Envolve, assim, a preservação permanente dos valores a
todos, de modo abrangente e abstrato, e exatamente por serem esses valores de todos não são de ninguém
RH[HPSORSRUH[FHOrQFLDGRPHLRDPELHQWHHPJHUDO -iRVHJXQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVH[FOXVLYRVGR
(VWDGR HQTXDQWR SHVVRD MXUtGLFD HP HPSHQKDGD QD FRQVHFXomR GH VHXV ¿QV  ( p SHOR LQWHUHVVH S~EOLFR
primário que deve zelar o Parquet, pois para a defesa do interesse público secundário pelas atividades de
FRQVXOWRULDHDVVHVVRUDPHQWRMXUtGLFRWHPRVD$GYRFDFLD±*HUDOGD8QLmR DUWGD&) HRV3URFXUDGRUHV
GRV (VWDGRV H GR 'LVWULWR )HGHUDO  DUW  GD &)  VHQGR YHGDGD DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR D UHSUHVHQWDomR
MXGLFLDOHDFRQVXOWRULDMXUtGLFDGHHQWLGDGHVS~EOLFDV DUW,;GD&) ´

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

recursal e situação determinante da própria intervenção10;

  $*5$92 QR $J 0* 7HUFHLUD 7XUPD 5HODWRU 0LQ $UL 3DUJHQGOHU MXOJDGR HP 
Processo Civil. Atuação do Ministério Público em hipótese não prevista em lei. Irrelevância. A intervenção do
0LQLVWpULR3~EOLFRFRPR¿VFDOGDOHLHPSURFHVVRQRTXDOQmRFDUHFHGHREULJDWRULHGDGHpLUUHOHYDQWHHQmR
gera nulidade. Agravo regimental não provido.
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elencadas, à guisa de exemplo:
a.

Separação judicial consensual onde não houver interesse de incapazes;

b.

Ação declaratória de união estável e respectiva partilha de bens;

F

 $omR RUGLQiULD GH SDUWLOKD GH EHQV HQYROYHQGR FDVDO VHP ¿OKRV

d.

Ação de alimentos e revisional de alimentos entre partes capazes;

H

 $omR H[HFXWLYD GH DOLPHQWRV IXQGDGD QR DUWLJR  GR &3& HQWUH

menores;

partes capazes;
f.

Ação relativa às disposições de última vontade, sem interesse de

incapazes, excetuada a aprovação, cumprimento e registro de testamento, ou que
envolver reconhecimento de paternidade ou legado de alimentos;
g.

Procedimento de jurisdição voluntária em que inexistir interesse de

incapazes ou envolver matéria alusiva a registro público;
h.

Ação previdenciária em que inexistir interesse de incapazes;

i.

Ação de indenização e ações para obtenção de benefícios

previdenciários, decorrentes de acidente do trabalho;
j.

Ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de coisa

k.

Requerimento de falência e de recuperação judicial, antes da

móvel;

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

decretação ou do deferimento do pedido;
l.

Ação de qualquer natureza em que seja parte sociedade de economia

m.

Ação individual em que seja parte sociedade em liquidação

mista;
extrajudicial;
n.

Ação em que for parte a Fazenda ou Poder Público, com interesse

PHUDPHQWH SDWULPRQLDO D H[HPSOR GD H[HFXomR ¿VFDO H UHVSHFWLYRV HPEDUJRV
DQXODWyULD GH GpELWR ¿VFDO GHFODUDWyULD HP PDWpULD ¿VFDO UHSHWLomR GH LQGpELWR
consignação em pagamento, desapropriação direta e indireta, possessória, ordinária
de cobrança, indenizatória, anulatória de ato administrativo, embargos de terceiro,
GHVSHMRDo}HVFDXWHODUHVFRQÀLWRGHFRPSHWrQFLDHLPSXJQDomRDRYDORUGDFDXVDH
o.

Ação que verse sobre direito individual não-homogêneo de consumidor,

sem a presença de incapazes.
A pretendida racionalização da intervenção processual, na esfera cível, implica
QXPD UHÀH[mR DFHUFD GR YHUGDGHLUR VHQWLGR H REMHWLYR GD DWXDomR GRV PHPEURV GR
Ministério Público, a partir de uma análise crítica do artigo 82 do Código de Processo
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Civil11HPYLJRUGHVGHHPFRWHMRFRPDVDWULEXLo}HVFRQVWLWXFLRQDLVSUHYLVWDVQRV
DUWLJRVHGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSURPXOJDGDHP
Sobre o artigo 82 do Código de Processo Civil, onde está centralizada a
grande controvérsia a respeito do que seja interesse público, especialmente quanto à
interpretação da abrangência do seu inciso III, cabe a lição de Antônio Cláudio da Costa
Machado12 que sustenta que o interesse público a que alude o inc. III do art. 82 não é
algo que corresponda a um ideal de valor; pelo contrário, é algo concreto, interesse
WRUQDGR GLUHLWR SRU QRUPD MXUtGLFD LQWHUHVVH YHUL¿FiYHO REMHWLYD H VXEMHWLYDPHQWH
perante o direito. A só relevância social ou política de um interesse não o torna direito,
muito menos indisponível; o só interesse na preservação de valores importantes
da sociedade não transforma tal interesse em direito; o interesse abstratamente
considerado que toda a sociedade deve perseguir não gera a intervenção do Ministério
Público porque não é interesse público. Em realidade, o que faz de um interesse um
interesse público – e isto falta nos três conceitos elencados – é a repercussão técnico –
MXUtGLFRVLVWHPiWLFDGDPDJQLWXGHGDUHOHYkQFLDVRFLDOGRLQWHUHVVHTXHVHLGHQWL¿FD
com atributo de indisponibilidade que é dado pelo ordenamento jurídico existente.
E o ordenamento jurídico existente, clama pela conformação entre o artigo
82 do Código de Processo Civil e o conteúdo do disposto na Constituição Federal. Os
tempos mudaram, não há mais como olhar a sociedade sob a ótica do direito romano,
82, que remonta àquela sociedade, onde o estado da pessoa, o status do indivíduo,
compreendia a posição dele frente ao Estado, se era um homem livre, se era cidadão
romano, eram os denominados estatus libertatis, status civitatis e status
familia, um conjunto de atributos próprios do ser humano, que determinava inclusive
sua posição social13.
Modernamente, não tem relevância ou não tem repercussão social saber-se se
alguém é casado, solteiro, separado ou divorciado, por tratar-se de direito disponível.
O casamento perdura enquanto aprouver aos interessados e somente eles, os casados,

11 Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: I – nas causas em que há interesses de incapazes; II - nas
causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de
ausência e disposições de última vontade; III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra
rural e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da
parte.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

a exemplo da origem da expressão estado da pessoa, referida no inciso II do artigo

12 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa, in A intervenção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro.
São Paulo, Editora Saraiva, 1989.
13 LIMA, Fernando Antônio Negreiros, em A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro
como custos legis. São Paulo, Editora Método.
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cabe exercer os seus direitos. Por conseguinte, a nova leitura que se propõe, atentandose para razão da intervenção, é de que esta deve pautar-se, não apenas pelo estado
em si da pessoa, mas, sobretudo, pela presença do interesse público determinante.
Não há como vislumbrar razão para intervenção, por exemplo, em ação de separação
ou divórcio consensual, onde sequer lide há. Todavia, deve manter-se a intervenção
TXDQGRKRXYHUDSURWHomRGRVYDORUHVIDPLOLDUHVSURWHJLGRVSHORVDUWLJRVHGD
Constituição Federal, ou pela presença de interesse de incapazes.
Já com este novo olhar, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através de iniciativas pioneiras,
disciplinaram a matéria no âmbito de suas competências. Mais tarde, seguindo a
orientação do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais dos Ministérios Públicos dos
3~EOLFRGR(VWDGRGD%DKLDWDPEpPHODERUDUDPDWRVQRUPDWLYRVFRPD¿QDOLGDGHGH
orientar a atuação dos seus membros, reconhecendo a necessidade da racionalização
das atribuições legais do Parquet. Ao encontro deste entendimento, é que o Ministério
3~EOLFR GR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR HODERURX HQXQFLDGRV  D ¿P GH UDFLRQDOL]DU D
intervenção ministerial15.
KWWSZZZPSPJJRYEUSRUWDOSXEOLFLQWHUQRUHSRVLWRULRLG

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

$72Q3*- UHSXEOLFDGRHP
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 18,
LQFLVR,;GD/HL&RPSOHPHQWDU(VWDGXDOQGHGHMXOKRGHHFRQVLGHUDQGR
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D  D WHOHRORJLD GRV SUHFHLWRV FRQVWLWXFLRQDLV FRQWLGRV QRV DUWLJRV  H  GD &RQVWLWXLomR GD
República, que emolduram o Ministério Público como órgão predominantemente agente;

E DREULJDWRULHGDGHGHLQWHUSUHWDUHPVHDVQRUPDVMXUtGLFDVHQWUHDVTXDLVR&yGLJRGH3URFHVVR
Civil, em conformidade com os princípios e preceitos constitucionais;

F DOHJLWLPLGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDFRPYLVWDGRVDXWRVSURFHGHUFRPH[FOXVLYLGDGHj
análise da existência ou não de interesse por ele tutelável;

G DOHJtWLPDH[SHFWDWLYDGDVRFLHGDGHGHYHUR0LQLVWpULR3~EOLFRDWXDQGRFRPH¿FLrQFLDHH¿FiFLD
na plenitude e exata dimensão da sua moldura constitucional;

H DQHFHVVLGDGHGHRWLPL]DUQRFRQWH[WRGRVYDORUHVHQHFHVVLGDGHVVRFLDLVRUHVXOWDGRSUiWLFRGD
outorga funcional conferida ao Ministério Público;

I  R DWUDVR QD HQWUHJD GD SUHVWDomR MXULVGLFLRQDO TXH HVWi UHODFLRQDGR WDPEpP FRP D IDOWD GH
racionalidade da intervenção do Ministério Público no processo civil;

J DVOLPLWDo}HVGHRUGHP¿QDQFHLUDLQFOXVLYHDTXHODVHVWDEHOHFLGDVSHOD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH
Fiscal;

K RUHVXOWDGRGDSHVTXLVDDFHUFDGDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVRFLYLO
promovida pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;

L D&DUWDGH)ORULDQySROLVH[SHGLGDSHOR&RQVHOKR1DFLRQDOGH&RUUHJHGRUHVGR0LQLVWpULR3~EOLFR
em face das conclusões do seu XLI Encontro, realizado no dia 19 de agosto do corrente, reconhecendo a
necessidade da racionalização das atribuições legais da Instituição; e

M SRU¿PDGHOLEHUDomRSRUH[SUHVVLYDPDLRULDGR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDQDVHVVmR
realizada no dia 29 de setembro do corrente, favorável à racionalização da intervenção do Ministério Público
no processo civil,
RESOLVE, respeitado o princípio da independência funcional, editar, sem caráter vinculativo, o
seguinte Ato:
$UWR,QWLPDGRDSURQXQFLDUVHQDFRQGLomRGH¿VFDOGDOHLRyUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQmR
vislumbrando interesse relevante a reclamar sua tutela, poderá dar à intervenção caráter meramente formal,
declinando de maneira sucinta as razões do seu posicionamento.

&RQVLGHUDVHPHUDPHQWHIRUPDODLQWHUYHQomRTXHPXLWRHPERUDGHFRUUDGHLQWHUSUHWDomRGH
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Da mesma forma, o Ministério Público Federal buscou rever a dimensão

I - habilitação de casamento;
II - separação judicial consensual sem a presença de interesse de incapazes;
III - ação de divórcio sem a presença de interesse de incapazes;
IV - ação declaratória de união estável e respectiva partilha de bens sem a presença de interesse de
incapazes;
V - ação ordinária de partilha de bens entre pessoas capazes;
VI - ação de alimentos e revisional de alimentos entre pessoas capazes;

9,,DomRH[HFXWLYDGHDOLPHQWRV &3&DUW HQWUHSHVVRDVFDSD]HV
VIII - ação relativa ao implemento de disposições de última vontade sem a presença de interesse
de incapazes, salvo se envolver reconhecimento de paternidade ou legado de alimentos;
IX - procedimento de jurisdição voluntária sem a presença de interesse de incapazes;
X - ação para obtenção e revisão de benefício previdenciário sem a presença de interesse de
incapazes;
XI - ação indenizatória de direito comum decorrente de acidente do trabalho;
XII - ação de usucapião de coisa móvel;
XIII - ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ressalvadas as hipóteses da Lei n.
GHGHMXOKRGH
XIV - requerimento de falência, na fase pré-falimentar;
XV - ação de cunho patrimonial sem a presença de interesse de incapazes, em que seja parte
sociedade de economia mista;
XVI - ação individual de cunho patrimonial, sem a presença de interesse de incapazes, em que seja
parte sociedade em liquidação extrajudicial;

;9,,DomRGHH[HFXomR¿VFDOHUHVSHFWLYRVHPEDUJRV
XVIII - ações que envolvam discussão de direitos estatutários promovidas por servidores públicos
SDUD¿PGHREWHQomRGHYDQWDJHPSDWULPRQLDO
XIX - ação de repetição de indébito ou consignatória, quando forem partes o Estado ou o Município, as
respectivas Fazendas Públicas, ou empresas públicas a eles vinculadas;
XX - ação de desapropriação indireta, sem a presença de incapazes, exceto as que envolvam terras
UXUDLVREMHWRGHOLWtJLRSRVVHVVyULRFROHWLYRRXTXHVHGHVWLQHPSDUD¿QVGHUHIRUPDDJUiULD
XXI - ação ordinária de cobrança, indenizatória, possessória ou de despejo, quando forem partes o
Estado ou o Município, as respectivas Fazendas Públicas, ou empresas públicas a eles vinculadas;

;;,,  DomR DQXODWyULD GH DWR DGPLQLVWUDWLYR HPEDUJRV GH WHUFHLUR FDXWHODUHV FRQÀLWR GH
competência ou impugnação ao valor da causa, quando forem partes o Estado ou o Município, as respectivas
Fazendas Públicas, ou empresas públicas a eles vinculadas;
XXIII - mandado de segurança cujo objeto se restrinja à transferência ou licenciamento de veículo
sem prévio pagamento das multas de trânsito;
XXIV - ação que tenha por objeto a tutela de direito individual de consumidor, de caráter não
homogêneo, sem a presença de interesse de incapazes;
XXV - ação que tenha por objeto a tutela de interesse particular de entidade de previdência privada.
$SUHUURJDWLYDGHRSWDUSHODLQWHUYHQomRPHUDPHQWHIRUPDOQRVWHUPRVGHVWH$WR
não implica renúncia ao direito de receber os autos com vista nas hipóteses em que a lei prevê a participação
do Ministério Público no feito.

  $OpP GDV KLSyWHVHV D TXH DOXGH HVWH DUWLJR SRGHUi R PHPEUR GR
Ministério Público optar pela não intervenção ou pela intervenção meramente formal nos
processos compreendidos no contexto de Enunciados emanados da Procuradoria de Justiça Cível.
SDUiJUDIRDFUHVFLGRSHOR$WR3*-Q03GHGHPDLRGH
Art. 4° O presente Ato vigorará como parâmetro de orientação a partir da data de sua publicação.
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dispositivo legal, não importe, necessariamente, no exercício de defesa de interesse tutelável pelo Ministério
Público.

$DQiOLVHGDSUHVHQoDGHLQWHUHVVHWXWHOiYHOQRSURFHVVRSRGHUiVHUIHLWDVXEVHTHQWHPHQWHD
cada intimação, ou a qualquer momento, a juízo do órgão do Ministério Público.

eGHVDFRQVHOKiYHOSDUDHIHLWRGHLQWHUYHQomRPHUDPHQWHIRUPDOLQYRFDUVHVLPSOHVPHQWHD
inexistência de interesse público no feito.
Art. 2° Quando houver intervenção em defesa de interesse tutelável, recorrendo as partes, poderá o
órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestar-se apenas sobre os pressupostos de admissibilidade
do recurso.
Art. 3° A intervenção do Ministério Público no processo civil, na forma prevista no art. 1° e seus
parágrafos do presente Ato, poderá ser considerada nas seguintes hipóteses:
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XQLYHUVDOGHVXDVDWULEXLo}HVUHGH¿QLQGRRFRQFHLWRGHLQWHUHVVHS~EOLFRDVVRFLDGRj
necessidade de intervenção pela qualidade da parte, otimizando seu campo de atuação
HUHRUJDQL]DQGRDDORFDomRGHUHFXUVRVKXPDQRVH¿QDQFHLURV(PWHVHWRGDVDVFDXVDV
que tramitam na Justiça Federal são de interesse, direito ou indireto, da União. Todavia,
sabiamente, soube o Ministério Público Federal achar o espaço de sua necessária
intervenção. Reconhecidamente, a Instituição passou a ter mais prestígio e alcançou
efetivos resultados em razão de sua opção em privilegiar a atuação como órgão agente.
O mesmo fez o Ministério Público do Trabalho, planejando a atuação, destacando as
questões que realmente interessam a sociedade, mudando, efetivamente, a sua postura.
Esta mudança consciente leva à credibilidade e ao reconhecimento social.
2 &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR WHP FRPR ¿QDOLGDGH DX[LOLDU j
Instituição na formatação de seu planejamento estratégico, com respeito a autonomia
H jV SHFXOLDULGDGHV GH FDGD 0LQLVWpULR 3~EOLFR YLVDQGR DOFDQoDU XP SHU¿O XQLWiULR
que possa ser traduzido em serviços ao destinatário de suas ações, sem, contudo,
interferir na independência funcional de seus membros. Para tanto, tem se dedicado
intensamente ao planejamento e a gestão estratégica. Mudando a cultura e deixando
de lado a acomodação que resulta da concepção burocrática, os resultados passam a
ocorrer.
O Ministério Público brasileiro, em especial o Ministério Público dos Estados,
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está totalmente impossibilitado de crescer e atender de forma mais efetiva os interesses
do cidadão e da sociedade, nessa quadra da história. Embora absolutamente necessária,
a Lei de Responsabilidade Fiscal tem submetido a Instituição à estagnação nos últimos
FLQFR  DQRV(PSUDWLFDPHQWHWRGRVRV(VWDGRVR0LQLVWpULR3~EOLFRHVWiQROLPLWHGH
alerta ou no limite prudencial, fato que leva à impossibilidade de uma melhor atenção
à defesa dos interesses da sociedade.
$&RQVWLWXLomR)HGHUDOD¿UPDVHUR0LQLVWpULR3~EOLFRessencial à função
jurisdicional do Estado. Essa determinação constitucional perde força e vigor, tornandose texto inútil ou morto, em muitos Estados da Federação, em razão da inviabilidade
TXHVRIUHD,QVWLWXLomRSHODVOLPLWDo}HVRUoDPHQWiULDVH¿VFDLV20LQLVWpULR3~EOLFR
é essencial até determinado percentual. O planejamento e a racionalização das
atividades, com o destaque prioritário ao interesse social, ganham corpo e poderão ser
XPSDVVRVHJXURSDUDVXSHUDUHVWDVGH¿FLrQFLDV
É necessário motivar e estimular os membros do Ministério Público que,
Florianópolis, 5 de outubro de 2004.
PEDRO SÉRGIO STEIL
Procurador-Geral de Justiça.
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diariamente, convivem com um excessivo volume de trabalho, com pilhas e pilhas
de processos, e que, entretanto, têm pouca, ou quase nenhuma, efetividade. Cabe
DVVLPPDLVXPDYH] UH SURGX]LUDQHFHVVLGDGHGDPXGDQoDFXMDSRVLomRGHYHHVWDU
direcionada a uma nova postura, que está bem traduzida pela lição de Márcio Berclaz e
Millen Castro, em artigo cujo título fala por si: Para onde caminha o Ministério
Público? Um Novo Paradigma: Racionalizar, Regionalizar e Reestruturar
para Assumir a Identidade Constitucional. Dizem estes novos pensadores da
Instituição queRGUDPDFRWLGLDQRPDLVDÀLWLYRDR3URPRWRUGH-XVWLoDQmRGHULYDGD
complexidade do seu trabalho, nem da carga de serviço judicial, historicamente árdua,
PDVVLPGDIUXVWUDQWHVHQVDomRGHQmRFRQVHJXLUFXPSULUDFRQWHQWRDV¿QDOLGDGHV
funcionais necessárias a uma interferência positiva na realidade na realidade social
(tutela de direitos coletivos e promoção de justiça social). Esse débito político-social
GHFRUUHGDIDOrQFLDGRDWXDOPRGHORRUJDQL]DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHGL¿FXOWD
o cumprimento de sua missão constitucional e impede-o de aprimorar-se na defesa dos
interesses primordiais da sociedade. A própria instituição precisa promover reformas
LQWHUQDVSDUDVROXFLRQDUDµFULVHGHLGHQWLGDGH¶HPTXHHVWiPHUJXOKDGDFRQVFLHQWH
QDGLVVRQkQFLDHQWUHVHXSHU¿OFRQVWLWXFLRQDOHDDWXDomRSUiWLFDGHPXLWRVGHVHXV
membros, sob pena de sua inércia contribuir para a redução da credibilidade de que

 Enunciados sobre a intervenção do Ministério Público na área cível ( Aprovados em pesquisa de classe e
FRQIRUPHRV,H,,(QFRQWURVVREUHRWHPDUHDOL]DGRVQRVGLDVHQRDXGLWyULRGD$03(5- 
Observação: O resultado da pesquisa não interfere, em hipótese alguma, na vista devida ao Membro do
Ministério Público FRPDWULEXLomRDTXHPDUWLJRVHGD&5)%QmRVHYLVOXPEUDLQWHUHVVHS~EOLFR
a ensejar a intervenção do MP nos seguintes casos: I- Habilitação de casamento em geral; II- Separação e
GLYyUFLRFRQVHQVXDOVHP¿OKRVLQFDSD]HV,,,'HFODUDomRGHXQLmRHVWiYHOVHPLQWHUHVVHGH¿OKRVLQFDSD]HV
IV- Inventário e partilha decorrentes de sentenças proferidas em separações, divórcios ou declarações de
união estável; V- Alimentos e revisional de alimentos e execução de alimentos entre capazes, qualquer
que seja o rito; VI- Indenizatórias de direito comum fundadas em acidente de trabalho; VII- Anulatória de
ato jurídico em que a questão registral for mera conseqüência; VIII- Inventário ou arrolamento fundado
em disposição de última vontade em que já tenha havido manifestação ministerial na abertura, registro e
cumprimento de testamento; IX- usucapião de bem móvel; X- Jurisdição voluntária onde não se vislumbrem
as hipóteses do artigo 82 do CPC; XI- Usucapião individual de bem imóvel devidamente registrado e sem
LQWHUHVVHDPELHQWDOXUEDQtVWLFR ,QFOXLQGR/HL RXID]HQGiULR;,,4XDQGRIRUSDUWHSHVVRD
jurídica em liquidação extrajudicial; XII- Quando for parte sociedade de economia mista; XIV- Quando
for parte entidade de previdência privada; XV- Feitos em que se discuta direito individual não homogêneo
de consumidor; XVI- Concessão e revisão de benefício previdenciário, exceto acidente de trabalho; XVII([HFXomR ¿VFDO H HPEDUJRV HP H[HFXomR ¿VFDO ;9,,, $QXODWyULD GH GpELWR ¿VFDO UHSHWLomR GH LQGpELWR
GHFODUDWyULD¿VFDORXFRQVLJQDomRHPSDJDPHQWRWULEXWiULD;,;$o}HVSRVVHVVyULDVVHPUHOHYkQFLDVRFLDO
mesmo quando for parte a Fazenda Pública; XX- Ações de despejo mesmo quando for parte a Fazenda
Pública; XXI- Desapropriação indireta que tenha por objeto apenas o valor da justa indenização; XXII- Ações
patrimoniais quando forem partes o Estado ou o Município, as respectivas Fazendas Públicas, ou entidades
da administração indireta a elas vinculadas; XXIII- Ações que envolvam discussão de direitos individuais
promovidas por servidores públicos; XXIV- Processo de avaliação da renda e dos prejuízos decorrentes da
pesquisa e extração mineral;
Enunciado 2: A manifestação recursal do Ministério Público em primeiro grau deve se restringir à
admissibilidade do recurso e às hipóteses em que houver possibilidade do exercício de juízo de retratação.
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goza junto à sociedade e, conseqüentemente, para a fragilização de sua legitimidade
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como defensor dos direitos sociais e individuais indisponíveis.
A otimização das funções e o repensar do exercício das atribuições,
realçam a necessidade de escolher um caminho que indique a forma de alcançar uma
DWXDomR H¿FD] UiSLGD H GHVEXURFUDWL]DGD TXH UHDOPHQWH VHMD HIHWLYD H HPSHQKDGD
na solução dos problemas que afetam a sociedade. Surge sempre, em razão disso, o
questionamento: qual o interesse que leva o Ministério Público a intervir em ação
de separação consensual, inexistente interesse de incapazes ou, ainda, em ação de
partilha de bens, quando o crime organizado toma proporções incontroláveis e assola
a organização social, quando o cidadão clama pela sobrevivência frente aos níveis
insuportáveis de poluição e à degradação permanente do meio ambiente, quando
a sociedade é agredida pelo escárnio da corrupção na esfera pública, dos desvios do
patrimônio público, da prática dos atos de improbidade, do desrespeito ao idoso, à
criança, à mulher e às minorias?
O Ministério Público tem obtido sucesso, em regra, nas suas empreitadas.
Todavia, tivesse a Instituição destaque prioritário ao enfrentamento desses e de
outros problemas de repercussão social, em detrimento à burocrática opinião sobre a
partilha de bens entre separados ou divorciandos maiores e capazes, por certo atingiria
resultados sociais mais abrangentes e estaria, de forma plena, exercendo a sua função
social e alcançando a sua destinação democrática e republicana.
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É preciso superar a ideia de que uma atuação mais limitada, restrita e concisa
irá enfraquecer a Instituição, pois como referem Márcio Soares Berclaz e Millen Castro
Medeiros de Moura, ao contrário do que propagam os opositores da racionalização,
esta não consiste em subterfúgio para negligenciar atribuições ministeriais
relevantes, e sim se traduz em estratégico método para, através da crítica permanente,
FRQIRUPDUDDWXDomR¿QDOtVWLFDGD,QVWLWXLomRDRSDUDGLJPDSUHYLVWRQRDUWLJR
da Constituição da República, depurando a atividade ministerial de intervenções
desgarradas da vontade constituinte e do real anseio da sociedade. A racionalização
não objetiva alimentar o ócio, mas sinalizar que a inércia não - fundamentada no
exercício da tutela extrajudicial dos interesses coletivos não mais pode ser tolerada
pelos órgãos correcionais dos quais, em vez de absurda visão clássica de priorizar
atuação processual individual em detrimentos dos sérios problemas coletivos,
HVSHUDVHPXGDQoDGHSHUVSHFWLYDQD¿VFDOL]DomRHRULHQWDomRFRPSURPLVVDGDFRP
a identidade constitucional. (...) Além disso, há pessoas externas à instituição que,
ao criticarem abertamente as premissas de racionalização, escondem interesses

,ELG3iJ
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egoísticos, quando não desejos verdadeiramente escusos de continuar a ver, na rotina
GRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRLQRIHQVLYRHTXDOL¿FDGRµSDUHFHULVWDGHOX[R¶3DUD
tais indivíduos, torna-se muito mais cômodo apostar na preservação do Promotor de
-XVWLoDµGHVSDFKDQWHSURFHVVXDO¶TXHVHGHXPODGRIDFLOLWDRWUDEDOKRGRURWLQHLUR
GR 3RGHU -XGLFLiULR SRU RXWUR LQYLDELOL]DVH SDUD FXPSULU FRP D GHVHQYROWXUD H
FRPSURPHWLPHQWR TXH D VRFLHGDGH GHOH H[LJH R GLJQL¿FDQWH SDSHO FRQVWLWXFLRQDO
de priorizando a atividade extrajudicial coletiva como verdadeiro ombusdman,
contribuir para a defesa e promoção do Estado Democrático de Direito.
Por essa razão, entendo que se deva partir dos apontamentos elaborados
SHOR&RQVHOKR1DFLRQDOGH3URFXUDGRUHV*HUDLV&13*YLVDQGRWUDoDUXPQRYRSHU¿O
para a atuação dos membros da Instituição, condizente com a sua grandeza e com sua
função máxima, que é servir a sociedade.
Assim, proponho, desde já, que o Conselho Nacional recomende aos
Ministérios Públicos que, no âmbito de sua autonomia, priorizem, através de ato
regulamentar, a função de órgão agente em detrimento da função de órgão interveniente,
sempre que o caso assim recomendar. Esse exame, sobre a necessidade, deve ser do
PHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHH[HUFHDDWLYLGDGH¿P
Proponho, também, que o Conselho Nacional recomende aos Ministérios
Públicos que, no âmbito de sua autonomia, priorizem o planejamento das questões
SDUD DOFDQoDU D HIHWLYLGDGH GH VXDV Do}HV UHGH¿QLU DV DWULEXLo}HV DWUDYpV GH DWR
administrativo e, também, repensar as funções exercidas por membros e servidores da
,QVWLWXLomR(VWDQRYDGH¿QLomRGHDWULEXLo}HVHGHIXQo}HVSHUPLWLUiTXHR0LQLVWpULR
Público deixe de atuar de forma burocrática e que a mão de obra extremamente
TXDOL¿FDGD SRVVD VHU DSURYHLWDGD H GLUHFLRQDGD QD VXD SOHQLWXGH HP GHIHVD GRV
interesses da sociedade.
A recomendação deve ser de caráter geral a todos os ramos do Ministério
Público e deve conter posições que possam ser assumidas no planejamento e nos planos
estratégicos da Instituição, que serão balizados pelas seguintes diretrizes:
Considerando a necessidade de racionalizar a intervenção do Ministério
Público no Processo Civil, notadamente em função da utilidade e efetividade da referida
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institucionais, destacando as que, realmente, tenham repercussão social, devendo,

intervenção em benefício dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis;
&RQVLGHUDQGR D QHFHVVLGDGH H FRPR GHFRUUrQFLD D LPSHULRVLGDGH GH UH
orientar a atuação ministerial em respeito à evolução institucional do Ministério Público
HDRSHU¿OWUDoDGRSHOD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD DUWLJRVH TXHQLWLGDPHQWH
priorizam a defesa de tais interesses na qualidade de órgão agente;
&RQVLGHUDQGRDMXVWDH[SHFWDWLYDGDVRFLHGDGHGHXPDH¿FLHQWHHVSRQWkQHD
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e integral defesa dos mesmos interesses, notadamente os relacionados com a
KLSRVVX¿FLrQFLD D SURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD D SURWHomR GR SDWULP{QLR S~EOLFR H
social, a qualidade dos serviços públicos e de relevância pública, a infância e juventude,
DVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGH¿FLrQFLDRVLGRVRVRVFRQVXPLGRUHVHRPHLRDPELHQWH
Considerando a iterativa jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive
sumuladas, em especial dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça 18 ;
&RQVLGHUDQGR D H[FOXVLYLGDGH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QD LGHQWL¿FDomR GR
LQWHUHVVHTXHMXVWL¿TXHDLQWHUYHQomRGD,QVWLWXLomRQDFDXVD
O Conselho Nacional do Ministério Público resolve, respeitada
a independência funcional dos membros da Instituição e, portanto, sem caráter
normativo ou vinculativo, elaborar a seguinte recomendação:


(P

PDWpULD

intimado

FtYHO

como

órgão

interveniente,

SRGHUi R PHPEUR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR DR YHUL¿FDU QmR VH WUDWDU GH
FDXVD TXH MXVWL¿TXH D LQWHUYHQomR OLPLWDUVH D FRQVLJQDU FRQFLVDPHQWH
a


sua

conclusão,

apresentando,

neste

caso,

os

respectivos

fundamentos.

 (PVHWUDWDQGRGHUHFXUVRLQWHUSRVWRSHODVSDUWHVQDVVLWXDo}HVHPTXHD

intervenção do Ministério Público é obrigatória, resguarda-se ao agente ministerial de
primeiro grau a manifestação sobre a admissibilidade recursal.
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Parágrafo único – Será imperativa, contudo, a manifestação do membro do
Ministério Público a respeito de preliminares ao julgamento pela superior instância
eventualmente suscitadas nas razões ou contra-razões de recurso, bem assim acerca de
questões novas porventura ali deduzidas.
 eGHVQHFHVViULDDDWXDomRGHPDLVGHXPyUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHP
ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.
  2 PHPEUR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRGH LQJUHVVDU HP TXDOTXHU FDXVD QD
qual reconheça motivo para sua intervenção.
  3HUIHLWDPHQWH LGHQWL¿FDGR R REMHWR GD FDXVD H UHVSHLWDGR R SULQFtSLR GD
independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes
demandas e hipóteses:
2.1

– Intervenção do Ministério Público nos procedimentos

especiais de jurisdição voluntária:
Embora o Código de Processo Civil, de forma expressa, determine a intervenção
do Ministério Público nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, a posição
18 6~PXODGR67-³eGHVQHFHVViULDDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDVH[HFXo}HV¿VFDLV´
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prevalecente da doutrina pátria19 e da jurisprudência dos Tribunais20 é no sentido que
a norma que determina a intervenção deva ser lida em conformidade com o que dispõe
o artigo 82 do Código de Processo Civil21.
O entendimento predominante é no sentido de que o artigo 1.105 do Código
de Processo Civil não poder ser analisado isoladamente. A função do magistrado no
procedimento de jurisdição voluntária é meramente administrativa, com conteúdo
¿VFDOL]DWyULRQmRKDYHQGRUD]mRGHIRUPDJHQpULFDTXHKDMDR¿VFDOGR¿VFDO(VVD
a razão da construção doutrinária e jurisprudencial, hoje consolidada, de que o
Ministério Público deve intervir nos procedimentos de jurisdição voluntária somente
quando houver situação prevista no artigo 82 do Código de Processo Civil. Mesmo este
artigo 82 do Código de Processo Civil deve ser lido em conformidade com as normas
constitucionais.
Também, a intervenção, quando ocorre, por força da Constituição Federal ou
do que dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil, será obrigatória, pois a presença
GH LQWHUHVVH VRFLDO RX HVSHFL¿FDPHQWH GH PHQRUHV RX GH LQFDSD]HV SRU H[HPSOR
impõe a manifestação.
Outrossim, não ocorrendo a intervenção, deverá ser avaliada se ela era
necessária, como, por exemplo, houvesse a presença de menores ou incapazes. Neste

19 DINAMARCO, Cândido Rangel, in Fundamentos do processo civil moderno, Ed. Revista dos Tribunais,
6mR3DXORSGL]DDWLYLGDGHGRMXL]WHPDtSRUWDQWRFDUiWHUYLVLYHOPHQWH¿VFDOL]DGRUHVXSOHWLYR
GDV GH¿FLrQFLDV GDV SDUWHV WmR ¿VFDOL]DGRU H VXSOHWLYR TXDQWR p R RItFLR GHVHQYROYLGR SHOR 0LQLVWpULR
3~EOLFR3RULVVRHQWmRGL]HUTXHWRGRVRVIHLWRVGHMXULVGLomRYROXQWiULDLQGLVFULPLQDGDPHQWHGHYDR¿FLDU
o ministério Público, é imputar à lei a redundância de haver destinado duas tutelas ao mesmo valor: o juiz
VHULD¿VFDOGDVSDUWHVR0LQLVWpULR3~EOLFRVHULD¿VFDOGRMXL]HGHVWDV
20 5(63636XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD4XDUWD7XUPD5HODWRU0LQ6iOYLRGH)LJXHLUHGR7HL[HLUD
julgado em 5.9.1989. Processo Civil. Ministério Público – Jurisdição voluntária – Exegese do art. 1.105,
CPC – Interpretação logico-sistemática recomendada que se dê ao art. 1.105 do Código de Processo Civil
inteligência que o compatibilize com as normas que regem a atuação do Ministério Público, especialmente as
FRQWHPSODGDVQRDUWGR'LSORPD&RGL¿FDGR$SUHVHQoDGD,QVWLWXLomRQRVSURFHGLPHQWRVGHMXULVGLomR
voluntária somente se dá nas hipóteses explicitadas no respectivo título e no mencionado art. 82. Não
conheceram.
5(635-6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD4XDUWD7XUPD5HODWRU0LQ6iOYLRGH)LJXHLUHGR7HL[HLUD
MXOJDGR HP  3URFHVVR &LYLO ± 3URFHGLPHQWRV (VSHFLDLV GH -XULVGLomR 9ROXQWiULD ([WLQomR GH
condomínio pela venda de coisas comuns. Não-obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público. Art.
1.105, CPC. Interpretação logico-sistemática com o art. 82, CPC. Precedente da Turma. Recurso provido. I
– Interpretação lógico-sistemática recomenda que se dê ao art. 1.105, CPC, inteligência que o compatibilize
com as normas que regem a atuação do Ministério Público, especialmente as contempladas no art. 82 do
'LSORPD&RGL¿FDGR,,±$SUHVHQoDGD,QVWLWXLomRQRVSURFHGLPHQWRVGHMXULVGLomRYROXQWiULDVRPHQWHVH
dá nas hipóteses explicitadas no respectivo título e no mencionado art. 82.
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caso, em tese, se ocorreu prejuízo aos menores ou incapazes, há nulidade22.

 $*5$92 QR $J,QVW Q 0* »  5HO 0LQ $UL 3DUJHQGOHU 352&(662 &,9,/
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. IRRELEVÂNCIA. A
LQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPR¿VFDOGDOHLHPSURFHVVRQRTXDOHODFDUHFHGHREULJDWRULHGDGHQmR
gera nulidade. Agravo regimental não provido.
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2.2

– Habilitação de casamento, dispensa de proclamas,

UHJLVWUR GH FDVDPHQWR ³LQ DUWLFXOR PRUWLV´ ± QXQFXSDWLYR MXVWL¿FDo}HV
que devam produzir efeitos nas habilitações de casamento, dúvidas no
Registro Civil:
(VVDVVmRVLWXDo}HVSUHYLVWDVQD/HLGRV5HJLVWURV3~EOLFRV/HLQ
Como há, na referida Lei, imposição para que o Ministério Público exerça esta função
administrativa ou, se for o caso, provoque o magistrado através de procedimento
especial de jurisdição voluntária, esta determinação legal deve ser confrontada com
RSHU¿OHLGHQWLGDGHFRQVWLWXFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR$&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH
 DR WUDoDU R SHU¿O SDUD D DWXDomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR UHDOoRX D QHFHVVLGDGH
GH TXH D ,QVWLWXLomR HVWLYHVVH LGHQWL¿FDGD FRP RV LQWHUHVVHV PDLRUHV GD VRFLHGDGH
Assim, não há mais espaço para a atuação burocrática e administrativa dos membros
do Ministério Público, pois a atuação deve estar comprometida com o interesse público
e repercutir coletivamente.
O mais grave, ainda, que em muito desses procedimentos, o membro da
Instituição é o que exerce a função administrativa, pois, como ensina Hugo Mazzilli, o
órgão do Ministério Público não requer, não se dirige ao juiz: despacha, autorizando
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

o casamento23. Estas são funções administrativas, onde não há partes, apenas
LQWHUHVVDGRVHR(VWDGRGH¿QLXDR3RGHU-XGLFLiULRHWDPEpPDR0LQLVWpULR3~EOLFR
a exercício de suas funções. Tanto é verdade que, recente alteração legislativa permitiu
que as separações consensuais, em que houvesse interesse, apenas, patrimonial,
poderiam ser procedidas por escritura pública, em Tabelionato.
2.3

– Separação judicial consensual onde não houver interesse

de incapazes:
O direito subjetivo à dissolução consensual da sociedade conjugal é
absolutamente disponível, ou seja, a qualquer momento, observados os requisitos
OHJDLVDVSDUWHVSRGHPSRU¿PjVRFLHGDGHFRQMXJDOSRUHODVHVWDEHOHFLGDV$GHPDLV
trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária, onde não há lide, mas, apenas,
controvérsia, não há partes, apenas interessados que apresentam simples requerimento
ao julgador.
&DEHWDPEpPOHPEUDUTXHFRPDLQWURGXomRSHOD/HLQGRDUWLJR
0$==,//,+XJR1LJURLQ0DQXDOGR3URPRWRUGH-XVWLoD(GLWRUD6DUDLYD6mR3DXORS
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$QR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOQmRH[LVWLQGRLQWHUHVVHVGHPHQRUHVRXLQFDSD]HV
e observados os demais requisitos legais - lapso temporal, a separação e o divórcio
consensual podem ser realizados inclusive por escritura pública. Ainda, ao encontro
GHVVHHQWHQGLPHQWRFDEHPHQFLRQDUDH[LVWrQFLDGD3(&QDSURYDGDSHOD
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em 2 de
DJRVWR GH   GD DXWRULD GR GHSXWDGR EDLDQR 6pUJLR %DUUDGDV &DUQHLUR VXJHULGD
SHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH'LUHLWRGH)DPtOLD,%')$0TXHYLVDDOWHUDURDUWLJR
   GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO  SDUD HOLPLQDU GR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR D VHSDUDomR
judicial em qualquer de suas modalidades. Desta feita, exigir-se a intervenção dos
membros do Ministério Público é se posicionar na contra-mão da evolução histórica
GRLQVWLWXWRHOHJLVODWLYDXPDYH]TXHHVWDYHPSURFXUDQGRLQIRUPDOL]DUHVLPSOL¿FDU
a dissolução do matrimônio, por entender que tal assunto envolve a vontade privada
dos cônjuges.
– Ação declaratória de união estável e respectiva partilha


de bens:

Não há que se falar em alteração no estado das pessoas envolvidas, nos
termos do inciso II do artigo 82 do Código de Processo Civil e, mesmo que houvesse,
Deve ser destacado que não existe obrigatoriedade legal para intervenção em todas as
causas referentes ao estado da pessoa – status familiae -, ao estado político – status
civitatis – e direito de família, bem como não há que se falar, nesta situação, em
relação ao direito indisponível.
Sobre as questões referentes aos direitos indisponíveis, vale o alerta de Mazzilli
que diz que sempre á salutar que se repense o ofício do Ministério Público, seja em
face das novas e abrangentes atribuições que tem recebido, seja em face da natural
evolução institucional. Contudo, esse reexame crítico supõe algumas premissas.
O que tem imposto a atuação do Ministério Público, de forma predominante, é a
indisponibilidade do interesse; fora daí, estamos no campo da conveniência da atuação
ministerial em favor do zelo de interesses da coletividade como um todo. Acrescenta

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

não se trata de interesse relevante para motivar a intervenção do Ministério Público.

o eminente doutrinador que o correto seria dizer que o interesse indisponível deve ser
¿VFDOL]DGRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRRTXHQmRVLJQL¿FDTXHDLQVWLWXLomRVyR¿FLHHP
defesa de interesses indisponíveis25.
$/9(6/HRQDUGR%DUUHWR0RUHLUD$OYHVin De Jure – Revista Jurídica do Ministério Público de Minas
Gerais. O Ministério Público nas Ações de Separação e Divórcio.
0$==,//,+XJR1LJUR,QWURGXomRDR0LQLVWpULR3~EOLFR(GLWRUD6DUDLYD6mR3DXORS
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2.5

– Ação ordinária de partilha de bens, envolvendo casal sem

¿OKRVPHQRUHVRXLQFDSD]HV
Trata-se de direito patrimonial, disponível às partes, diametralmente opostos
às determinações constitucionais para a atuação dos membros do Ministério Público.
Sobre isso, cabe referir, na esteira do entendimento de Alexandre Albagli
Oliviera, membro do Ministério Público do Estado do Sergipe, que, a título de exemplo,
um litígio particular envolvendo questão patrimonial revela interesse público?
Genericamente, sim. Ou há dúvidas de que o cumprimento da lei, o atingimento da
justiça, a composição dos litígios revelam interesse público? Vê-se, de passagem,
que encontrar interesse público em um processo é tão fácil quando encontrar água
em um rio, pois ganharia Nobel às avessas quem não o enxergasse, genericamente,
nas lides forenses. O que se tem em conta, entretanto, é que o interesse público que
impõe a intervenção ministerial é aquele que tem repercussão social e diga respeito à
sociedade como um todo26 . E, por isso, não se evidencia razão alguma para manifestação
ministerial em temas em que envolvem apenas litígio patrimonial.


– Ação de alimentos, revisional de alimentos e execução de

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

alimentos fundada no artigo 732 do Código de Processo Civil, entre partes
capazes:
Trata-se de direito puramente individual, passível de não ser exercitado por
quem o titula, e que permite, ao titular, dispensa e, até, renúncia. Trata-se, portanto,
de direito disponível às partes, não se vislumbrando interesse público que importe na
intervenção do Ministério Público. Cabe lembrar, sempre, que o trabalho do Ministério
Público tem um custo alto aos cofres públicos, não sendo razoável que dedique o seu
tempo de exercício funcional para intervir em litígios em que as partes podem dispor.
Não se pode obrigar à parte que cobre os alimentos ou que execute os seus créditos,
pois que se trata de exercício de direito patrimonial disponível.
Ao discorrer sobre a atuação como órgão interveniente, no processo civil,
Chiovenda disse que o Ministério Público vela pela observância das leis, pela pronta
e regular administração da justiça, pela tutela dos direitos do Estado, dos corpos
morais e das pessoas destruídas de plena capacidade jurídica. E acrescentou, já vendo
o Ministério Público como órgão agente, que tem, da mesma forma, ação direta para
 2/,9(,5$ $OH[DQGUH $OEDJOL $ LQWHUYHQomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QR SURFHVVR FLYLO XP FRQYLWH j
UHÀH[mRQRDQRGDGHEXWDQWH-XV1DYLJDQGL7HUHVLQDDQRQRXW'LVSRQtYHOHP jus2.uol.
com.br . Acesso em: 19 abr. 2010.
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fazer executar e observar as leis de ordem pública e que interessam aos direitos do
Estado, sempre que tal ação não se atribui a outros agentes públicos27. Por sua vez,
/LHEPDQTXHGLYXOJRXDVOLo}HVGH&KLRYHQGDQR%UDVLODRGH¿QLUDSRVLomRFRPR órgão
interveniente, disse que o Ministério Público é, ele próprio, um órgão do Estado, ao
TXDO FDEH WXWHODU XP HVSHFt¿FR LQWHUHVVH S~EOLFR DGPLQLVWUDWLYR lato sensu), que
tem por objeto a atuação da lei por parte dos órgãos jurisdicionais nas áreas e nos
casos em que as normas jurídicas são ditadas por razão de utilidade geral ou social;
trata-se de casos em que a concreta observância da lei é necessária à segurança e
ao bem-estar da sociedade, não podendo a tarefa de provocar a sua aplicação pelos
juizes ser deixada à iniciativa dos particulares28.
Assim, desde que foi pensada a intervenção no cível, antes do Código de
Processo Civil de Alfredo Buzaid, discípulo de Liebman, o Ministério Público estaria no
processo por alguma causa especial que necessitasse da atenção diferenciada do órgão
GH¿VFDOL]DomR
O que atrai a intervenção, além da essencialidade do interesse social, é
a indisponibilidade do direito. Esta regra está expressa da Constituição Federal,
pois incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais
indisponíveis$OHLWXUDPDLVDSURSULDGDGRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOWDOYH]
fosse que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos indisponíveis, sejam
o sentido de inalienabilidade. Mesmo que os titulares sejam reconhecidos, não há
como serem os direitos disponíveis. Deve a Instituição tutelar os interesses máximos
da sociedade, defender os seus valores fundamentais, que, por terem este conteúdo,
se tornam indisponíveis. Estes são os interesses a serem protegidos pelo Ministério
Público.
Assim, não há que falar-se em intervenção em lide que trate de direitos
disponíveis, a não ser que, fato especial, imponha o exercício de atribuições.
2.7 –

Ação relativa às disposições de última vontade, sem

interesse de incapazes, excetuada a aprovação, cumprimento e registro
de testamento, ou que envolver reconhecimento de paternidade ou legado
de alimentos29:

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

sociais ou individuais. A norma constitucional outorgou as esses direitos indisponíveis

&+,29(1'$*LXVHSSHLQ,QVWLWXLo}HVGHGLUHLWRSURFHVVXDOFLYLO6mR3DXOR(GLWRUD6DUDLYDSiJ

28 Rio de Janeiro, Editora Forense, 1985, Vol. 1, pág. 135.
29 RESP 21.585/PR, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Barros Monteiro, julgado em
$OYDUi&RQWUDWRDVHUFHOHEUDGRSHORHVSyOLRFRPDFRPSDQKLDHQHUJpWLFDGRHVWDGRGH6mR3DXOR
CESP. Mero incidente no inventário. Inexistência de direito indisponível. Desnecessidade de
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1mRpMXVWL¿FiYHODintervenção, pois a proteção deste direito é do testamenteiro
QRPHDGREHPFRPRGRVKHUGHLURVHOHJDWiULRV1mRKiTXHVHIDODUHPKLSRVVX¿FLrQFLD
e, sequer, de necessidade de manifestação.
O fato do Código de Processo Civil autorizar que o Ministério Público, como
órgão agente, esteja legitimado a requerer a abertura de testamento, por si só, não
determina que deva intervir no procedimento. Somente é possível a intervenção nos
FDVRV HP TXH SRU GHWHUPLQDomR FRQVWLWXFLRQDO RX OHJDO VHMD LGHQWL¿FDGR LQWHUHVVH
indisponível, seja social ou individual.
2.8

– Procedimento de jurisdição voluntária relativa a registro

público em que inexistir interesse de incapazes:
2 DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO GHYH VHU OLGR  j OX] GR SHU¿O
constitucional do ParquetRXVHMDHPERUDDQRUPDOHJDOH[SOLFLWDPHQWHVHUH¿UDj
citação de membro do Ministério Público, sua intervenção se dará no caso de entender
SUHVHQWHRLQWHUHVVHS~EOLFRTXHDMXVWL¿TXHPHVPRVHWUDWDQGRGHPDWpULDUHJLVWUDO
Não havendo, objetivamente, interesse público, não há como ocorrer a
intervenção, a não ser que seja destacada a presença de razão subjetiva, que deve estar
associada às regras constitucionais e de atuação previstas no artigo 82 do Código de
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

Processo Civil.
2.9

–

Ação previdenciária em que inexistir interesse de

incapazes:
Cabe ressalvar que, sendo a ação movida pelo trabalhador, segurado da
SUHYLGrQFLDFRQWUDDHQWLGDGHDXWiUTXLFDKiMXVWL¿FDWLYDjintervenção do Ministério
3~EOLFRHPUD]mRGDSUHVXQomRGHVXDKLSRVVX¿FLrQFLD1RVGHPDLVFDVRVDXVHQWHR
LQWHUHVVHGHLQFDSD]DPHUDSUHVHQoDGDSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRQmRMXVWL¿FD
a intervenção, porquanto possui quadro próprio de agentes para atuar na sua defesa e
por trata-se de interesse público secundário.
Aliás, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça30.
intervenção do Ministério Público. – Tratando-se de mero incidente ocorrido no inventário,
envolvendo interesse de particulares, desnecessária a audiência do representante do
Ministério Público no feito. – Ainda que de procedimento de jurisdição voluntária se tratasse,
a intervenção do Ministério Público era prescindível, pois, segundo a jurisprudência do STJ,
a sua presença somente seria de rigor nas causas em que a lei explicitamente a reclama.
5(636&6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD3ULPHLUD7XUPD5HODWRU0LQ-RVp'HOJDGR-XOJDGR
em 3.9.2003. Previdenciário. Contribuições. Município. Legalidade da exigência. Ministério Público.
Intervenção. 1. Só há obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, fora das situações enumeradas no
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2.10 – Ação de indenização decorrente de acidente do trabalho:
1HVWHFDVRDSHQDVVHMXVWL¿FDDintervenção se houver a incidência do artigo
82, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, se houver a presença de interesse
de incapaz 31. O interesse, portanto, é de natureza pessoal, disponível ao autor, pois
o resultado da demanda repercute na esfera privada do requerente. Todavia, haverá
razão para intervençãoVHSUHVHQWHRLQWHUHVVHS~EOLFRLGHQWL¿FDGRSHORFRQWUROHGDV
normas de segurança do trabalho. Para alcançar efetividade dessas normas, é necessária
a atuação preventiva, o que permitirá a atuação como órgão agente.
2.11

– Ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou

de coisa móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001:
Nas ações de usucapião de imóvel regularmente registrado, o interesse em
obter o provimento jurisdicional para declaração do domínio é meramente individual e
GLVSRQtYHODRDXWRU$VVLPRHQWHQGLPHQWRGRPLQDQWHpTXHRDUWLJRGR&yGLJRGH
Processo Civil não restou recepcionado pela Constituição Federal, na medida em que é
incompatível com as atuais funções institucionais. Novamente, caber referir que não é
membro do Ministério Público. A intervenção deverá ocorrer quando houver a presença
do interesse público, do interesse social ou do interesse individual indisponível. Todavia,
a mera alteração do titular do domínio de bem imóvel já registrado ou de bem móvel
não leva à intervenção2TXHSRGHULDMXVWL¿FDUDintervenção seria o fato de não estar
o imóvel registrado. Em tese, poderia se reconhecer a presença do interesse social e do
interesse público quando se busca regularizar a propriedade em razão, por exemplo, da
existência de um loteamento irregular, embora já consolidado de fato.

DUWGR&3&TXDQGRIRUPDQLIHVWRRLQWHUHVVHS~EOLFR/LWtJLRWULEXWiULR FRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULD 
entre município versus INSS. Desnecessidade de intervenção do Ministério Público. 3. Inexistência de
cerceamento de defesa quando a causa é julgada no estado em que se encontra o processo e não há mais
QHFHVVLGDGHGHSURYDVeGHYLGDSHORPXQLFtSLRFRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDDR,166VREUHUHPXQHUDo}HV
pagas a servidores que não têm previdência privada municipal. I5. Interpretação do art. 13 da Lei n° 8.212/91.
5HFXUVRHVSHFLDOFRQKHFLGRSRUpPLPSURYLGR

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

o simples fato de haver uma ação que vise declarar o domínio que imporá na atuação de

5(633(6HJXQGD7XUPD6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD5HODWRU0LQ$UL3DUJHQGOHUMXOJDGR
em 05.02.1998. Processo Civil. Ação Proposta contra o Estado. Intervenção do Ministério Público. Hipótese
em que não é obrigatória . A intervenção do Ministério Público é obrigatória quando na causa há interesse
público, que não se confunde com o interesse patrimonial do Estado. Ação em que, tendo como objeto a
LQGHQL]DomRGHGDQRVUHVXOWDQWHVGHDFLGHQWHVGHWUkQVLWRQmRKiLQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWL¿TXHDQXOLGDGH
do processo em razão da ausência do Ministério Público no processo. Recurso não conhecido.
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2.12 – Requerimento de falência ou de recuperação judicial da
empresa, antes da decretação ou do deferimento do pedido:
A intervenção deve ocorrer após a decretação da falência, pois antes disso
não se vislumbra interesse público relevante 32.
O Ministério Público mineiro, em seu Relatório Final quando da discussão
da matéria33, assim se posicionou: YLJHDWXDOPHQWHD/HLQ±TXHGLVS}H
inteiramente sobre a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário
HGDVRFLHGDGHHPSUHVDULDO±FXMRDUWLJRQDUHGDomRDSURYDGDSHOR&RQJUHVVR
Nacional, repetia a norma do citado artigo 210. No entanto, o Poder Executivo houve
por bem vetar esse dispositivo, por razões de interesse público.
O Senhor Presidente da República, apresentando as razões do veto ao
DUWLJRH[SOLFLWRXTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRFRQWLQXDUiR¿FLDQGRQRVSURFHVVRVGH
falência e recuperação judicial; contudo, somente nos casos e etapas previstos na
Lei. Aduziu, ainda, in verbis: “O dispositivo reproduz a atual Lei de Falências –
'HFUHWR/HLQGHGHMXQKRGHTXHREULJDDLQWHUYHQomRGRSDUTXHW
não apenas no processo falimentar, mas também em todas as ações que envolvam a
PDVVDIDOLGDDLQGDTXHLUUHOHYDQWHVHJH[HFXo}HV¿VFDLVDo}HVGHFREUDQoDPHVPR
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

as de pequeno valor, reclamatórias trabalhistas etc., sobrecarregando a instituição e
reduzindo sua importância institucional. Importante ressaltar que no autógrafo da
nova Lei de Falências enviado ao Presidente da República são previstas hipóteses,
absolutamente razoáveis, de intervenção obrigatória do Ministério Público, além
daquelas de natureza penal”.
9rVH FODUDPHQWH TXH D LQWHQomR GR 3RGHU ([HFXWLYR DR YHWDU R DUW 
IRLDGHDMXVWDUD/HLQDRQRYRSHU¿OLQVWLWXFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
privilegiando a sua atuação como órgão agente.
A doutrina34 que vai se formando em torno das consequências do veto
 $*5$92 QR 5HVS Q   %$ »  0LQLVWUR &DUORV )HUQDQGR 0DWKLDV MXL] IHGHUDO
FRQYRFDGR GR 75)  UHJLmR  3URFHVVXDO &LYLO &RPHUFLDO $JUDYR 5HJLPHQWDO HP 5HFXUVR (VSHFLDO
5HTXHULPHQWR GH )DOrQFLD ([WLQomR GR SURFHVVR VHP R MXOJDPHQWR GR PpULWR 9LRODomR GRV DUWV 
H  GR &3& 1mRRFRUUrQFLD $UWV  GR GHFUHWROHL Q »    H  GR &3& $XVrQFLD GH
SUHTXHVWLRQDPHQWR GD PDWpULD 6~PXODV QV  H  GR 67) $XVrQFLD GH FRPSURYDomR GD TXDOLGDGH
do credor e da impontualidade da devedora. Entendimento obtido a partir da análise do conjunto fáticoSUREDWyULR5HH[DPHGHSURYDV,PSRVVLELOLGDGHLQFDVX6~PXODQ»67-2LWLYDGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Obrigatoriedade apenas após o decreto de falência. Indenização. Ausência de interesse recursal. Honorários
Advocatícios. Ausência de prequestionamento.
33 KWWSZZZPSPJJRYEUSRUWDOSXEOLFLQWHUQRUHSRVLWRULRLG
&2(/+2)iELR8OKRD,Q&RPHQWiULRVjQRYDOHLGHIDOrQFLDVHGHUHFXSHUDomRGHHPSUHVDV(GLomR
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ODQoDGRDRDUWGD/HLQWHPDSRLDGRHVVDLQLFLDWLYDSULQFLSDOPHQWH
VRERIRFRGDFHOHULGDGHSURFHVVXDOHGRQRYRSHU¿OGDLQVWLWXLomRPLQLVWHULDO'HIDWR
a não-intervenção do Ministério Público, in casu, só vem ao encontro da necessidade
de se imprimir maior celeridade e otimização às atividades da Instituição, tendo-se
em vista o grande número de atribuições que lhe foram reservadas pela Constituição,
tais como a defesa do patrimônio público, o combate ao crime organizado, a defesa
do meio ambiente e da infância e juventude, entre outras, tudo isso sem mencionar o
intenso atendimento ao público, sobretudo nas comarcas do interior.
A intervenção do Ministério Público, portanto, tornou-se desnecessária nos
SURFHVVRVHPTXHDPDVVDIDOLGDVHMDSDUWH±SRUH[HPSORQRVH[HFXWLYRV¿VFDLVTXH
OKHIRUHPSURSRVWRV±YLVWRTXHRDUWGDQRYD/HLGH)DOrQFLDH5HFXSHUDomRGH
Empresas, o qual previa participação irrestrita do Ministério Público nos processos em
tramitação fora do Juízo Falimentar, foi vetado pelo Presidente da República.
Ante tal veto, restou obrigatória a intervenção do MP somente nos casos
expressa e legalmente previstos, sob pena de nulidade do processo.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a posição de que é obrigatória
a intervenção do Ministério Público, apenas, após a decretação da falência35.
2.13 - Ação de qualquer natureza em que seja parte sociedade de

Não há motivo determinante para intervenção, pois trata-se de pessoa jurídica
de direito privado, na maioria das vezes litigando a respeito de interesses individuais
disponíveis e com corpo de advogados a defender seus interesses .
São Paulo. Saraiva, 2005. pág. 29; ALMEIDA, Amador Paes de, em Curso de falência e recuperação de
empresa. 21ª Edição. São Paulo. Ed. Saraiva, 2005. pág. 213.
 $*5* QR 5HVS Q %$ 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 4XDUWD 7XUPD 5HODWRU 0LQ &DUORV
)HUQDQGR 0DWKLDV PDJLVWUDGR IHGHUDO FRQYRFDGR  -XOJDGR HP  3URFHVVXDO FLYLO &RPHUFLDO
Agravo regimental em recurso especial. Requerimento de falência. Extinção do processo sem julgamento
GRPpULWR9LRODomRGRVDUWVHGR&3&1mRRFRUUrQFLD$UWVGR'UHFUHWROHLQ
,,,GR&3&$XVrQFLDGHSUHTXHVWLRQDPHQWRGDPDWpULD6~PXODVQHGR67)$XVrQFLD
de comprovação da qualidade do credor e da impontualidade da devedora. Entendimento obtido a partir da
DQiOLVHGRFRQMXQWRIiWLFRSUREDWyULR5HH[DPHGHSURYDV,PSRVVLELOLGDGHLQFDVX6~PXODQ67-2LWLYD
do Ministério Público. Obrigatoriedade apenas após o decreto de falência. Indenização. Ausência de interesse
UHFXUVDO+RQRUiULRVDGYRFDWtFLRV$XVrQFLDGHSUHTXHVWLRQDPHQWR  7UDWDQGRVHGHIHLWRQR
qual o recorrente requer declaração de falência, extinto o processo sem julgamento de mérito, não há se falar
em existência de massa falida e, portanto, não há obrigatoriedade na intervenção do Parquet.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

economia mista:

  5(63 Q 6& 5HFXUVR (VSHFLDO  6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 5HODWRU 0LQ
&OiXGLR6DQWRV±-XOJDGRHP3URFHVVXDO&LYLO0LQLVWpULR3~EOLFR,QWHUYHQomR'HVQHFHVVLGDGH
A Intervenção do Ministério Público nas causas em que há interesse público evidencia-se pela natureza
da lide ou qualidade das partes. Assim, versando a lide sobre interesses patrimoniais de entes privados
despicienda a presença do Ministério Público. Acórdão por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar provimento.
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2.14 - Ação individual em que seja parte sociedade em liquidação
extrajudicial:
Cabe, novamente, colacionar o entendimento do Ministério Público mineiro:
A necessidade de intervenção do Ministério Público em processos nos quais
¿JXUH FRPR SDUWH LQVWLWXLomR VRE UHJLPH GH OLTXLGDomR H[WUDMXGLFLDO HUD DYHQWDGD
D SDUWLU GR GLVSRVWR QR DUW  GD /HL Q  FRPELQDGR FRP R DUWLJR  GD
revogada Lei de Falência.
No entanto, prevalecia na jurisprudência o seguinte entendimento:
A melhor interpretação destes dispositivos legais converge no sentido de
ser necessária a intervenção do Parquet apenas no transcorrer do próprio processo
de liquidação extrajudicial e não em todas as causas em que for parte a instituição
¿QDQFHLUD OLTXLGDQGD ,QH[LVWH SRUWDQWR LQWHUHVVH S~EOLFR DUW  ,,, GR &3&  D
DWUDLUDLQWHUIHUrQFLDGRyUJmR0LQLVWHULDO 67-±5(VSQ52M 
(VVH SRVLFLRQDPHQWR FRQVROLGRXVH FRP D HQWUDGD HP YLJRU GD /HL Q
11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário
HGDVRFLHGDGHHPSUHViULDXPDYH]TXHRDUWGDQRYDOHL±QDUHGDomRDSURYDGD
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

pelo Congresso Nacional, repetia a norma do citado art. 210 da Lei de Falências – foi
vetado pelo Poder Executivo por razões de interesse público.
O Senhor Presidente da República, apresentando as razões do veto ao
FRPDQGRFLWDGRH[SOLFLWRXTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRFRQWLQXDUiR¿FLDQGRQRVSURFHVVRV
de falência e recuperação judicial, contudo somente nos casos e etapas previstos na
Lei. Aduziu, ainda, in verbis:
2GLVSRVLWLYRUHSURGX]DDWXDO/HLGH)DOrQFLDV±'HFUHWR/HLQGH
21 de junho de 1945, que obriga a intervenção do Parquet não apenas no processo
falimentar, mas também em todas as ações que envolvam a massa falida, ainda que
LUUHOHYDQWHVHJH[HFXo}HV¿VFDLVDo}HVGHFREUDQoDPHVPRDVGHSHTXHQRYDORU
reclamatórias trabalhistas etc., sobrecarregando a instituição e reduzindo sua
importância institucional.
Importante ressaltar que no autógrafo da nova Lei de Falências enviado
ao Presidente da República são previstas hipóteses, absolutamente razoáveis, de
intervenção obrigatória do Ministério Público, além daquelas de natureza penal.
O mesmo entendimento se aplica ao processo de liquidação extrajudicial no
qual são previstas hipóteses absolutamente razoáveis de intervenção obrigatória do
Ministério Público. Senão, vejamos:
288
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Art. 32. Apurados, no curso da liquidação, seguros elementos de prova,
mesmo indiciaria, da prática de contravenções penais ou crimes por parte de
qualquer dos antigos administradores e membros do Conselho Fiscal, o liquidante
os encaminhará ao órgão do Ministério Público para que este promova a ação penal.
Art . 45. Concluindo o inquérito pela existência de prejuízos será ele, com o
UHVSHFWLYRUHODWyULRUHPHWLGRSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLODR-XL]GDIDOrQFLDRXDR
que for competente para decretá-la, o qual o fará com vista ao órgão do Ministério
Público, que, em oito dias, sob pena de responsabilidade, requererá o seqüestro dos
bens dos ex-administradores, que não tinham sido atingidos pela indisponibilidade
prevista no artigo 36, quantos bastem para a efetivação da responsabilidade.
(PFDVRGHLQWHUYHQomRRXOLTXLGDomRH[WUDMXGLFLDODGLVWULEXLomRGR
LQTXpULWRDR-Xt]RFRPSHWHQWHQDIRUPDGHVWHDUWLJRSUHYLQHDMXULVGLomRGRPHVPR
-Xt]RQDKLSyWHVHGHYLUDVHUGHFUHWDGDDIDOrQFLD
)HLWRRDUUHVWRRVEHQVVHUmRGHSRVLWDGRVHPPmRVGRLQWHUYHQWRUGR
liquidante ou do síndico, conforme a hipótese, cumprindo ao depositário administráORVUHFHEHURVUHVSHFWLYRVUHQGLPHQWRVHSUHVWDUFRQWDVD¿QDO
$UW   $ UHVSRQVDELOLGDGH H[DGPLQLVWUDGRUHV GH¿QLGD QHVWD /HL VHUi
DSXUDGD HP DomR SUySULD SURSRVWD QR -Xt]R GD IDOrQFLD RX QR TXH IRU SDUD HOD
competente.
e liquidação extrajudicial proporá a ação obrigatoriamente dentro em trinta dias,
a contar da realização do arresto, sob pena de responsabilidade e preclusão da sua
LQLFLDWLYD )LQGR HVVH SUD]R ¿FDUmR RV DXWRV HP FDUWyULR j GLVSRVLomR GH TXDOTXHU
credor, que poderá iniciar a ação, nos quinze dias seguintes. Se neste último prazo
QLQJXpP R ¿]HU OHYDQWDUVHmR R DUUHVWR H D LQGLVSRQLELOLGDGH DSHQVDQGRVH RV
autos aos da falência, se for o caso.
'HVWDUWH D LQWHUYHQomR PLQLVWHULDO D¿JXUDVH REULJDWyULD VRPHQWH QR
âmbito o próprio processo de liquidação extrajudicial.
7DPEpPVREUHHVWHWHPDR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDWHPVHPDQLIHVWDGR
a respeito da desnecessidade da intervenção37.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público, nos casos de intervenção

$*5*QR$JQ5-6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD6HJXQGD7XUPD5HODWRU0LQ3DXOR0HGLQD
-XOJDGRHP3URFHVVR&LYLO$JUDYRUHJLPHQWDOHPUHFXUVRHVSHFLDO$XVrQFLDGHSUHVTXLWLRQDPHQWR
dos arts. 282 e 801 do CPC. Intervenção do Ministério Público. Indispensabilidade somente nos
autos do processo de liquidação extrajudicial. Medida cautelar satisfativa. Observância do
art do Código de Rito não foram objeto de análise e julgamento pelo Tribunal ordinário, carecendo, pois,
GR SUHVVXSRVWR HVSHFt¿FR GR SUHTXHVWLRQDPHQWR &RQVRDQWH D LWHUDWLYD MXULVSUXGrQFLD GHVWD HJ &RUWH D
intervenção do Parquet somente se faz obrigatória no âmbito do próprio processo de liquidação extrajudicial,
KLSyWHVHHPTXHVHDSOLFDRDUWGD/HLQFFRDUWGD/HLGH)DOrQFLDV7DPEpPp¿UPHD
jurisprudência deste Colendo Pretório quanto a não obrigatoriedade da observância do ditames do art. 259.
259, inc. V, do CPC. Incidência na espécie da Sum. n° 83/STJ. Os arts. 282, inc. V, e 801, inc. III, ambos, inc.
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2.15 – Ação em que for parte a Fazenda ou Poder Público (Estado,
Município, Autarquia ou Empresa Pública), com interesse meramente
patrimonial, D H[HPSOR GD H[HFXomR ¿VFDO H UHVSHFWLYRV HPEDUJRV
DQXODWyULD GH GpELWR ¿VFDO GHFODUDWyULD HP PDWpULD ¿VFDO UHSHWLomR
de indébito, consignação em pagamento, possessória, ordinária de
cobrança, indenizatória, anulatória de ato administrativo, embargos de
WHUFHLURGHVSHMRDo}HVFDXWHODUHVFRQÀLWRGHFRPSHWrQFLDHLPSXJQDomR
ao valor da causa:
A simples presença da pessoa jurídica de direito público não obriga a
intervençãoSRLVFRPRUHIHULGRH[LVWHTXDGURIXQFLRQDOHVSHFt¿FRTXHDWXDQDGHIHVD
destes interesses38. Muito embora, sejam os recursos públicos que estejam em jogo,
não se vislumbra razão para proteger o que já esta protegido, pois cabe ao Ministério
Público ocupar-se com a ofensa aos demais interesses da sociedade39.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

V, do Estatuto Adjetivo Civil, apenas nas hipóteses em que a medida cautelar não se confunde com a causa
principal, fato inocorrido, in casu, haja vista, conforme consta do v. acórdão recorrido, ter tido ela caráter.
Satisfativo. Incidente, na espécie, o óbice relativo à Sum. n° 83/STJ. Agravo regimental desprovido.
5(63 52 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD MXOJDGR HP  3URFHVVXDO FLYLO ± ([HFXomR
SURPRYLGD SRU ,QVWLWXLomR ¿QDQFHLUD HP OLTXLGDomR H[WUDMXGLFLDO ± 'HVQHFHVVLGDGH GH LQWHUYHQomR GR
0LQLVWpULR3~EOLFRFRPRFXVWRVOHJLV,(PVHWUDWDQGRGHPHUDH[HFXomRGHFUpGLWRGDLQVWLWXLomR¿QDQFHLUD
liquidanda em face particular, desnecessária intervenção do Parquet, sobretudo porque, caso evidenciada
qualquer irregularidade, poderá ser sanada no momento oportuno, qual seja, no âmbito do próprio processo
de liquidação extrajudicial, de apuração de haveres, em que a atuação do Ministério Público é obrigatória e
LQGLVSHQViYHODWHRUGRDUWGD/HLQFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLGH)DOrQFLDV
38 
5(63Q5-6H[WD7XUPD6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD5HO0LQ)HUQDQGR*RQoDOYHV
MXOJDGRHP3URFHVVR&LYLO3UHYLGHQFLiULR5HFXUVR0LQLVWpULR3~EOLFR'HIHVDGH(QWH3~EOLFR
,OHJLWLPLGDGH&RQIRUPHHQWHQGLPHQWRSDFt¿FRHPIDFHGRGLVSRVWRQRDUW,;GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
é vedado ao Parquet a representação ou defesa de pessoas jurídicas de Direito Público, mesmo porque, tais
entidades possuem procuradores habilitados para fazê-lo, sendo cediço, ainda, que a simples presença
GHHQWHHVWDWDOQDOLGHQmRpVX¿FLHQWHSDUDFDUDFWHUL]DUDH[LVWrQFLDGHLQWHUHVVH S~EOLFR3UHFHGHQWHV 
5HFXUVRFRQKHFLGRHPSDUWH DOtQHDµF¶ PDVLPSURYLGR

5(63Q*26XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD5HODWRU0LQ-RVp'HOJDGR3URFHVVXDO&LYLO
Interpretação do art. 82, do CPC. Ação contra Estado da Federação. Intervenção do Ministério Público.
'HVQHFHVVLGDGH20LQLVWpULR3~EOLFRHPREHGLrQFLDDRGLVSRVWRQRDUW,;SDUWH¿QDOHVWiLPSHGLGR
GHGHIHQGHUHQWHVS~EOLFRV1mRFDUDFWHUL]DLQWHUHVVHS~EOLFRSDUDRV¿QVSUHYLVWRVQRDUW,,,GR&3&
R VLPSOHV IDWR GH HQWLGDGH S~EOLFD ¿JXUDU QR SyOR SDVVLYR GD GHPDQGD 2 FRQFHLWR GH LQWHUHVVH S~EOLFR
SRVWRQRDUW,,,GR&3&QmRWHPLGHQWL¿FDomRFRPRGD)D]HQGD3~EOLFDTXDQGRGHPDQGDGDHPMXt]R
3UHFHGHQWHVSHODQmRREULJDWRULHGDGHGDSUHVHQoDGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPR¿VFDOGDOHLQDVFDXVDVFRQWUD
R 3RGHU 3~EOLFR FRQIRUPH OHYDQWDPHQWR MXULVSUXGHQFLDO DSUHVHQWDGR SRU 7KHRW{QLR 1HJUmR ³&yGLJR GH
3URFHVVR&LYLOH/HJLVODomR3URFHVVXDOHP9LJRU´DHGLomRSJ(G6DUDLYD 67-57»57-
» » » » 67)53 » 567- » 67-57 » 5-7-(63 » -7-
» 567- » 567- » 6~PXOD Q  GR 67- HP H[HFXo}HV ¿VFDLV   5HFXUVR SURYLGR SDUD
DIDVWDUGHFUHWDomRGDQXOLGDGHDVHQWHQoDGHWHUPLQDQGRVHRH[DPHGRPpULWRGDGHPDQGD UHPHVVDR¿FLDO
HDSHODomR 
5(63Q5HODWRU0LQ-RVp'HOJDGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD7XUPD35(9,'(1&,È5,2
CONTRIBUIÇÕES. MUNICÍPIO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO.
1. Só há obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, fora das situações enumeradas pelo art.
290
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2.16 - Ação de desapropriação, direta ou indireta, entre
 GR &3& TXDQGR IRU PDQLIHVWR R LQWHUHVVH S~EOLFR /LWtJLR WULEXWiULR FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV 
entre município versus INSS. Desnecessidade de intervenção do Ministério Público. 3. Inexistência de
cerceamento de defesa quando a causa é julgada no estado em que se encontra o processo e não há mais
QHFHVVLGDGHGHSURYDVeGHYLGDSHORPXQLFtSLRFRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDDR,166VREUHUHPXQHUDo}HV
SDJDVDVHUYLGRUHVTXHQmRWrPSUHYLGrQFLDSULYDGDPXQLFLSDO,QWHUSUHWDomRGRDUWGD/HL
Recurso especial conhecido, porém, improvido.

5(63 Q 356XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 5HODWRU 0LQ 0LOWRQ /XL] 3HUHLUD ([HFXomR )LVFDO
3URFHVVXDO&LYLO'HVQHFHVViULDDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR3UHVFULomR&3&$UWV,,,H
&71$UW/HL1XP $UW 2VLVWHPDSURFHVVXDOYLJHQWHUHYHODG~SOLFHDWXDomRGR
0LQLVWpULR3~EOLFR±3DUWHH)LVFDOGD/HL$UWSDU&3& $TXDOL¿FDomR³&XVWRV/HJLV´WHPPHUHFLGR
UHSULPHQGDGRXWULQiULD2VLQWHUHVVHVVRFLDLVHLQGLYLGXDLVLQGLVSRQtYHLV $UW&) 6mRSUHVVXSRVWRV
asseguradores da ‘legitimidade’ para integração do Ministério Público na relação processual, exercitando
VXDVIXQo}HVHLQÀXLQGRQRDFHUWDPHQWRGRGLUHLWRREMHWRGHFRQWUDGLomRFRPRV{QXVIDFXOGDGHVHVXMHLo}HV
LQHUHQWHVjVXDSDUWLFLSDomRLQÀXHQWHQRMXOJDPHQWRGRPpULWR(VVHVSUHVVXSRVWRVQmRVmRGLYLVDGRVQD
H[HFXomR¿VFDO2LQWHUHVVHRXSDUWLFLSDomRGHSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRQDOLGHSRUVLQmRDOFDQoD
GH¿QLGR H UHOHYDQWH LQWHUHVVH S~EOLFR  IDOWDQWH H[SUHVVD GLVSRVLomR OHJDO GH PRGR D WRUQDU REULJDWyULD D
LQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDUHODomRSURFHVVXDO1mRpDTXDOL¿FDomRGDSDUWHQHPRVHXLQWHUHVVH
SDWULPRQLDOTXHHYLGHQFLDPRµLQWHUHVVHS~EOLFR¶WLPEUDGRSHODUHOHYkQFLDHWUDQVFHQGrQFLDGRVVHXVUHÀH[RV
QRGHVHQYROYLPHQWRGDDWLYLGDGHDGPLQLVWUDWLYDQHVVDOLQKDVyDQDWXUH]DGDOLGH QRFDVRH[HFXomR¿VFDO 
QmRLPS}HDSDUWLFLSDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR2LQWHUHVVHQDH[HFXomR¿VFDOHGHRUGHPSDWULPRQLDO
De regra, a obrigatoriedade participação do Ministério Público esta expressamente estabelecida na lei. 5. A
SDOPD¿FDGHUULVFDGDDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRDFHUWDGRTXHRLQWHUHVVHS~EOLFR DUW,,,
&3&  QD H[HFXomR ¿VFDO QmR VH LGHQWL¿FD FRPR GD )D]HQGD 3~EOLFD UHSUHVHQWDGD MXGLFLDOPHQWH SHOD VXD
SURFXUDGRULD2SULYLOHJLRGHIHULGRD)D]HQGD3~EOLFD $UW/HL/ SRUVLQmRLQWHUURPSH
DSUHVFULomR DUW&71 3UHFHGHQWHVMXULVSUXGHQFLDLV5HFXUVR3URYLGRSDUFLDOPHQWHYHQFLGRR
relator.
RESP n° 80.581-SP. Superior Tribunal de Justiça, Relator Min. Demócrito Reinaldo. Processual
Civil e Tributário. Execução Fiscal. Intervenção do Ministério Público. Desnecessidade. Correção de débito
tributário. IPC da FIPE. Impossibilidade. Vinculação restrita a índices instituídos por lei federal. Matéria não
sujeita a reserva legal. I- Em regra geral, a obrigatoriedade de participação do Ministério Público na relação
SURFHVVXDO GHYH YLU H[SUHVVD QD OHL 1D VLVWHPiWLFD SURFHVVXDO YLJHQWH R LQWHUHVVH S~EOLFR MXVWL¿FDGRU GD
presença do ‘Parquet’ há de ser imediato e não remoto, inexistindo entre este e o interesse da fazenda pública,
TXHGLVS}HGHSURFXUDGRUHVSDUDGHIHQGrODHPMXL]RHEHQH¿FLDVHGRGRUHH[DPHQHFHVViULRFRPSXOVyULR
das decisões que lhe são desfavoráveis na espécie, o interesse ou participação de pessoa jurídica de direito
S~EOLFRQDOLGHSRUVLQmRDOFDQoDGH¿QLGRHUHOHYDQWHLQWHUHVVHS~EOLFR)DOWDQWHH[SUHVVDGLVSRVLomROHJDO
de modo a tornar obrigatória a intervenção do Ministério Público na relação processual. Precedentes. II&RQVRDQWHMXULVSUXGrQFLDWDPEpPSDFL¿FDGDQRDPELWRGHVWDFRUWHR,3&GD),3(QmRSRGHVHUHPSUHJDGR
como padrão de atualização monetária de débito tributário, por não se tratar de fator de correção monetária
GH¿QLGRHPOHLHGLWDGDSHOD8QLmR3UHFHGHQWHV,,,5HFXUVR3URYLGRSDUFLDOPHQWHDXQDQLPLGDGH

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

5(63Q356XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD7XUPD5HODWRU0LQ'HPyFULWR5HLQDOGR-XOJDGRHP
3URFHVVXDO&LYLO([HFXomR)LVFDO,QWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR'HVQHFHVVLGDGH&RQVRDQWH
HQWHQGLPHQWRDVVHQWHQHVWDFRUWHRLQWHUHVVHDMXVWL¿FDUDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVR 
$UW,,,GR&3& QmRVHLGHQWL¿FDFRPD)D]HQGD3~EOLFDTXHpUHSUHVHQWDGDSRUSURFXUDGRUHEHQH¿FLDGD
SHOR  GXSOR JUDX GH MXULVGLomR QHFHVVDULDPHQWH  $UW  ,,, GR &3&  $ OHL GH H[HFXomR ¿VFDO p VLOHQWH
DFHUFDGDREULJDWRULHGDGHGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVRGHH[HFXomR¿VFDOWHQGRR67-HPRFDVL}HV
repetidas, reconhecido a desnecessidade. Recurso Desprovido.


5(63 Q 6& 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 5HODWRU 0LQ +XPEHUWR *RPHV GH %DUURV
Ementa. Tributário. Ação anulatória proposta por município. Intervenção do Ministério Público.
'HVQHFHVVLGDGH3UHFHGHQWHV-XULVSUXGHQFLDLVGR67-&RQWULEXLo}HV3UHYLGHQFLiULDV/HLQ»DUW
0RGL¿FDomRLQWURGX]LGDQRVHGRDUWGD/HLQ»SHORDUWGD/HLQ
GH  6ROLGDULHGDGH GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD FRP R FRQWUDWDGR SHORV HQFDUJRV SUHYLGHQFLiULRV
UHVXOWDQWHVGDH[HFXomRGRFRQWUDWRQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQ»VRPHQWHDSDUWLUGDSXEOLFDomR
GD OHL Q »  $ $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD UHVSRQGH VROLGDULDPHQWH FRP R FRQWUDWDGR SHORV HQFDUJRV
SUHYLGHQFLiULRV UHVXOWDQWHV GD H[HFXomR GR FRQWUDWR VRPHQWH D SDUWLU GD SXEOLFDomR GD OHL Q  GH
'HVQHFHVViULDDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHPSURFHVVRVHPTXHR(VWDGRHVWiDVVLVWLGR
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c291 291

05/04/2012 17:34:42

291

partes capazes, desde que não envolvam terras rurais objeto de litígios
SRVVHVVyULRVRXTXHHQFHUUHP¿QVGHUHIRUPDDJUiULD DUWGD/&
76/93):
1DHVWHLUDGRVGHPDLVIXQGDPHQWRVYHUL¿FDVHQmRKDYHULQWHUHVVHS~EOLFR
nos termos da nova leitura constitucional, a ser protegido pelos membros do Parquet.
1mRpDSUHVHQoDGRHQWHS~EOLFRQDOLGHTXHSRUVLVyMXVWL¿FDULDDintervenção, mas
sim o destino que se dá ao imóvel expropriado, bem como o tipo de imóvel envolvido.
1RFDVRGDGHVDSURSULDomRUHJXODGDSHOR'HFUHWROHLQSRUH[HPSORRTXH
se discute é apenas o preço justo. Este interesse é puramente patrimonial e pecuniário.
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
LQWHUHVVHSDWULPRQLDOGD)D]HQGD3~EOLFDSRUVLVyQmRVHLGHQWL¿FDFRPRLQWHUHVVH
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por advogado. 3. Recursos Especiais conhecidos, mas improvidos.

$*5$92HP5HVSQ±6&6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD5HODWRU0LQ)UDQFLVFR)DOFmR
Processual Civil e Tributário. Ação anulatória de débito previdenciário. Ministério Público. Intervenção.
'HVQHFHVVLGDGH $SOLFDomR DQDOyJLFD GD 6~PXOD »67- &RQWULEXLomR VREUH DXW{QRPRV H DYXOVRV
GHYLGD SRU PXQLFtSLR /HL Q » $XVrQFLD GH LQWHUHVVH UHFXUVDO $UW  GR &71 ,QH[LVWrQFLD GH
prequestionamento. Na esteira da iterativa jurisprudência deste eg. Sodalício, não há obrigatoriedade de
LQWLPDomRGRSDUTXHWSDUD¿QVGHLQWHUYLUHPSURFHVVRTXDQGRQmRKRXYHUXPDUHODomRLPHGLDWDHQWUHD
FDXVDHRLQWHUHVVH S~EOLFR QHOD FRQWLGR 2 PHUR OLWtJLR HQWUH HQWHV S~EOLFRV QmR p VX¿FLHQWH GH SHU VH D
TXHVHYHUL¿TXHRUHTXLVLWRDLQYRFDUDSUHVHQoDLQGLVSHQViYHOGRPLQLVWpULRS~EOLFRDSOLFDomRDQDOyJLFDGD
V~PXOD»67-$DOHJDGDYLRODomRDRGD/HLQ»DLQGDTXHUHFRQKHFLGDQHVWDVHGHHVSHFLDOQmR
teria o condão de alterar a parte dispositiva do aresto regional, porquanto alicerçado na Lei Complementar n.
»DTXDOQmRIRLREMHWRGHLUUHVLJQDomR&RPHIHLWRFDUHFHGRURDJUDYDQWHUHFRUUHQWHQHVWHSDUWLFXODU
de interesse recursal, na medida em que não é possível se vislumbrar qualquer vantagem em apelo que não
seja capaz de alterar a parte dispositiva do acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento do art. 121 do
FyGLJRWULEXWiULRQDFLRQDOPRWLYRSRUTXHLQFLGHQWHQDHVSpFLHDV~PXODQ»67)$JUDYRUHJLPHQWDO
desprovido.
5(63Q566XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD6HJXQGD7XUPD5HODWRU0LQLVWUR$QW{QLRGH3iGXD
Ribeiro. Desapropriação. Desistência do Expropriante anos após a imissão provisória na posse. Subsistência
GD REULJDomR GH LQGHQL]DU 0LQLVWpULR 3~EOLFR ,QWHUYHQomR 'HVQHFHVVLGDGH &3& $UWV  ,,, H 
SDUiJUDIR  , 1mR p REULJDWyULD D LQWHUYHQomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR  HP DomR H[SURSULDWyULD 1mR VH
aplicando a hipótese o art. 82, III, do C.P.C. II – No caso, mesmo que se entendesse necessária a intervenção
GR³3$548(7´SRUVHUDSDUWHDXWRUDXPDVXFHVVmRDLQGDDVVLPFXPSUHGLVSHQViODSRUTXDQWRQRPpULWR
p SRVVtYHO GHFLGLUVH  D OLGH HP VHX IDYRU &3& $UW  SDUiJUDIR  $SOLFDomR   5HFXUVR (VSHFLDO
Conhecido e Provido.
5(63Q$&6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD6HJXQGD7XUPD5HODWRU0LQLVWUR-RVpGH
Jesus Filho. Desapropriação. Indenização. Ministério Público. Intervenção. Face ao disposto no inciso III,
GRDUWGR&3&$LQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDFDXVDHPTXH¿JXUHFRPRSDUWHSHVVRDMXUtGLFD
de direito público não é obrigatória. A obrigatoriedade dessa intervenção está ligada ao fato da existência do
interesse público. Recurso não conhecido.
$J5J QR 5HVS Q &( 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 3ULPHLUD 7XUPD 0LQLVWUR
Francisco Falcão. Processual Civil e Administrativo. Ação de desapropriação. Reforma Agrária. Intervenção
do Ministério Público Federal. Necessidade. Existência de interesse público. Indisponibilidade. 1. A atuação
do Ministério Público, como custus legis, legitima-se na ação de desapropriação direta de imóvel rural para
¿QVGHUHIRUPDDJUiULDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHORDUWGD/HL&RPSOHPHQWDUQDOpPGDV
hipóteses abrangidas pelo art. 82 do CPC. 2. Se existe interesse público, decorrente de regra expressa, a exigir
a intervenção do Ministério Público, sua participação resta obrigatória, indisponível e inderrogável, por se
tratar de norma cogente. Precedentes desta Corte. Agravo Regimental provido.
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S~EOLFRSDUD¿QVGHintervenção do Ministério Público no processo, nas hipóteses do
artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil. Havendo discussão com relação ao
quantum indenizatório, não há interesse público primário a motivar a intervenção.
$ /HL &RPSOHPHQWDU Q  TXH WUDWD GR SURFHGLPHQWR HVSHFLDO SDUD R
SURFHVVRGHGHVDSURSULDomRWRGDYLDH[SUHVVDPHQWHGLVS}HHPVHXDUWLJRTXH
o Ministério Público Federal intervirá, obrigatoriamente, após a manifestação das
partes, antes de cada decisão manifestada no processo, em qualquer instância.
2 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD QR HQWDQWR WHP SRVLomR ¿UPDGD TXH FRP
H[FHomRGDGHVDSURSULDomRGHLPyYHOUXUDOSDUD¿QVGHUHIRUPDDJUiULDHPERUDDOHL
determine a intervenção do Ministério Público, esta não deve ocorrer se a discussão
¿FDUUHVWULWDDRYDORUGDLQGHQL]DomRQmRVHQGRDSOLFiYHOSRUWDQWRDUHJUDGRDUWLJR

  5(63 Q 63 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD  7XUPD MXOJDGR HP  5HODWRU 0LQ
Herman Benjamin. Processo Civil. Ministério Público. Intervenção. Interesse Público. Art. 82, III, do
CPC. Divergência jurisprudencial. Não-comprovação. Descumprimento dos requisitos legais. Honarários
DGYRFDWtFLRV5HYLVmR0DWpULDIiWLFRSUREDWyULD,QFLGrQFLDGD6~PXOD67-$MXULVSUXGrQFLDGR67-p
SDFt¿FDQRVHQWLGRGHTXHRLQWHUHVVHGD)D]HQGD3~EOLFDSRUVLVyQmRVHLGHQWL¿FDFRPRLQWHUHVVHS~EOLFR
SDUD¿QVGHLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVRQRVWHUPRVGRDUW,,,GR&3&$GLYHUJrQFLD
MXULVSUXGHQFLDOGHYHVHUFRPSURYDGDFDEHQGRDTXHPUHFRUUHGHPRQVWUDUDVFLUFXQVWkQFLDVTXHLGHQWL¿FDP
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável
a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
HVVHVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJLPHQWDLV DUW~QLFRGR&3&HDUWGR5,67- LPSHGHRFRQKHFLPHQWR
GR 5HFXUVR (VSHFLDO FRP EDVH QR DUW  ,,, DOtQHD ³F´ GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO  $ UHYLVmR GD YHUED
honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial
6~PXOD67- ([HFSFLRQDVHDSHQDVDKLSyWHVHGHYDORULUULVyULRRXH[RUELWDQWHRTXHQmRVHD¿JXUDQHVWH
FDVR5HFXUVR(VSHFLDOQmRFRQKHFLGR
  5(63 Q 63 (PEDUJRV GH GLYHUJrQFLD HP UHFXUVR HVSHFLDO 5HODWRU 0LQ 0DXUR &DPSEHOO
Marques. Julgado em 12.08.2009. RT vol. 889, pág. 205. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE CRIAÇÃO DE
RESERVA ECOLÓGICA.INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.1. A intervenção
do Ministério Público é obrigatória nas hipóteses elencadas no art. 82 do Código de Processo Civil, sob pena
GHQXOLGDGHGRSURFHVVRQRVWHUPRVGRVDUWVHGDTXHOHGLSORPDOHJDO$SDUWLFLSDomRGRyUJmR
PLQLVWHULDO WDPEpP p H[LJLGD HVSHFL¿FDPHQWH SDUD RV FDVRV GH GHVDSURSULDomR GLUHWD GH LPyYHO UXUDO
SDUD¿QVGHUHIRUPDDJUiULDQRVWHUPRVGRDUW/HL&RPSOHPHQWDUQ7UDWDQGRVHGH
ação em que se discute a desapropriação movida pelo Estado de São Paulo de área declarada de utilidade
S~EOLFDSDUD¿QVGHFULDomRGHUHVHUYDHFROyJLFDDDXVrQFLDGHDWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPRyUJmR
interveniente não conduz à nulidade do feito, na medida em que os dispositivos legais em referência não
atribuem competência à entidade para atuar em todas as demandas expropriatórias, mas apenas quando
DFDXVDJUDYLWDHPWRUQRGHOLWtJLRVFROHWLYRVSHODSRVVHGDWHUUDUXUDO±GHVDSURSULDomRGLUHLWDSDUD¿QVGH
reforma agrária, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. 3. Também não se pode dizer o caso em
WHODHQTXDGUDVHQDVHJXQGDSDUWHGRUHIHULGRGLVSRVLWLYRGR&3& ³QDVGHPDLVFDXVDVHPTXHKiLQWHUHVVH
S~EOLFRHYLGHQFLDGRSHODQDWXUH]DGDOLGHRXTXDOLGDGHGDSDUWH´ ,VVRSRUTXHDDomRGHGHVDSURSULDomRSDUD
¿QVGHXWLOLGDGHS~EOLFDHQYROYHWmRVRPHQWHLQWHUHVVHVH[FOXVLYDPHQWHHFRQ{PLFRVFRQFHUQHQWHVDYDORU
GHLQGHQL]DomRSHORLPyYHOH[SURSULDGRRXYtFLRGRSURFHVVRMXGLFLDO DUWGR'HFUHWR/HL 9DOH
ressaltar que, não se discute nos autos a causa ambiental, mas simplesmente o montante da indenização
cabível. Não há, portanto, que se falar em tutela de interesse público primário, referente ao interesse social
ou interesse de toda a sociedade, mas sim interesse público secundário, ou seja, interesse da Administração,
FXMDSURWHomRHVWiFRQ¿DGDDRyUJmRFRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRQFHELGRSDUDWDOHQFDUJRD3URFXUDGRULD*HUDO
GR (VWDGR  2 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD ¿UPRX RULHQWDomR QR VHQWLGR GH TXH R  LQWHUHVVH S~EOLFR D
MXVWL¿FDU D REULJDWRULHGDGH GD SDUWLFLSDomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR  QmR VH FRQIXQGH FRP R PHUR LQWHUHVVH
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82, inciso III, do Código de Processo Civil .
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2.17 – Ação que verse sobre direito individual não-homogêneo de
consumidor, sem a presença de incapazes:
Trata-se de questão patrimonial, disponível. Ademais, o próprio Código de
Defesa do Consumidor, no artigo 82, refere à defesa coletiva, assim entendida como
aquela que abranja interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Não se quer neste item, tratar do manejo da ação civil pública pelo Ministério
Público, como órgão agente, pois estar-se-ia fugindo do exame da matéria em análise.
A legitimidade ativa do Ministério Público nessas demandas tem sido tema tormentoso
aos lidadores do direito.
O destaque deve ser feito à atuação do Ministério Público como órgão
interveniente, embora a Lei da Ação Civil Pública diga que, quando o Ministério
Público não for a autor da ação, intervirá como custos legis. A posição majoritária
GHIHQGHTXHGHYHVHULGHQWL¿FDGDQRFDVRFRQFUHWRDLPSRUWkQFLDVRFLDOGDGHPDQGD
Havendo relevância social ou a presença de incapazes, deverá haver a intervenção.
2.18 – Ação que envolva fundação que caracterize entidade

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

fechada de previdência privada:

$V UHIHULGDV HQWLGDGHV VmR ¿VFDOL]DGDV SHOR 0LQLVWpULR GD 3UHYLGrQFLD
H[FOXVLYDPHQWH D WHRU GR TXH GLVS}H R DUWLJR  GD /HL Q  TXH WHP D
seguinte redação: Compete exclusivamente ao Ministério da Previdência e Assistência
Social velar pelas fundações que se enquadrem no conceito de entidade fechada de
SUHYLGrQFLDSULYDGDFRPRGH¿QLGRQRVDUWLJRVHGHVWD/HLGHUURJDGRDSDUWLU
GHVXDYLJrQFLDQRTXHFRPHVWDFRQÀLWDURGLVSRVWRQRVDUWLJRVDGR&yGLJRGH
Processo Civil e demais disposições em contrário. É, nesse sentido, o entendimento do
SDWULPRQLDOHFRQ{PLFRGD)D]HQGD3~EOLFD $563UHODWRU0LQLVWUR&DVWUR0HLUD'-
5(VS5-6HJXQGD7XUPD5HO0LQ(OLDQD&DOPRQ'-8GH5HVS*23ULPHLUD
7XUPD 5HO 0LQ /XL] )X[ '-8 GH    (PEDUJRV GH GLYHUJrQFLD SURYLGRV GHWHUPLQDQGRVH R
retorno dos autos à Primeira Turma para julgamento das questões remanescentes.
5(63Q0*6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD7XUPD5HODWRU0LQ(GXDUGR5LEHLURMXOJDGR
HP,QWLPDomR,PSUHQVD1DVFRPDUFDVHPTXHH[LVWDyUJmRHQFDUUHJDGRGDSXEOLFDomRGHDWRV
MXGLFLDLVYDOLGDHH¿FD]DLQWLPDomRSRUHVVHPHLRHIHWXDGDDLQGDTXHRDGYRJDGRQmRUHVLGDQDFRPDUFD
Sendo dois advogados, basta que a publicação contenha o nome de um deles que vem atuando na causa.
Ministério Público. Sua intervenção obrigatória se faz nas ações coletivas e não em todas as causas em que se
litigue a propósito de relação de consumo.
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Superior Tribunal de Justiça.
2.19 – Ação em que, no seu curso, cessar a causa de intervenção:
Despicienda maiores considerações. Cessada a causa que levasse à
intervençãoQmRKiUD]mRSDUDTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRHVWHMD¿VFDOL]DQGRRIHLWRe
RTXHVHYHUL¿FDjJXLVDGRTXHRFRUUHTXDQGRRPHQRUDWLQJHDPDLRULGDGHTXDQGR
HQWmRQmRPDLVVHMXVWL¿FDDintervenção de membro do Ministério Público.
2.20 – Intervenção em ação civil pública proposta pelo Ministério
Público:
$/HLGD$omR&LYLO3~EOLFD/HLQpH[SUHVVDHPGHWHUPLQDUTXH
não ações em que o Ministério Público não for autor, deverá intervir como custos
legis. A norma procura resguardar a necessidade de realçar o papel do Ministério
Público na tutela de interesses da sociedade, sejam difusos, coletivos e individuais
homogêneos, desde que indisponíveis. A importância da atuação do Ministério Público
na realização desses interesses sociais é tão ampla que, quando não for autor da ação
civil pública na tutela de bens de interesse da sociedade, deverá, obrigatoriamente,
partes.
No entanto, a interpretação deve ser esta e tão-somente. Não há que se pensar
que nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público para implementar
direitos coletivos, deve haver outro membro do Ministério Público que venha ao
SURFHVVR ¿VFDOL]DU D FRUUHWD DSOLFDomR GD OHL DR FDVR FRQFUHWR (VWD VLWXDomR IRJH GD
 5(63 Q ') 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD  7XUPD 5HODWRU 0LQ &DVWUR )LOKR MXOJDGR
567-YROSiJ35(9,'Ç1&,$35,9$'$&(1758635(67$d2'(&217$6$26
FILIADOS. CABIMENTO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. I – Só há
REULJDWRULHGDGHGHLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRIRUDGDVVLWXDo}HVHVSHFt¿FDVHQXPHUDGDVSHORDUWLJR
GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOTXDQGRIRUPDQLIHVWRRLQWHUHVVHS~EOLFRRTXHQmRVHYHUL¿FDQDKLSyWHVH
de ação de prestação de contas movida por associado em face de entidade fechada de previdência privada,
SRUHQYROYHUTXHVWmRGHQDWXUH]DQHJRFLDO,,2V¿OLDGRVGHSODQRGHEHQHItFLRSUHVWDGRSRUHQWLGDGHGH
SUHYLGrQFLD SULYDGD SRGHP H[LJLU D SUHVWDomR GH FRQWDV D ¿P GH SURFHGHU j DSXUDomR GRV YDORUHV SDJRV
mormente quando houver discrepância entre os cálculos apresentados. Recurso especial não conhecido.
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intervir R 0LQLVWpULR 3~EOLFR QR SURFHVVR ¿VFDOL]DQGR D FRUUHWD DSOLFDomR GD OHL jV

5(63Q356XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD7XUPD5HODWRU0LQ'LDV7ULQGDGH7HUFHLUD-XOJDGR
HP  567- YRO  SiJ  &LYLO3URFHVVXDO ([HFXomR SRU +RQRUiULRV GH $GYRJDGR HP DomR
de usucapião. Ministério Publico. Legitimidade para recorrer. Improcedente o pedido de usucapião cessa
DFDXVDGHLQWHUYHQomRREULJDWyULDGR03 DUW&3& QmRWHQGRRVHXUHSUHVHQWDQWHOHJLWLPLGDGHSDUD
recorrer de decisão, proferida em sede de execução por honorários de advogado, no que tange a incidência de
correção monetária sobre os mesmos, questão apenas de interesse das partes e do advogado (art. 99 par-1 da
OHL $FyUGmRSRU8QDQLPLGDGHQmRFRQKHFHUGR5HFXUVR(VSHFLDO
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¿QDOLGDGHGRSURFHVVRTXHpUHVROYHURVFRQÀLWRVGHIRUPDREMHWLYDEHPFRPRDUD]mR
de existir a própria Instituição do Ministério Público, que tem a incumbência e o dever
de defender os interesses maiores da sociedade.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre o
tema . Também, na mesma linha a doutrina de Antônio Cláudio Costa Machado que


diz que, LQVWDXUDGRRSURFHVVRFLYLOSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRRSUySULRyUJmRR¿FLDQWH
FXPSULUiRSDSHOGH¿VFDOL]DGRUGDUHJXODULGDGHSURFHGLPHQWDOHGDTXDOLGDGHGD
prova realizada (mesmo quanto aos fatos que hipoteticamente levem à improcedência
do pedido), se sorte a não haver a mínima necessidade de que intervenha outro órgão
para, autonomamente, cumprir esse mister47.
2.21 – Assistência à rescisão de contrato de trabalho:
$&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRHPVHXDUWLJRHH[LJHTXHD
UHVFLVmRFRQWUDWXDOHQWUHHPSUHJDGRUHHPSUHJDGRFRPPDLVGHXP  DQRGHVHUYLoR
seja assistida pelo respectivo sindicato ou feita perante a autoridade do Ministério do
Trabalho e Emprego, ou ainda, na falta destes pelo representante do Ministério Público
ou Defensor Público.
Fica evidenciado que a assistência a ser prestada nas rescisões de contrato
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

de trabalho envolve matéria, eminentemente, de direito do trabalho, que, nos seus
OLWtJLRV GH¿QH j justiça trabalhista a competência para a jurisdição, nos termos
GRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO2DUWLJRLQFLVR,OHWUD³E´GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO UHJXODPHQWDGR SHORV DUWLJRV  H  GD /HL &RPSOHPHQWDU Q  GH  GH
PDLRGHHVWDEHOHFHDVIXQo}HVHDVDWULEXLo}HVSHFXOLDUHVHVSHFt¿FDVH[FOXVLYDV
e especiais do Ministério Público do Trabalho em matéria do direito trabalhista.
A justiça trabalhista é peculiar e, perante ela, atuam os membros do
Ministério Público do Trabalho, sendo defeso a atuação, na justiça especializada,
de membros do Ministério Público dos Estados. Assim, as atribuições para assistir as

$J5JQR$JQ636XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD6HJXQGD7XUPD5HODWRU0LQ+pOLR0RVLPDQQ
MXOJDGR HP  $JUDYR UHJLPHQWDO $omR FLYLO S~EOLFD 1HJDWLYD GH VXELGD D UHFXUVR HVSHFLDO
,QWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR5HH[DPHGHSURYDV6XPQVWM'HVSURYLPHQWRGRDJUDYR1DDomR
FLYLOS~EOLFDR0LQLVWpULR3~EOLFRVyDWXDUiREULJDWRULDPHQWHFRPR¿VFDOGDOHLVHQmRLQWHUYLHUQRSURFHVVR
FRPRSDUWH /HLQDUW 3URSRVWDDDomRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRQmRKiQHFHVVLGDGHGH
R¿FLDURXWURyUJmRGDPHVPD,QVWLWXLomRFRPR¿VFDOGDOHL
0$&+$'2$QW{QLR&OiXGLRGD&RVWD$LQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRSURFHVVRFLYLOEUDVLOHLUR
(GLWRUD6DUDLYD6mR3DXORSiJ
 /HL &RPSOHPHQWDU Q  $UW  ,QFXPEH DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR QR kPELWR GH VXDV
atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, especialmente:
9±H[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSRUOHLGHVGHTXHFRPSDWtYHLVFRPVXD¿QDOLGDGH
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rescisões de contrato de trabalho é do Ministério Público do Trabalho, devendo, no
âmbito de sua autonomia, regulamentar a forma de atuação.
Cabe ressaltar que a justiça estadual tem competência residual, devendo
ater-se a todas as causas que não aquelas expressas como de competência especializada,
como é a justiça trabalhista. No âmbito da justiça especializada do trabalho,
atua o Ministério Público do Trabalho, a quem cabe zelar pela ordem jurídica laboral,
FRPR¿PGHPDQWHULQFyOXPHDVUHODo}HVWUDEDOKLVWDV
2.22 – Intervenção em mandado de segurança:
Esta é a matéria objeto do procedimento de controle administrativo
n° 0.00.000.000818-2009-79, que tem como autores inúmeros Promotores de
Justiça do Ministério Público baiano e que está apensado ao presente feito.
É de ser ressaltado, inicialmente, que ponderável parcela da doutrina nacional
entende que a intervenção no Ministério Público em mandados de segurança não deve
se operar mecanicamente. É majoritário o entendimento que o membro do Ministério
3~EOLFR GHYHUi DSyV LQWLPDGR GL]HU VH LGHQWL¿FD R interesse público primário na
causa, que importa na necessária intervenção, ou não. A manifestação de mérito, assim,
deverá estar respaldada pela necessidade da intervenção. A regra é de que o interesse
de direito público não pode ser confundido com o interesse que atrai a manifestação
do Ministério Público. Como conseqüência, cabe ao membro do Ministério Público
examinar, caso a caso, a presença do interesse que reclama a intervenção.
Celso Antônio Bandeira de Mello50 sustenta ser o interesse primário o interesse
público propriamente dito, pois é o interesse comum, geral, da própria sociedade. Para
ele o interesse público deve ser conceituado como interesse resultante do conjunto
dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua
qualidade de membros da sociedade pelo simples fato de o serem. Por sua vez, para o

&21)/,72'(-85,6',d2Q6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO5HODWRU0LQ6HS~OYHGD3HUWHQFH
3OHQR -XOJDGR HP  67) -867,d$ '2 75$%$/+2 &RPSHWrQFLD &RQVWLWXLomR DUWLJR  DomR
de empregado contra empregador visando à observação dos condições negociais de promessa de contratar
formulada por empresa em decorrência da relação de trabalho. 1 – Compete à Justiça do Trabalho julgar
demanda de servidores do Banco do Brasil para compelir a empresa ao cumprimento da promessa de venderlhes, em dadas condições de preço e modo de pagamento, apartamentos que, assentindo em transferir-se para
Brasília, aqui viessem a ocupar, por mais de cinco anos, permanecendo a seu serviço exclusivo e direto. 2 – A
determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões
de direito civil, mas sim, no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo é o fundamento do
pedido, tenha sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

público secundário que ocorre pela presença, apenas, de interesse de pessoa jurídica

50 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, in Curso de Direito Administrativo, 22ª ed, São Paulo, Malheiros Editores,
2007, pág. 58.
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eminente doutrinador, o Estado, como pessoa jurídica, possui interesses que não são
exclusivamente públicos, pois secundários. Diz Celso Antônio Bandeira de Mello51 que,
além de subjetivar interesses públicos, o Estado, tal como os demais particulares, é,
também ele, uma pessoa jurídica, que, pois, existe e convive no universo jurídico em
correspondência com os demais sujeitos de direito. Assim, independentemente do fato
GHVHUSRUGH¿QLomRHQFDUUHJDGRGRVLQWHUHVVHVS~EOLFRVR(VWDGRSRGHWHUWDQWR
quanto as demais pessoas, interesses que lhe são particulares, individuais, e que, tal
como os interesses delas concedidos em suas meras individualidades, se encarnam
no Estado enquanto pessoa. Estes últimos não são interesses públicos, mas interesses
individuais do Estado, similares, pois (sob o prima extrajurídico), aos interesses de
qualquer outro sujeito.
Por esta razão, parece ser equivocada a Resolução n° 10/03 do Colégio
de Procuradores de Justiça do Ministério Público baiano, que impõe obrigatoriedade
à intervenção dos membros da Instituição em mandados de segurança. A doutrina e
a própria jurisprudência deste Conselho Nacional consolidaram posição no sentido de
que nenhuma medida pode ferir a autonomia funcional dos membros do Ministério
Público. Assim, independente do que diga a referida Resolução, cabe o membro do
Ministério Público examinar o feito e dizer se há interesse público primário que leve a
sua intervenção.
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

Assim, no processo de mandado de segurança, o membro do Ministério Público
deverá examinar se há razão que leve à sua intervenção. Jairo Cruz Moreira sustenta que
o Ministério Público somente deverá intervir no tocante ao mérito, analisando caso a
FDVRVHRPDQGDGRGHVHJXUDQoDHQYROYHUDOJXPGRVIXQGDPHQWRVTXHMXVWL¿FDPR
agir institucional consoante sua função constitucionalmente prevista52.
Com efeito, a Resolução n° 10/03DRD¿UPDUTXHRVPHPEURVGR0LQLVWpULR
Público do Estado da Bahia são obrigados a se manifestar, indistintamente, nas
ações de mandado de segurança, sob pena de cometerem infração disciplinar,
essa, indubitavelmente, extrapolando os limites de sua possibilidade normativa, em
ÀDJUDQWH GHVUHVSHLWR j DXWRQRPLD IXQFLRQDO GH FDGD PHPEUR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
e, também, à Constituição. Sobre o tema, diz Clever Rodolfo Carvalho Vasconcelos53
que, RV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR 3URPRWRUHV H 3URFXUDGRUHV GH -XVWLoD

51 Ibdem, pág. 63.
52 MOREIRA, Jairo Cruz, A intervenção do Ministério Público no processo civil à luz da constituição. Belo
+RUL]RQWH(GLWRUD'HO5H\SiJ
53 VASCONCELOS, Clever Rodolfo Carvalho, in Ministério Público na Constituição Federal. São Paulo,
(GLWRUD$WODVSiJ
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Procuradores da República, Procuradores do Trabalho e Procuradores do Ministério
Público Militar) e os órgãos do Ministério Público ( tantos os órgãos individuais
quanto os órgãos colegiados, como o Conselho Superior ou o Colégio de Procuradores)
QRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH¿PVyHVWmRDGVWULWRVDRFXPSULPHQWRGD&RQVWLWXLomRH
das leis; não são obrigados a observar portarias, instruções, ordens de serviço ou
quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos superiores da Administração, no que
diga respeito ao que devam ou não fazer. Não se vedam instruções emanadas dos
órgãos da Administração Superior da Instituição, desde que as mesmas não possuam
apanágio vinculativo, mas tão somente recomendativo. Assim, os órgãos superiores
GDLQVWLWXLomRQmRSRGHPLPSRURUGHQVDRVPHPEURVGR3DUTXHWSRUH[HPSORµQmR
UHFRUUD¶µQmRGHQXQFLH¶HLVTXHVHDVVLPDJLVVHPHVWDULDPRIHQGHQGRDDXWRQRPLD
funcional de seus membros, o que equivaleria, em última análise, à desobediência à
Constituição.
eFHGLoRTXHDLQGHSHQGrQFLDIXQFLRQDOJDUDQWLDSUHYLVWDQRGRDUWLJR
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDODVVHJXUDDRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRREHGLrQFLDj
Constituição, às leis e à sua consciência. Possuem os membros do Ministério Público
total liberdade na formação de sua convicção, não devendo submissão a ninguém
no desempenho de suas funções ou atribuições. Tanto que a autoridade que venha a
ofender este princípio poderá responder por crime de responsabilidade, nos termos do
também no Poder Judiciário, não há que se falar em hierarquia funcional, apenas em
hierarquia administrativa.
Assim, não pode o Colégio de Procuradores impor aos Promotores de
Justiça que se manifestem, obrigatoriamente, em mandados de segurança, sob pena
GH FRPHWHUHP LQIUDomR GLVFLSOLQDU e WtSLFR FDVR GH H[HUFtFLR GH DWLYLGDGH¿P &DVR
o membro do Ministério Público entenda por não se manifestar no determinado
processo, terá a ampará-lo vasta doutrina e sólida jurisprudência. Examinando o
feito e entendendo que não há interesse primário, não há razão para ter que lançar
manifestação. No entanto, se o motivo para não-intervenção for desídia no exercício
GHVXDVIXQo}HVFDEHUiDRVyUJmRVGHFRQWUROHGHFDGD,QVWLWXLomRDWXDUFRPD¿UPH]D
que a situação exige, na correção da postura do membro do Ministério Público que deve

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

artigo 85, inciso II, da Constituição Federal. No âmbito do Ministério Público, como

servir aos interesses maiores da sociedade.
Ainda, sobre o tema, o eminente doutrinador Hugo Nigro Mazzili diz
TXH ³o princípio da independência funcional opõe-se precisamente ao princípio da
hierarquia. Longe de ser hierarquizado, o Ministério Público brasileiro é dotado de

 Obra citada, p. 16.
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autonomia, liberdade e independência funcional”.
eQHVVHVHQWLGRWDPEpPDSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOTXHWHPUDWL¿FDGR
D VREHUDQLD GR SULQFtSLR GD LQGHSHQGrQFLD IXQFLRQDO QD IRUPD GR DUWLJR   
da Constituição Federal, e sedimentado jurisprudência, que restou traduzida pelo
Enunciado de n° 6/09, que diz: ³2V DWRV UHODWLYRV j DWLYLGDGH ¿P GR 0LQLVWpULR
Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do
Ministério Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento
preparatório ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à
DWLYLGDGH ¿QDOtVWLFD QmR SRGHQGR VHU UHYLVWRV RX GHVFRQVWLWXtGRV SHOR &RQVHOKR
Nacional do Ministério Público, pois, embora possuam natureza administrativa,
não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, §2°, inciso II, CF, os quais se
UHIHUHPjJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGD,QVWLWXLomR´(Publicado no Diário da
-XVWLoDGHSiJ 
Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela independência
IXQFLRQDO GRV PHPEURV GD ,QVWLWXLomR QRV WHUPRV GR DUWLJR $   LQFLVR
II, da Constituição Federal, razão pela qual entendo que os atos emanados pela
Administração Superior não podem, deforma alguma, ferir as garantias e os princípios
nela estabelecidos.

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

3 – A atuação cível do Ministério Público em segundo grau:
Inicialmente, é importante registrar a referência feita por Antônio Araldo
Ferraz Dal Pozzo: “decisão da causa que pudesse derivar desta espécie de consulência
R¿FLDOVREUHDquaestio jurisFRQ¿DGDDXPPDJLVWUDGRMXULVWDMXQWRDXPFROpJLR
GHPDJLVWUDGRV9DOHUHSHWLUDDGYHUWrQFLDGH&DODPDQGUHLµQmRVHFRPSUHHQGLDEHP
qual a contribuição prática para a exata juristas que de direito sabiam tanto quanto
ele e que para interpretar bem a lei não tinham nenhuma necessidade de seu arecer”55.
A matéria referente a atuação do segundo grau do Ministério Público foi
REMHWRGHGHFLVmRGR&ROHJLDGRQRSHGLGRGHSURYLGrQFLDVQ
08 e que gerou trinta novos procedimentos para que se pudesse ter a leitura real da
atuação da Instituição e de seus membros perante os Tribunais. A questão, por certo,
é complexa e merece a atenção deste Conselho Nacional, em razão de circunstâncias
que devem expressar a efetiva posição dos membros do Ministério Público no processo
civil.
O Ministério Público é uma Instituição organizada em carreira. No âmbito do

55 DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz, in Posição do Ministério Público de segunda instância no cível,
Revista Justitia, Vol. 112, pág. 120.
300

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c300 300

05/04/2012 17:34:44

Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, a carreira inicia com
o cargo de Promotor de Justiça, em entrância inicial, e, vencidos os graus da carreira,
encerra com o cargo de Procurador de Justiça. Nos demais ramos do Ministério
Público da União, a carreira inicia no cargo de Procurador da República, do Trabalho
ou da Justiça Militar, e encerra com o cargo de Subprocurador-Geral da República, do
Trabalho ou da Justiça Militar.
A organização da carreira, todavia, não impõe diferenças entre as atribuições
GH¿QLGDVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHSRUOHLDWRGRVRVPHPEURVGD,QVWLWXLomR1D
PDWpULD FULPLQDOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GH¿QH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR FRPR WLWXODU GD
ação penal pública. Como tem decidido o Supremo Tribunal Federal, o Ministério
Público é parte, ou seja, seus membros titulam a ação penal e, como tal, não há que se
falar que, em segundo grau, não tenha a parte que titule a ação penal e que o membro
GR0LQLVWpULR3~EOLFRVHMDDSHQDV¿VFDOGDFRUUHWDDSOLFDomRGDOHL
O mesmo ocorre no processo civil. Em regra, até por determinação
constitucional, o Ministério Público deve assumir o seu papel de órgão agente. Como
tal, de modo geral, os membros do Ministério Público devem ser autores de ações
para implementar os mais elementares direitos da sociedade. Todavia, a Constituição
)HGHUDOHDOHJLVODomRSURFHVVXDODGPLWHPDSRVVLELOLGDGHGH¿VFDOL]DomRVREUHDFRUUHWD
aplicação da lei quando a lide preexistente tratar de direitos indisponíveis, sejam sociais
Assim, quando o Ministério Público promover uma demanda, atuando como
órgão agente, em segundo grau continuará a ser parte, pois não há como se entender
que o Ministério Público seja o autor da ação e, em segundo grau, não tenha mais autor a
demanda e passe o Ministério Público a atuar, no processo, como custos juris. Não há
dois interesses públicos a serem tutelados. O interesse público que o Ministério Público
persegue em primeiro grau não sofre transformação no segundo grau. Portanto, não
KDYHQGRGRLVLQWHUHVVHVS~EOLFRVLGHQWL¿FDGRVPDVDSHQDVXPR0LQLVWpULR3~EOLFR
tendo proposto uma demanda, será sempre parte a lutar pela implementação do
interesse, ainda que várias causas possam determinar a sua intervenção.
A doutrina, mesmo a que trata de matéria especializada, pouco tem se
preocupado com o tema. Todavia, o seu enfrentamento deve ser motivo de permanente

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

ou individuais.

H[DPH H UHÀH[mR 4XDO D UD]mR H TXDO R SDSHO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HP VHJXQGR
JUDX"$UHVSRVWDDHVWDSHUJXQWDpGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDDRSHU¿OFRQWHPSRUkQHRH
constitucional do Ministério Público.
Quando lutaram para consolidar a posição e o destaque que é reconhecido à
Instituição, neste momento histórico, os membros do Ministério Público entendiam ser
necessária a intervenção em todos os processos que, de alguma forma, seja pela natureza
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da lide – interesse público, ou pela qualidade da parte – ente estatal, pudessem traduzir
o seu reconhecimento e a sua importância. Assim, nos termos da Lei Complementar
QHDSyVSHODVUHIHUrQFLDVGD/HLQH/HL&RPSOHPHQWDUQ
as manifestações dos membros do Ministério Público deveriam conter os mesmos
requisitos das sentenças. E, assim, hoje são as manifestações – pareceres – dos
membros do Ministério Público. Como órgão interveniente o Ministério Público,
por seus membros, em primeiro e segundo grau, elaboram peças que são idênticas a
uma sentença e que são apresentadas antes das próprias sentenças.
(VVD SUD[H VHP G~YLGD HVWi VXSHUDGD H QmR UHÀHWH D LPSRUWkQFLD H RV
compromissos que têm os membros da Instituição.
Não bastasse essa como dito, o Ministério Público é organizado em carreira.
Quando os membros do Ministério Público alcançam o ápice de sua formação cultural,
a maturidade desejada ao exercício do cargo, a experiência vivenciada nos embates
diários das lides forenses, ou seja, quando estão prontos para retribuir a sociedade o
que foi gasto no período de formação e amadurecimento, os membros do Ministério
3~EOLFRSHUGHPFHUFDGHGRLVWHUoRV  GHVXDVIXQo}HV$WpDSURPRomRDR~OWLPR
cargo da carreira, ao menos no Ministério Público dos Estados, podiam realizar todos
DV DWULEXLo}HV GH¿QLGDV j ,QVWLWXLomR &RP D SURPRomR DR ~OWLPR JUDX GD FDUUHLUD
passam a dar pareceres em processos que chegam ao segundo grau já instruídos e que,
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

por vezes, não têm a mínima repercussão social. E o mais grave, não podem fazer mais
do que a lei determina, o que leva, muitas vezes, à falta de motivação e à acomodação.
Esse fato tem causado, nos membros que atuam em segundo grau, graves
contradições. Quando alcançam o último grau da carreira, com formação técnica
e amadurecimento para atuar em todas as questões relativas ao Ministério Público,
recebendo a maior remuneração paga aos membros, ao contrário de poderem atuar de
forma ampla, os que titulam os cargos de segundo grau passam a atuar, apenas, como
custos legis, pois as suas funções e atribuições perdem importância.
Ao lado desta ilógica situação, está a questão relativa a atuação, propriamente
dita, nos processos cíveis, como órgão interveniente.
Há, no âmbito da Instituição, posição que sustenta ser o membro do Ministério
Público que atua em segundo grau sempre custos legis. Para os que defendem esta
posição, não há qualquer vinculação com a função originalmente desempenhada por
membro do Ministério Público de primeiro grau. Esta posição é sustentada com base
no princípio da independência funcional de todos os membros do Ministério Público.
Assim, tratando-se de intervenção, por imposição do artigo 82 do Código de Processo
Civil, a função em segundo grau é de custos legis, apenas. Por exemplo, em uma
ação de alimentos promovida por um menor contra seu pai, em razão do interesse de
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Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c302 302

05/04/2012 17:34:44

incapaz, houve intervenção em primeiro grau e deve haver, também, em segundo grau,
mas sem qualquer vinculação. Também, os que defendem esta posição sustentam que,
mesmo nas ações propostas pelo Ministério Público na defesa de direitos indisponíveis,
DDWXDomRGHVHJXQGRJUDXpGH¿VFDOL]DomRHQmRFRPSRUWDYLQFXODomR3RUH[HPSOR
em ação de investigação de paternidade, promovida pelo Ministério Público como
substituto processual, em favor de incapaz – doente mental, a atuação em segundo grau
é desvinculada e pode haver posicionamento contrário ao do autor da ação.
Todavia, o posicionamento majoritário da doutrina tem indicado que a
atuação em segundo grau, nas causas em que o Ministério Público, em primeiro
grau, atua como órgão agente, não pode estar desvinculada da função originalmente
desempenhada, sob pena de haver prejuízo ao incapaz.
O que traduz a necessidade de atuação como órgão interveniente é a presença
de direitos indisponíveis, sejam sociais ou individuais. A atração da intervenção em
segundo grau faz-se, sempre, pela mesma necessidade de tutela de direitos indisponíveis,
GH¿QLGRVSHODIXQomRRULJLQDOPHQWHGHVHPSHQKDGDHPSULPHLURJUDX1mRKiFRPR
haver desvinculação do interesse indisponível que reclama proteção.
Não é possível se sustentar em um processo que, em primeiro grau, o Ministério
Público atue como substituto processual, autorizado por lei, promovendo demandas
na tutela de interesses indisponíveis e, quando o feito aporta em segundo grau, os
função processual, não é mais órgão agente e passa a ser órgão interveniente. Quem
está legitimado a propor ação civil, seja ordinária ou extraordinariamente, exerce a
WLWXODULGDGH GD GHPDQGD GR FRPHoR TXDQGR GH¿QH R SHGLGR DWp D GHFLVmR ¿QDO
quando do julgamento. O Ministério Público, quando legitimado, não pode ser titular
de determinada ação somente em primeiro grau. Quem está legitimado é o Ministério
Público e, na demanda, atua como titular da ação em primeiro e segundo grau.
Antônio Cláudio Costa Machado sustenta que, de igual modo, e em
decorrência destes argumentos, parece-nos inconcebível que, em primeira instância,
preste o órgão ministerial auxílio ao incapaz como assistente e, em segunda, neguelhe tal auxílio, prestando-o à parte contrária através de parecer desfavorável
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interesses sejam abandonados ou mesmo contrariados, pois a Instituição assumiu nova

DR KLSRVVX¿FLHQWH 1HP VH GLJD SRU RXWUR ODGR TXH R SULQFtSLR GD DXWRQRPLD
IXQFLRQDO WHP R FRQGmR GH MXVWL¿FDU R SDUHFHU FRQWUiULR DR LQFDSD] HP VHJXQGD
instância. É evidente que não, uma vez que a liberdade de consciência é limitada,
a nível de expressão, pelo tipo de legitimidade que receba o órgão do Ministério
Público num determinado processo. A legitimidade para coadjuvar o incapaz (art.
82, I) impossibilita o parecer desfavorável, porque não é isto que a lei espera de
um assistente, e como a autorização para intervir nessa qualidade também não se
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altera, não há que se cogitar, em segundo grau, de manifestação que fuja ao escopo
SUHHVWDEHOHFLGRGHSURWHomRGRLQWHUHVVHGRKLSRVVX¿FLHQWH56.
O eminente Procurador Regional da República, Paulo de Souza Queiroz, em
trabalho que produziu sobre a intervenção do Ministério Público, onde deu ênfase à
matéria penal, fez o alerta sobre o tema dizendo que, no futuro, a atuação do Ministério
Público como parecerista deve ser abolida, se é que de fato foi recepcionada pela
Constituição. E acrescentou, com extrema propriedade, que, por essas e outras, temos
que já é tempo de se iniciar amplo debate sobre a necessidade urgente de revisão
GHWRGDDHVWUXWXUDIXQFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRD¿PGHWRUQDUDVXDDWXDomR
PDLVUDFLRQDOHH¿FLHQWH&RQFOXLXD¿UPDQGRTXH a história do Ministério Público é a
história do Estado, um largo caminho de democratização, que só estamos iniciando,
e que por isso requer uma constante revisão crítica o que implica, ao mesmo tempo,
UHPRYHUSHUPDQHQWHPHQWHPLWRV¿Fo}HVHDOLHQDo}HVTXHLPSHoDPHVVDUHYLVmR57.
(VWDVUHÀH[}HVVREUHDDWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRFtYHORXQRFULPHHP
segundo grau, ocupam as discussões no âmbito da Instituição e deverão ser objeto de
exame pelo Conselho Nacional. Inicialmente, em razão na necessidade da intervenção,
que muitas vezes esta dissociada dos interesses da sociedade. Também, pela leitura
da Constituição Federal e o que ela determina ao Ministério Público brasileiro.
Ainda, pelo custo de manter estrutura a sustentar praxis superadas, deixando, por
ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

vezes de dar atenção às determinações constitucionais. Para tanto, cada unidade do
Ministério Público brasileiro já tem prestado informações detalhadas sobre a atuação
e conseqüências sociais do exercício das funções de seus membros, em segundo grau,
situações que, brevemente, serão analisadas, também, pelo Colegiado.
4 – Quanto à recomendação:
A matéria, como exposto, é de extrema importância à Instituição. Em razão do
que está sendo proposto, poderá, em regra, o Ministério Público brasileiro caminhar no
VHQWLGRGHRWLPL]DUVHXVUHFXUVRVKXPDQRVH[WUHPDPHQWHTXDOL¿FDGRVGH¿QLUSROtWLFDV
GH DWXDomR HP iUHDV GHVDWHQGLGDV SHOD ,QVWLWXLomR H ¿UPDU SRVLFLRQDPHQWR VREUH D
sua atuação no cível, como órgão interveniente, como, aliás, com muita competência,
já estão fazendo o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o
Ministério Público de alguns Estados brasileiros, onde cabe destacar a posição pioneira
,ELGHPSiJH
48(,52=3DXORGH6RX]D6REUHDLQWHUYHQomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHPVHJXQGRJUDXDUWLJRGLYXOJDGR
no GNPJ@yahoogrupos.com.br, por César Novais.
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do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, seguido pelos Ministérios Públicos
do Estado de Santa Catarina, do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro.
Para tanto, como já tem decidido este Colegiado, as recomendações,
quando expressadas, não têm caráter normativo, mas meramente regulamentar, pois
RULHQWDP R H[HUFtFLR GH DWLYLGDGH¿P TXH VmR GH¿QLGDV SRU OHL H SRVVXHP SURWHomR
constitucional.
No entanto, as recomendações dão legitimidade à necessidade de que seja
WUDoDGRRSHU¿OGHDWXDomRQDFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFReLPSRUWDQWHj,QVWLWXLomR
TXH VHMDP GH¿QLGDV DV KLSyWHVHV GH QmRLQWHUYHQomR DWUDYpV GH UHFRPHQGDomR DRV
membros, pois não pode o Ministério Público abdicar de sua função de orientação e de
¿VFDOL]DomRFRPSUHMXt]RFODURDRFRQFHLWRTXHDLQGDGHVIUXWDSHUDQWHDVRFLHGDGH
Deve ser realçado, ainda, que as recomendações, que possuem este caráter
regulamentar e interno, possam ter repercussão geral na Instituição. Evidente que
não haveria repercussão a decisão de recomendar, apenas, sem conseqüência alguma.
Todavia, em razão da recomendação, deve ocorrer a repercussão das questões
discutidas neste feito, que informariam as razões para a mudança estratégica do
Ministério Público.
As decisões do Conselho Nacional têm caráter administrativo e devem,
sempre, respeitar as autonomias da Instituição. O Supremo Tribunal Federal tem
fortalecer as autonomias e não para mitigá-las. Todavia, o tema proposto é de fundo
e de extrema importância ao Ministério Público. Poder-se-ia, numa leitura inicial,
HQWHQGHU TXH VH HVWDULD LQJUHVVDQGR QD DWLYLGDGH¿P GRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR
Público, o que é defeso ao Conselho Nacional. No entanto, só aparentemente a questão
WUDWDGHDWLYLGDGH¿QDOtVWLFD$MXGDUDSODQHMDUD,QVWLWXLomRpDWULEXLomRGR&RQVHOKR
1DFLRQDO EHP FRPR LPSRUWD DR &ROHJLDGR R FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR H ¿QDQFHLUR
do Ministério Público. Se, por praxes equivocadas, a Instituição tem perdido a
capacidade de dar atenção a questões de interesse da sociedade, deixando de lado o
seu caráter essencial, deve o Conselho Nacional recomendar o ajustamento de rumo
à Instituição, indicando caminhos que possam ser seguidos, no sentido de utilizar, com

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

MXULVSUXGrQFLD¿UPDGDQRVHQWLGRGHTXHRV&RQVHOKRV1DFLRQDLVIRUDPFULDGRVSDUD

PDLRUH¿FLrQFLDRVVHXVUHFXUVRVKXPDQRV±PHPEURVHVHUYLGRUHVTXHKRMHDWXDP
em demandas sem repercussão social, bem como que os orçamentos sejam compatíveis
com os compromissos da Instituição na efetivação dos graves compromissos sociais.
São inúmeras as áreas de atuação social desprezadas pela Instituição ou,
até mesmo desconhecidas, pois, por vezes, o Ministério Público opta pelo caminho da
praxe tradicional, que é mais fácil e de seu pleno conhecimento, e não observa que, na
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sua porta, fora dos gabinetes, está o cidadão e a sociedade clamando por maior atenção.
A recomendação deve traduzir o impacto subjetivo que advém do
resultado de sua repercussão. A questão tratada é revestida de grande interesse social.
A sua repercussão, o seu resultado e os seus efeitos ocorrerão em todo o Ministério
3~EOLFRQDDWXDomRGHFDGDPHPEURTXHVHWUDGX]LUiQDPXGDQoDGRSHU¿OGHDWXDomR
da própria Instituição. Cabe emprestar ao tema, a lição de Bruno Dantas, eminente
membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Em sua obra sobre a repercussão
JHUDO QRUPD FRQVWLWXFLRQDO H SURFHVVXDO TXH SRGH UHÀHWLU GDV GHFLV}HV GR 6XSUHPR
Tribunal Federal, Bruno Dantas faz uma abordagem sobre a extensão da repercussão
geral, que, no âmbito da competência administrativa restrita deste Colegiado, pode
ser aproveitado. Quando fala da repercussão geral, examinando a questão do interesse
público primário e secundário, entende ter ela, a repercussão, um conceito mais amplo,
de modo que, sempre que houver interesse social, estará caracterizada a repercussão
geral, porém a recíproca não é verdadeira58.
Com o olhar ao presente procedimento, por certo, há de se concluir que o
acertamento da forma de intervenção no cível, pelo Ministério Público brasileiro, terá
SURIXQGDUHSHUFXVVmRVRFLDOSRLVLPSRUWDUiQDQHFHVVLGDGHGH UH SODQHMDUDDWXDomR

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

da Instituição.
5 – Conclusão:
Ante o exposto, primeiramente, voto para que seja expedida recomendação
aos Ministérios Públicos para que, respeitada a autonomia, disciplinem a matéria da
intervenção no cível, também por recomendação interna, preservada a independência
funcional dos membros da Instituição, sem caráter normativo ou vinculativo, nos
termos referidos.
Ainda, no que se refere ao Procedimento de Controle Administrativo
n° 0.00.000.000818/2009-79, voto no sentido de acolher o pedido, para que seja
dada interpretação à Resolução 10/03, do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Público do Estado da Bahia, no sentido de que não tenha caráter vinculativo,
apenas de recomendação. Também, não há como prevalecer a norma que impõe
responsabilidade disciplinar ao membro do Ministério Público que, com base em suas
convicções, em obediência a Lei e a sua consciência, deixa de intervir em mandado de
segurança.
3RU ¿P voto no sentido de que o Conselho Nacional recomende aos
58 DANTAS, Bruno, in Repercussão geral, São Paulo, 2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2009, pág. 239.
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Ministérios Públicos que, no âmbito de sua autonomia, priorizem o planejamento das
questões institucionais, destacando as que, realmente, tenham repercussão social,
GHYHQGRSDUDDOFDQoDUDHIHWLYLGDGHGHVXDVDo}HVUHGH¿QLUDVDWULEXLo}HVDWUDYpVGH
ato administrativo e, também, repensar as funções exercidas por membros e servidores
da Instituição, permitindo, com isto, que estes, eventualmente, deixem de atuar em
SURFHGLPHQWRV VHP UHOHYkQFLD VRFLDO SDUD HP UD]mR GD TXDOL¿FDomR TXH SRVVXHP
direcionar, na plenitude, a sua atuação na defesa dos interesses da sociedade.
%UDVtOLDGHDEULOGH

CLÁUDIO BARROS SILVA

ATUAÇÃO DO MP COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE NO PROCESSO CIVIL.

Conselheiro
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CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.
Impossibilidade.

PROCESSO Nº 0.00.000.000555/2010-31
RELATOR: CONSELHEIRO FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE SILVA
REQUERENTE: MAURÍCIO ANDRÉ BARROS PITTA E OUTROS
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
OBJETO: Requer, de imediato, a suspensão de qualquer procedimento de
promoção ou remoção para a 1ª Promotoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de Alagoas, com a desconstituição do ato administrativo 01/10 do Conselho Superior daquele Estado. Pedido liminar.

ACÓRDÃO
1. Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado por
Maurício André Barros Pitta, Promotor de Justiça de 3ª entrância, George Sarmento
Lins Júnior, Promotor de Justiça de 3ª entrância e Denise Guimarães de Oliveira,
Promotora de Justiça, todos membros do Ministério Público do Estado de Alagoas,
com vistas ao controle do ato decorrente da publicação de Edital de Promoção n°
01/2010, para preenchimento do 10º cargo de Procurador de Justiça Criminal, a ser
do Ministério Público alagoano realizou, em 17 de março de 2010, sessão eivada de
nulidade pelos vícios formais e materiais que se expõe.
2. Aduzem que o Promotor de Justiça promovido, Márcio Roberto Tenório
de Albuquerque, concorreu à mencionada promoção, exercendo o cargo de Secretário
do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Alagoas, cargo este de
livre indicação e exoneração do Presidente do Conselho Superior e Procurador-Geral
de Justiça, Eduardo Tavares Mendes, integrando naquele momento sua equipe de
administração.
3. Outra concorrente, a Dra. Silvana de Almeida Abreu, exercia o cargo de

CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

provido em promoção, pelo critério de merecimento, uma vez que o Conselho Superior

Assessora da Corregedoria Geral do Ministério Público, cargo este de indicação do
Corregedor-Geral do Ministério Público, membro nato do Conselho Superior do
Ministério Público de Alagoas, também integrante da administração da Corregedoria
Geral.
4. Igualmente, concorreu a promoção, o Promotor de Justiça Afrânio Roberto
Pereira de Queiroz, que no exercício do cargo de Secretário do Colégio de Procuradores
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de Justiça também integra a administração do atual Procurador-Geral de Justiça e
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Asseveram, ainda, que este
mesmo candidato não poderia ter sido votado no primeiro escrutínio, uma vez que não
WHULD¿JXUDGRHPOLVWDVGHSURPRomRSRUPHUHFLPHQWRDQWHULRUHVFRQIRUPHLQIRUPDo}HV
prestadas pela própria Corregedoria-Geral. Os Requerentes esperavam que a reunião
IRVVHVXVSHQVDFRPWDOLQIRUPDomRSDUDTXHIRVVHIHLWDDUHWL¿FDomRRXUDWL¿FDomRGR
ato, mas a suspensão não ocorreu, ao contrário prosseguiu com a determinação de que
IRVVHFRQVLGHUDGRTXHRPHVPRMiWHULD¿JXUDGRHPOLVWDVDQWHULRUHV
5. Alegam que nem o Procurador-Geral e Presidente do Conselho Superior,
nem o Corregedor-Geral, membros natos do Conselho, declararam-se impedidos,
votando nos três indicados para compor a lista tríplice. Todos os votados exerciam
FDUJRVGHFRQ¿DQoDQDDGPLQLVWUDomRVXSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRDODJRDQR$LQGD
utilizam como fundamento do pedido jurisprudência deste Conselho Nacional do
Ministério Público, que em decisão Liminar proferida no Procedimento de Controle
Administrativo n° 0.00.000.000140/2009-24 de relatoria do Conselheiro Nicolao
'LQRGHFODURXVHRLPSHGLPHQWRGRV&RQVHOKHLURVTXHRFXSDYDPFDUJRVGHFRQ¿DQoD
do Procurador-Geral de Justiça de participar do procedimento de promoção por
merecimento em que o Chefe da Instituição era candidato.
$R¿QDOUHJLVWUDPTXHQmRIRUDPREVHUYDGRVRVFRPDQGRVOHJDLV SDUDD
UHIHULGDSURPRomRTXDLVVHMDPQ~PHURGHYH]HVHPTXHRVFDQGLGDWRV¿JXUDUDPHP
listas anteriores; cursos frequentados e de pós-graduação com a respectiva gradação;
CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

publicações e livros na área jurídica, entre outros e requereram liminarmente:
a) a suspensão de qualquer procedimento de promoção ou remoção da
promotoria de justiça antes ocupada pelo agora Procurador de Justiça, Dr. Márcio
Roberto Tenório de Albuquerque, para evitar a criação de um fato consumado e
irreversível que poderá causar graves prejuízos aos peticionários;
b) requisição da Ata da Sessão do Conselho Superior do Ministério Público
Alagoano com os votos fundamentados de cada conselheiro; e
c) determinar que a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Alagoas
e a Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público de Alagoas informem por
certidão a data em que o Promotor de Justiça Afrânio Roberto Pereira de Queiroz
¿JXURXDQWHULRUPHQWHHPOLVWDGHSURPRomRSRUPHUHFLPHQWRDRFDUJRGHSURFXUDGRU
de justiça, para que se possa aferir se o mesmo poderia ter sido votado no l° escrutínio
como remanescente de lista.
7. Em um exame preambular, proferi Decisão Liminar concedendo a
medida pleiteada, suspendendo qualquer procedimento de promoção ou remoção da
promotoria antes ocupada pelo agora Procurador de Justiça Márcio Roberto Tenório
310
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de Albuquerque. Na mesma decisão solicitei informações, por meio do expediente
nº 031/2010/SG/GAB/FMRAS-CNMP, ao Procurador-Geral de justiça do Estado de
$ODJRDVTXHWHPSHVWLYDPHQWHHQFDPLQKRXRVROLFLWDGRFRQIRUPHGRFXPHQWRVGHÀV
29/93.
8. No mesmo contexto foram solicitadas, por meio do Ofício nº 032/2010/
SG/GAB/FMRAS-CNMP, informações ao Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque,
QDTXDOLGDGHGHWHUFHLURLQWHUHVVDGRTXHIRUDPDFRVWDGDVDRVDXWRVjVÀV
Em síntese, é o relatório.
9.

Após o recebimento das informações mencionadas no relatório, pude

FRQVWDWDUFRQIRUPHGRFXPHQWRVGHÀVTXHH[LVWHSURFHVVRMXGLFLDOWUDPLWDQGR
na l6ª Vara Cível da Capital/Fazenda Estadual/Foro de Maceió, protocolizado sob o
nº 001.10.007184-9 com sentença exarada e mesmo objeto do presente Procedimento
de Controle Administrativo. Portanto. Revela-se impossível a análise de mérito por
este Conselho Nacional, uma vez que não lhe compete, adentrar no debate com risco
a atingir decisão judicial, ou nela intervir, por razão de segurança jurídica e respeito à
IXQomRMXULVGLFLRQDOHYLWDQGRVHDVVLPSRVVtYHLVSURQXQFLDPHQWRVFRQÀLWDQWHV


3HOR H[SRVWR UHYRJR D GHFLVmR OLPLQDU FRQFHGLGD ÀV   H

determino o arquivamento deste Procedimento de Controle Administrativo, nos termos
do art. 46, inciso X, alínea “b” , do RICNMP.

Brasília, 26 de abril de 2010

FRANCISCO MAURÍCIO RABELO DE ALBUQUERQUE SILVA
Relator1

CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

Pub1ique-se.

1 Art. 46 Compete ao Relator: […]
X – sem prejuízo da competência do Plenário, decidir monocraticamente nas seguintes hipóteses:
[…]
b) quando houver manifesta falta de interesse ou perda de objeto;
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RELATOR: Conselheiro Francisco Maurício
REQUERENTE: Maurício André Barros Pitta e outros
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Alagoas

EMENTA
RECURSO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU DECISAO LIMINAR CONCEDIDA E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
QUESTAO JUDICIALIZADA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE DEMANDAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso interno interposto em face de decisão que revogou decisão
liminar concedida e determinou o arquivamento dos presentes autos.

2. O objeto da demanda encontra sob análise do judiciário, o que impede
este Conselho Nacional de analisar o mérito.

CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

3. Prevalência da decisão da instância judicial sobre a da administrativa.

312

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em negar provimento
ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Francisco Maurício.
Brasília (DF) , 17 agosto de 2010.
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Conselheiro ALMINO AFONSO FERNANDES
PROCESSO N° 0, 00.000.000555/2010-31
RELATOR: Conselheiro Francisco Maurício
REQUERENTE: Maurício André Barros Pitta e outros
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Alagoas

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Interno interposto pelos requerentes, visando a reforma
da decisão que determinou o arquivamento do presente feito, tendo em vista que a
questão foi judicializada, tramitando o processo judicial perante a 16a Vara Cível de
Maceió/AL.
Não satisfeitos com a mencionada decisão, interpuseram o presente
recurso, aﬁrmando que a ação judicial não possui o mesmo objeto deste PCA, e que os
procedimentos administrativos e judiciais pertencem a instâncias estanques, que são
independentes acerca de suas competências.

VOTO - VISTA
O pedido de vista formulado, após o voto proferido pelo insigne relator,
justiﬁcou-se pelo fato de este Conselheiro ter sentido a necessidade de analisar com
mais acuidade os contornos do processo judicial, visando aferir se há identidade de
objetos.
Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que realmente os objetos de
ambas as demandas, judicial e administrativa, são idênticos, motivo pelo qual o recurso

CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

No mais, adoto o bem lançado relatório de ﬂs. 291/292.

merece ser improvido.
Assim, em que pese a plausibilidade do direito invocado neste feito, a
dualidade de jurisdição acaba por impor o posicionamento já manifestado pelo ilustre
Relator destes autos.
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Com efeito, a sentença judicial proferida nos autos n° 001.l0.007184-9, bem
demonstra a identidade de pedidos, conforme comprova o seguinte trecho:
“Também, do que consta dos autos não se vislumbra qualquer situação de violação a direito
do impetrante ou de ilegalidade nos atos dos Conselheiros que acolheram o nome do Promotor
Márcio Roberto Tenório para integrar a lista tríplice deste ano, o qual foi escolhido para
ocupar a vaga de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual de Alagoas. Diante
do exposto com fundamentos nos artigos 1° e l0° da Lei 12.016/2009, denego a segurança
pleiteada, pela ausência de direito líquido e certo do impetrante ou ato ilegal ou abusivo da
autoridade” - Fl. 294.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/AL, constatei

que o

requerente apelou da sentença, estando o mandado de segurança em grau de recurso,
tendo ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Ora, entendo que o presente recurso interno deve ser improvido, pois é
irreprochável a decisão que determinou o arquivamento do processo sem julgamento
do mérito, entendendo ser inadmissível a dualidade das instancias administrativa e
judicial.
Como se sabe, são independentes as instâncias cível, administrativa e penal,
de modo que qualquer decisão eventualmente tomada não terá o condão de interferir
na esfera jurídica dos requerentes, em virtude da primazia da decisão judicial, que julga
CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

DOLGHFRPGH¿QLWLYLGDGHQmRKDYHQGRLQWHUHVVHXWLOLGDGHSDUDRUHTXHUHQWHTXDOTXHU
decisão tomada por este Conselho.
Sendo assim, é evidente que o requerente não possui interesse de agir, já que
GHIRUPDDOJXPDVXDVLWXDomRMXUtGLFDSRGHVHUPRGL¿FDGDSRLVDTXHVWmRRUDGHEDWLGD
foi submetida ao crivo do Poder Judiciário.
Frise-se, de outro norte, que em se tratando de regime jurídico administrativo,
importam as normas que buscam atender aos interesses públicos, é dizer, refereVH DR FRQMXQWR GHVVDV UHJUDV TXH YLVDP D HVVH ¿P 1RUPDOPHQWH SDUD DWLQJLU HVVHV
objetivos, as normas jurídicas desse tipo de regime jurídico concedem uma posição
estatal privilegiada, ou seja, o Estado localiza-se num patamar de superioridade em
relação ao particular, justamente por defender o interesse de toda uma coletividade.
Dessa forma, surgem os dois princípios basilares do Direito Administrativo:
supremacia do Interesse público

sobre o particular e indisponibilidade do

interesse público.
No entanto, ainda que a importância do Direito Administrativo seja patente,
as controvérsias em matéria administrativa decididas pelo órgão executor não fazem
314
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coisa julgada material, cabendo ao Judiciário essa incumbência. Então, algum pedido
que seja dirigido à Administração Pública e por ela negado, pode ser revisto, como regra
geral, pelo Judiciário (CF, art. 5°, XXXV). Veremos adiante que, quanto ao mérito
administrativo, o Judiciário nada pode fazer.
Então, no Brasil, cabe somente ao Poder Judiciário dizer o Direito (juris
dicere ) de forma deﬁnitiva, no caso concreto. Isso não afasta a possibilidade de se
recorrer administrativamente de qualquer lesão ou ameaça a direto. Porém, as decisões
nessa instância, repita-se , sempre estarão sujeitas ao crivo do Judiciário.
Aqui cabe uma importante distinção, destacando a diferença entre unicidade
e dualidade de jurisdição. A Jurisdição é una, como no Brasil, quando apenas a um
órgão se defere a competência de dizer o Direito de forma deﬁnitiva, é dizer, fazendo
coisa julgada material (CF, art. 50, XXXVI). De outro lado, diz-se que é dual quando há
previsão de que dois órgãos se manifestem de forma deﬁnitiva sobre o Direito, cada qual
com suas competências próprias. Ocorre tal dualidade na França, onde as decisões em
matéria administrativa fazem coisa julgada material, enquanto que cabe ao Judiciário
manifestar-se sobre os demais assuntos. Assim, na França, uma decisão administrativa
não pode ser revista pelo Judiciário. Como já se disse, o Direito Administrativo pátrio
tem forte inﬂuência do Direito francês, sendo que a principal diferença entre ambos
os sistemas está justamente na dita natureza judicante da decisão do contencioso
administrativo francês.
Apenas para clarear, não se confundam os conceitos de dualidade

de

decisão de primeira instância, para que seja novamente analisado o caso por outra
superior, dentro do Judiciário. Portanto, se um caso está pendente de solução na esfera
administrativa, e inicia-se ação (perante o Judiciário) tratando do mesmo tema, a
decisão administrativa ﬁca prejudicada, posto que sempre valerá a judicial. Assim, o
processo administrativo será arquivado sem decisão de mérito.
A eleição da via administrativa ou judicial é opção do interessado. Porém,
uma vez acionado o Judiciário, não caberá mais a primeira via, pois a decisão judicial
sempre prevalecerá sobre a administrativa.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS , acompanho in totun o voto proferido

CONTROLE ADMINISTRATIVO DE QUESTÃO JUDICIALIZADA.

jurisdição e duplo grau de jurisdição. Este refere-se à possibilidade de recorrer da

pelo ilustre Conselheiro Relator, para manter a decisão de arquivamento hostilizada.
É como voto.
Brasília, 16 de agosto de 2010.

ALMINO AFONSO FERNANDES
Conselheiro do CNMP
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PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
Sigilo. Exceção.

PROCESSO Nº 0.00.000.001493/2009-41
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: CONSELHEIRO MARIO BONSAGLIA
REQUERENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
REQUERIDO: CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETO: Aplicabilidade do princípio da publicidade em procedimento
administrativo.

EMENTA
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

DE

DA

CONTROLE

CORREGEDORIA

ADMINISTRATIVO.
GERAL

DO

FEITO

MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACESSO À DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO NEGADO AO REQUERENTE. CARÁTER
EXCEPCIONAL

DO

SIGILO.

APLICAÇÃO

DO

PRINCÍPIO

DA

PUBLICIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XXXIII, 37 E 93, IX E X,
C/C ART. 129, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO
DA ALEGAÇÃO DE SIGILO. DIREITO DE ACESSO DO REQUERENTE

PROFERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é admitido em caráter excepcional, dada a regra constitucional da publicidade, consagrada nos arts. 5º, inciso XXXIII, 37 e 93, incisos IX e X (C.C. art.
129, § 4º), da Constituição Federal.
2. Mesmo nos casos em que cabível o sigilo do procedimento administrativo-disciplinar, seu julgamento é público (art. 93, inciso X, da CF).
3. Não se pode negar a qualquer interessado o acesso ao procedimento por
ele mesmo provocado, bem como cópia da decisão proferida.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E À DECISÃO

4. Demais disso, no caso concreto, o requerente exerce a função de Procurador Regional Eleitoral, responsável pela direção dos trabalhos do
Ministério Público Eleitoral no âmbito estadual (art. 77, caput, da Lei
Complementar nº 75/93), e o procedimento em tela versa sobre suposta irregularidade praticada por Promotor Eleitoral no exercício de suas
funções.
5. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho
Nacional do Ministério Público, por maioria, em julgar procedente o presente
Procedimento de Controle Administrativo, nos termos do voto do Conselheiro Mario
Bonsaglia, que passa a integrar o presente, vencido o Conselheiro Relator, que julgava
o pedido improcedente e determinava o fornecimento, ao requerente, de certidão
noticiando o motivo ensejador do arquivamento do procedimento disciplinar em
questão.
Brasília, 27 de abril de 2010.

MARIO BONSAGLIA
Relator

VOTO - VISTO
$GRWRREHPODQoDGRUHODWyULRGHÀV
No mérito, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Eminente
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

Conselheiro Relator, tenho que não pode ser negado ao requerente o pleno acesso às
informações constantes do procedimento disciplinar instaurado.
De um lado, tem-se que, como se verá adiante, não vigora mais no direito
brasileiro o sigilo automático dos feitos disciplinares. De outro lado, é certo que, ainda
que se tratasse de hipótese de sigilo, este não poderia ser oposto ao requerente das
providências disciplinares, sobretudo quando se tem em conta seu evidente interesse
jurídico decorrente da condição de Procurador Regional Eleitoral.
1. A regra da publicidade dos processos judiciais e administrativos
Inicialmente, é sabido que o contexto normativo emanado da Constituição,
GHVGH VXD UHGDomR RULJLQDO D¿JXUDVH JDUDQWLGRU GR SULQFtSLR GD SXEOLFLGDGH &RP
efeito, já o art. 5º enuncia a publicidade e o direito à informação como garantias fundamentais:
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Art. 5.º. (...)
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado;
(...)
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; (…)

Sendo inequívoco que os dispositivos contidos no art. 5º da Constituição esWDEHOHFHPGLUHLWRVHJDUDQWLDVGRFLGDGmRHPIDFHGR(VWDGRSRGHVHD¿UPDUTXHWDLV
normas devem ser sempre interpretadas favoravelmente aos indivíduos que protegem,
tomando-se as exceções em sentido estrito.
6RE WDO SUHPLVVD YHUL¿FDVH TXH RV GLVSRVLWLYRV VXSUDFLWDGRV HVWDWXHP R
direito de todos à informação e à publicidade dos atos processuais, havendo de ser
interpretadas com cautela as ressalvas consistentes na restrição da publicidade, aplicáveis somente quando tal restrição seja “imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado” e nos casos em que “a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem”.
Tais hipóteses de sigilo não podem ser alargadas para abranger, pois, todo e qualquer
procedimento disciplinar.
Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. MILITAR DA AERONÁUTICA. MATRÍCULA EM CURSO DA ECEMAR. PEDIDO INDEFERIDO. ACESSO A DOCUMENTOS FUNCIONAIS. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA CONSTITUCIONAL BASILAR: PUBLICIDADE. EXCEÇÃO: SIGILO. ORDEM CONCEDIDA.

 ³2 µKDEHDV GDWD¶ FRQ¿JXUD UHPpGLR MXUtGLFRSURFHVVXDO GH QDWXUH]D FRQVWLWXFLRQDO TXH
se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros existentes; (b) direito de

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

Nesse sentido, cumpre transcrever ementa de lapidar julgado do C. Superior

UHWL¿FDomRGRVUHJLVWURVHUU{QHRVH F GLUHLWRGHFRPSOHPHQWDomRGRVUHJLVWURVLQVX¿FLHQWHV
ou incompletos.
2. Trata-se de relevante instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades,
que representa, no plano institucional, a mais expressiva reação jurídica do Estado às situações que lesem, efetiva ou potencialmente, os direitos fundamentais da pessoa, quaisquer que
sejam as dimensões em que estes se projetem” (HD 75/DF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Informativo STF 446, de 1º/11/2006).
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2. $H[FHomRDRGLUHLWRjVLQIRUPDo}HVLQVFULWDQDSDUWH¿QDOGRLQFLVR;;;,,,
GRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRQWLGDQDH[SUHVVmR³UHVVDOYDGDVDTXHODV
FXMRVLJLORVHMDLPSUHVFLQGtYHOjVHJXUDQoDGDVRFLHGDGHHGR(VWDGR´QmRGHYH
SUHSRQGHUDU VREUH D UHJUD DOEHUJDGD QD SULPHLUD SDUWH GH WDO SUHFHLWR Isso
SRUTXHHPERUDD/HLQRSDUiJUDIR~QLFRGHVHXDUWFODVVL¿TXHDGRFXPHQWDomR
como sendo sigilosa, tanto quanto o faz o Decreto 1.319/94, não resulta de tais normas nada
que indique estar a se prevenir risco à segurança da sociedade e do Estado, pressupostos
indispensáveis à incidência da restrição constitucional em apreço, opondo-se ao particular,
no caso o impetrante, o legítimo e natural direito de conhecer os respectivos documentos,
TXH ODVWUHDUDP DLQGD TXH HP SDUWH H DVVLP GLJR SRUTXH GHYH H[LVWLU WDPEpP FHUWR
subjetivismo na avaliação, a negativa de sua matrícula em curso da Escola de Comando e
Estado Maior da Aeronáutica – ECEMAR, como alegado.

3. $ SXEOLFLGDGH FRQVWLWXL UHJUD HVVHQFLDO FRPR UHVXOWD GD /HL )XQGDPHQWDO
DUW  /; TXDQWR DRV DWRV SURFHVVXDLV  FDSXW TXDQWR DRV SULQFtSLRV D
VHUHPREVHUYDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRVHXTXDQWRjFKDPDGDSXEOLFLGDGH
LQVWLWXFLRQDO  LQFLVRV ,; H ; TXDQWR jV GHFLV}HV MXGLFLDLV LQFOXVLYH
DGPLQLVWUDWLYDVDOpPGHMXULVSUXGrQFLDLQFOXVLYHD6~PXOD67)HPVXD
FRPSUHHQVmR1RFDVRQmRKiMXVWL¿FDWLYDUD]RiYHODGHWHUPLQDUDLQFLGrQFLD
GD H[FHomR VLJLOR , em detrimento da regra. Aplicação, ademais, do princípio da

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

UD]RDELOLGDGHRXSURSRUFLRQDOLGDGHFRPREHPSRQGHUDGRSHORyUJmRGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Federal.

4. Ordem concedida.
(HD nº 91, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 16/04/2007 – grifo nosso).

No caso destes autos, constata-se que o sigilo recaiu sobre procedimento que
apurava o fato de um Promotor Eleitoral do Estado de São Paulo ter interposto Recurso
Especial diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral, com alegada usurpação da
competência do Procurador Regional Eleitoral. Ora, estaria em jogo aí a segurança da
sociedade e do Estado? Estaria envolvida a intimidade do nobre membro do Parquet?
Parece claro que não, de modo que a aposição de sigilo aos autos não se poderia
fazer sem o apelo a uma interpretação bastante ampliativa dessas exceções, o que é
absolutamente vedado pelos princípios basilares de hermenêutica jurídica.
Assentadas tais ponderações, tem-se que a alegação deduzida pelo Corregedor*HUDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORHPVXDVLQIRUPDo}HV ÀV 
no sentido de que as exceções abstratamente contidas nas normas supra transcritas
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serviriam a fundamentar a negativa de acesso às informações sobre o procedimento
administrativo instaurado naquela Corregedoria, parece transformar, data venia,
tais restrições em direitos fundamentais, e estes em exceções. Ora, como dito, as
KLSyWHVHVGHVLJLORVmRHVWULWDVHQRFDVRGRVDXWRVQmRVHYHUL¿FDP
Em se tratando de procedimento administrativo, cabe aqui invocar também
o preceito do art. 37, caput, da Constituição:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, SXEOLFLGDGHHH¿FLrQFLDHWDPEpPDRVHJXLQWH «

Mais uma vez, evidencia-se a regra da publicidade a reger toda a
Administração Pública, regra essa que, como é cediço, ganha prestígio em nosso
ordenamento jurídico como reação ao período ditatorial, no qual o segredo era
não raro aliado das iniquidades constantemente perpetradas contra os direitos
individuais.
Nesse passo, não bastassem as normas já existentes em apoio ao princípio
da publicidade, cumpre destacar que este restou extraordinariamente fortalecido pela
(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQ 5HIRUPDGR3RGHU-XGLFLiULR TXHPRGL¿FRXD

Art. 93 (...)
IX – Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação.
X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; (…)

Com efeito, foi acrescentado ao art. 93, inciso IX, do texto constitucional

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

redação dos incisos IX e X do art. 93 da Constituição Federal, que ora dispõem:

expressão restringindo drasticamente as hipóteses de declaração de sigilo, que passa
a ser cabível apenas “em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”1, e não mais
&RQ¿UDVHHPGHVWDTXHRFRQWUDVWHHQWUHDUHGDomRRULJLQDOHDUHGDomRDWXDOGRGLSRVLWLYRHPWHOD
“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes” (redação original);
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com base meramente no conceito indeterminado de “interesse público”.
E, de modo a eliminar quaisquer dúvidas em relação ao caso ora em
debate, a nova redação conferida ao inciso X do mesmo art. 93 deixa claro que as
decisões administrativas, inclusive as disciplinares, devem ser tomadas “em sessão
pública”². Assim é que a Constituição Federal passou a impedir o segredo também
nos julgamentos administrativos dos tribunais, o que se aplica, por força do art. 129,
§ 4º, aos julgamentos administrativos no âmbito do Ministério Público.
Evidentemente, todo o ordenamento infraconstitucional deve ser lido à luz
da sistemática de proteção à transparência firmada pela Constituição da República,
sobretudo após a alteração promovida pela EC 45/2004. Debaixo de tal perspectiva,
invocar a legislação ordinária aplicável ao Ministério Público, em especial os arts.
LQFLVR,9GD/HLQHLQFLVR9,,GD/HL&RPSOHPHQWDU(VWDGXDO
nº 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo), como
FRQVWRX GDV LQIRUPDo}HV DSUHVHQWDGDV D IOV  FRQVXEVWDQFLD FRP D GHYLGD
vênia, inversão na hierarquia das normas jurídicas.
Vale dizer, ainda que fossem considerados válidos tais dispositivos legais
ante as normas já albergadas na redação original da Constituição, analisadas acima,
não haveria dúvida de que o ordenamento constitucional assistiu à derrogação de
tais normas pelo art. 1º da EC nº 45/2004, norma superior e posterior que impôs a
transparência das decisões administrativas, sejam disciplinares ou não.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

A propósito, vale citar o seguinte julgado do C. STJ:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.

CONDENAÇÃO.

IMPUGNAÇÃO.

SANÇÃO

DE

DISPONIBILIDADE.

NULIDADE NA INSTAURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 927$d23Ò%/,&$'2352&(662
$'0,1,675$7,92 ',6&,3/,1$5 ( 38%/,&$d2 ,17(*5$/ '2 $&Ï5'2
(0 2)(16$ $26   (  '2 $57  '$ /20$1 12 &21),*85$'$
$3/,&$d2 '2 $57  ,1&,626 ,; ( ; '$ &). CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
“IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes
e a seus advogados, ou somente a estes, HPFDVRVQRVTXDLVDSUHVHUYDomRGRGLUHLWRjLQWLPLGDGH
GRLQWHUHVVDGRQRVLJLORQmRSUHMXGLTXHRLQWHUHVVHS~EOLFRjLQIRUPDomR” (redação dada pela
Emenda Constitucional n.º 45, de 2004).
9DOHFRQIHULUDTXLWDPEpPRFRQWUDVWHHQWUHDUHGDomRDQWHULRUHDWXDOGRGLVSRVLWLYR
“X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto
da maioria absoluta de seus membros” (redação original);
“X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros” (redação dada pela Emenda Constitucional n.º
45, de 2004).
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(...)
4. 2VHGRDUWGD/20$1GHYHPVHUFRPSDWLELOL]DGRVFRPRVLQFLVRV
,;H;GRDUWGD&)TXHGHWHUPLQDTXHRVMXOJDPHQWRVGRVyUJmRVGR3RGHU
-XGLFLiULRVHMDPS~EOLFRVHPRWLYDGDVDVVXDVGHFLV}HV3UHFHGHQWHGHVWD&RUWH
506355HO0LQ+e/,2026,0$11'-8
(...)
7. Recurso Ordinário desprovido.
(RMS nº 24.915-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 17/12/2007 – g.n.)

Todas as considerações até aqui expendidas permitem concluir que o critério
a ser empregado para nortear a declaração de sigilo de um procedimento administrativo
não é meramente a natureza disciplinar do caso.
Na verdade, a teor dos dispositivos constitucionais examinados, o
afastamento da publicidade nos processos judiciais e administrativos só se admite
XPD YH] YHUL¿FDGRV VLPXOWDQHDPHQWH GRLV SUHVVXSRVWRV L  D H[LVWrQFLD GH WHPD
concernente à segurança do Estado, ou de direito à intimidade a ser resguardado; e
(ii) a aferição de que a proteção a esse direito à intimidade não prejudicará o interesse
público à informação (art. 93, inciso IX, da CF). Ainda assim, cumpre ressaltar que
os julgamentos administrativos – e, por conseguinte, o inteiro teor das decisões – são

2. Da ilegalidade do sigilo no caso concreto
1mR IRVVH VX¿FLHQWH SDUD DIDVWDU R VLJLOR D YHUL¿FDomR GH TXH DV QRUPDV
legais invocadas para fundamentá-lo incompatibilizam-se com normas constitucionais
vigentes, ainda mais impertinente mostra-se a negativa de publicidade quando se
observa não estar a mesma amparada, no caso concreto, sequer pelos dispositivos
legais suscitados.
&RPHIHLWRRSUySULRUHTXHULGRD¿UPDTXHQRVWHUPRVGD/HL&RPSOHPHQ
tar nº 734/93, do Estado de São Paulo, a disciplina quanto à divulgação das penas

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

públicos (art. 93, inciso X, da CF).

é diversa, de modo que só as penalidades de advertência e censura são aplicadas reservadamente. Ora, no caso sob análise, nenhuma dessas sanções foi aplicada, tendo sido o feito, ao que se colhe, arquivado, com expedição de recomendação. Assim,
YHUL¿FDVH TXH WDO GHFLVmR GHL[RX GH VHU SXEOLFDGD QmR SRU GHWHUPLQDomR OHJDO PDV
FRQVRDQWHLQIRUPDGRSHORUHTXHULGR ÀV SRUIRUoDGHQRUPDLQIUDOHJDO $WR1RU
mativo nº 2/03) da própria Corregedoria, em verdadeira criação administrativa de
hipótese de sigilo.
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Em suma, exsurge dos autos a impertinência de se negar acesso ao procedimento administrativo instaurado e à decisão nele proferida, seja porque o feito não se
encontra acobertado por nenhuma das estritas hipóteses constitucionais de sigilo, seja
porque as hipóteses legais de sigilo tampouco se fariam aplicáveis.
3. Da legitimidade do requerente para acessar os autos do procedimento administrativo
$ LPSURSULHGDGH GR VLJLOR ¿FD DLQGD PDLV QtWLGD TXDQGR VH WHP HP FRQWD
outra peculiaridade do caso, qual seja: a circunstância de que as informações foram
negadas ao próprio requerente do feito, Procurador Regional Eleitoral de São Paulo.
Salta aos olhos, com efeito, a irrazoabilidade de se privar o requerente de
saber o resultado de sua representação, incluídos aí os motivos que conduziram a tal
resultado.
Em primeiro lugar, não se pode opor ao requerente o resguardo à intimidade
do representado, uma vez que, obviamente, aquele conhece os fatos imputados a este,
pelo simples motivo de que foi ele mesmo quem os relatou à Corregedoria.
Em segundo lugar, no caso concreto, o requerente exerce a função de Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, tendo por competência legalmente conferida
“dirigir, no Estado, as atividades do setor” (art. 77, caput, da Lei Complementar nº
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

75/93). Ora, negar ao Procurador Regional Eleitoral o pleno acesso aos autos de procedimento instaurado, por sua provocação, em face de Promotor Eleitoral que se sujeita,
nos termos da lei, à sua direção (sob o aspecto administrativo) é claramente incabível.
Mais ainda, deixar de fornecer qualquer informação sobre os motivos da decisão tomada revela-se, data venia, temerário ao exercício das funções ministeriais, especialmente por impedir o requerente de fundamentar adequadamente possível insurgência em
face de tal decisão (tem-se em mente aqui a possibilidade, em tese, de eventual requerimento de Revisão de Procedimento Disciplinar, nos termos do Regimento Interno
deste CNMP).
&RQ¿UDVHDUHVSHLWRGRWHPDGHFLV}HVEDVWDQWHHOXFLGDWLYDVGR(&RQVHOKR
Nacional de Justiça:
Representação formulada contra o julgador. Direito do autor da representação de saber as
razões do desacolhimento. Alegação de sigilo Pedidos de Providências. Negativa de fornecimento das informações prestadas pelos magistrados representados não amparada pela
legislação vigente. Princípio constitucional da publicidade na Administração. Emenda Constitucional 45/2004. Eventual sigilo das decisões administrativas do Tribunal restou extinto.
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Ressalva do sigilo imprescindível á segurança da sociedade e do Estado. (art. 5, inciso XXXIII, da CF. 37 da CF). – “2UHSUHVHQWDQWHHPSURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRWHP
R GLUHLWR GH VDEHU DV UD]}HV TXH IXQGDPHQWDUDP R GHVDFROKLPHQWR GH VXD UH
SUHVHQWDomRDWpPHVPRSDUDTXHDSUHVHQWHHYHQWXDOUHFXUVRjLQVWkQFLDDGPL
QLVWUDWLYDVXSHULRUFRPEDVHQDSDUWH¿QDOGRLQFLVR;GRDUWGD&)
3HGLGRGH3URYLGrQFLDVGHIHULGR´.
(CNJ – PP 27 – Rel. Cons. Germana Moraes – 10ª Sessão – j. 06.12.2005 – DJU 15.12.2005
±(PHQWDQmRR¿FLDO

Processo Disciplinar. Sigilo. Limitações. – ³,QWHUHVVDGR QDV 5HYLV}HV 'LVFLSOLQDUHV
SRGHPWHUDFHVVRDRVDXWRVGRV3URFHGLPHQWRV'LVFLSOLQDUHVGHFRUUHQWHVDSyV
VHX MXOJDPHQWR FRQIRUPH 5HJXODPHQWR *HUDO GD &RUUHJHGRULD 1DFLRQDO GH
Justiça. Eventual violação de correspondência sigilosa não gera nulidade de atos sigilosos
praticados pelo Conselho. Não conhecimento do Recurso”.
(CNJ – PAD 04 – Rel. Cons. Joaquim Falcão – 80ª Sessão – j. 17.03.2009 – DJU 06.04.2009)

A propósito, registre-se que este Conselho Nacional do Ministério Público tem
adotado, em feitos disciplinares, exemplar postura de apreço ao princípio da publicidade,
FRPRVHYHUL¿FDSRUH[HPSORQD5HFODPDomR'LVFLSOLQDUQ
79, cujo acórdão foi publicado, em seu inteiro teor, no sítio do CNMP na internet, tendo

4. Conclusão
Ante todo o exposto, pedindo vênia para divergir do Eminente Conselheiro
Relator, julgo procedente o presente Procedimento de Controle Administrativo, determinando-se ao requerido que encaminhe ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias,
cópia integral dos autos do Procedimento nº 013/09-CGMP, incluído o inteiro teor da
decisão de arquivamento proferida.
É como voto.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

DHPHQWDVLGRGLYXOJDGDQR'LiULR2¿FLDO HGLomRGHS 

MARIO BONSAGLIA
Relator
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CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.
Natureza indenizatória.

PROCESSO Nº 0.00.000.001390/2009-81
RELATORA: CONSELHEIRA SANDRA LIA SIMON
5(48(5(17($03(51ȸ$662&,$d2'20,1,67e5,23Ò%/,&2'2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
OBJETO: REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA A MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
EMENTA
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
IMPLEMENTAÇÅO DE AUXÍLIO-MORADIA A TODOS OS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE. AUSÊNCIA
DE CARÁTER INDENIZATÓRIO NA VERBA PLEITEADA. VIOLAÇÃO A
RESOLUÇÃO Nº 10 DO CNMP. IMPROCEDÊNCIA.

ACÓRDÃO
O Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, decidiu pela
autos, nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 28 de abril de 2010.
SANDRA LIA SIMÓN
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo apresentado pela

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

improcedência do Procedimento de Controle Administrativo, com o arquivamento dos

Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte — AMPERN, para
implementação, em folha de pagamento dos membros do Ministério Público estadual,
de auxílio-moradia, de acordo com os artigos 50, inciso II, da Lei Federal nº 8.625/93
(LOMP), e 168 da Lei Complementar Estadual nº 141/96.
Em sede de medida liminar, a Requerente solicitou, ainda, o imediato
LPSOHPHQWR GD PHQFLRQDGD YHUED 2 SHGLGR IRL SRU PLP LQGHIHULGR ÀV  
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GLDQWHGDLQH[LVWrQFLDGDQHFHVViULDGHQVLGDGHGD³IXPDoDGRERPGLUHLWR´SDUD¿QVGR
SURYLPHQWROLPLQDUSUHWHQGLGRMiTXHQmRVHD¿JXUDYDUD]RiYHODFRQFHVVmRGHPHGLGD
de urgência, de cunho satisfativo, sem a manifestação da parte contrária.
Foram solicitadas informações acerca dos fatos à Procuradoria-Geral de
-XVWLoDFXMDPDQLIHVWDomRHQFRQWUDVHDFRVWDGDjVÀV
É o breve relato.

VOTO
2 SHGLGR LQLFLDO IRL SULPHLUDPHQWH IRUPDOL]DGR SHUDQWH D 3URFXUDGRULD
Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Procedimento nº
4792/2008-PGJ.
'H DFRUGR FRP R SDUHFHU HPDQDGR SHOD $VVHVVRULD -XUtGLFD ÀV  
DSURYDGRSHORHPLQHQWH3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoD À HPTXHSHVHRSDJDPHQWR
da verba encontrar, em princípio, previsão legal, havia necessidade de encaminhamento
do assunto ao Colégio de Procuradores de justiça do MPRN, diante da “visível
repercussão orçamentária” e de se tratar de interesse institucional.
Assim, quando do encaminhamento dos autos ao Colégio de Procuradores de
Justiça, e para sua melhor instrução, encaminhou-se, também, cópia da Representação
Q  ÀV   GDWDGD GH  GH GH]HPEUR GH  H
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

subscrita, por 7 (sete) Promotores de Justiça do MPRN ao Procurador-Geral da
5HS~EOLFDSDUDDMXL]DPHQWRGH$omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGHH[DWDPHQWHHP
relação ao art. 168 da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (LOMPRN), objeto da
discussão.
Os autos foram distribuídos à Terceira Procuradoria de Justiça, sendo que
D LOXVWUH 5HODWRUD SURIHULX GHVSDFKR ÀV   FRP GHWHUPLQDomR GH SURYLGrQFLDV
QHFHVViULDV j LQVWUXomR GR IHLWR RItFLR DR 3URFXUDGRU*HUDO GD 5HS~EOLFD D ¿P GH
REWHU LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GD 5HSUHVHQWDomR  R¿FLR DR
Conselho Nacional do Ministério Público, para conhecimento do atual posicionamento
a respeito de pagamento de auxílio-moradia aos membros do MP; e, ofícios a todos os
órgãos ministeriais dos Estados e do DF, bem como ao MPT e MPM, com o objetivo de
colher informações a respeito do assunto no âmbito de cada órgão.
Após a instrução e juntada das manifestações apresentadas, o Colégio de
Procuradores de Justiça indeferiu, à unanimidade, o pedido de pagamento de auxílioPRUDGLD GHOLEHUDQGR VREUH D ÀDJUDQWH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GR DUWLJR  GD /HL
Complementar Estadual 119 141/96.
Efetivamente, o artigo 168 da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio
328
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*UDQGHGR1RUWHUH]DRVHJXLQWH
Art. 168. Ao membro do Ministério Público lotado em sede onde não haja residência
R¿FLDOserá concedido auxílio-moradia no valor de 10% (dez por cento) de sua remuneração.

3DUiJUDIR~QLFR5HVLGrQFLD2¿FLDOSDUDRVHIHLWRVGHVVHDUWLJRVmRWRGRVRVSUpGLRVSUySULRV
GDLQVWLWXLomRHDTXHOHVFHGLGRVSRU3UHIHLWXUDV0XQLFLSDLVHRXWURVyUJmRVS~EOLFRVPHGLDQWH
FRQYrQLRRXWHUPRGHFHVVmRSDUDUHVLGrQFLDQD&RPDUFDGR0HPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFR
(Grifou-se)

Importante destacar, Senhores Conselheiros, que conforme consta do
conjunto probatório, a verba ora pleiteada NUNCA foi paga pela instituição, mesmo por
TXHQmRH[LVWHTXDOTXHUUHVLGrQFLDR¿FLDOQRkPELWRGR0351EHPFRPRQHQKXPD
política de implementação, nesse sentido.
$GHPDLV YHUL¿FDVH TXH R REMHWR GR SUHVHQWH 3&$ UHIHUHVH D SDJDPHQWR
de auxílio-moradia em caráter geral, haja vista o pedido ser referente a todos os
membros do MPRN, independentemente da situação de cada um.
2UD 6HQKRUHV &RQVHOKHLURV R EHQH¿FLR SOHLWHDGR QHVVHV PROGHV YLROD
frontalmente o entendimento deste Conselho Nacional do Ministério Público, pois, de
acordo com o artigo 49 da Resolução nº 10 do CNMP o auxílio-moradia tem caráter de
¿UPDGDDUHVSHLWRGRFDUiWHULQGHQL]DWyULRGRDX[tOLRPRUDGLDHPFRQVRQkQFLDFRP
os artigos 37, cuput e inciso XI, e 40, parágrafo 89, ambos da Constituição Federal
(Suspensão de Segurança (SS) 3312, Min. Rel. Ellen Gracie).
$VVLP FRQVLGHUDQGRVH TXH R DX[tOLRPRUDGLD p YHUED GH QDWXUH]D
LQGHQL]DWyULD H TXH R SHGLGR LQLFLDO p JHQpULFR QR VHQWLGR GR SDJDPHQWR D WRGRV RV
membros do Parquet potiguar, independentemente da situação de cada um, julgo o
presente Procedimento de Controle Administrativo IMPROCEDENTE.
É como voto.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

LQGHQL]DomR&RPUHODomRDRDVVXQWRR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOMiWHPMXULVSUXGrQFLD

Brasília, 28 de abril de 2010.

SANDRA LIA SIMÓN
Relatora
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CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.
Natureza indenizatória.

PROCESSO Nº 0.00.000.000071/2011-73
RELATOR: CONSELHEIRO ACHILES DE JESUS SIQUARA FILHO
REQUERENTE: DARTANHAN VERCINGETÓRIX DE ARAÚJO E ROCHA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
OBJETO: LEGALIDADE NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA.

EMENTA
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO ONDE SE
REQUER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM COM PREVISÃO NA LEI
N. 8.625/1993 E NA LC ESTADUAL N. 141/1996. DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIAS OFICIAIS NO MP/RN, BEM COMO DE
ESTUDOS NO SENTIDO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO. CONSEQUENTE
DEFERIMENTO A TODOS OS MEMBROS MINISTERIAIS. JUSTIFICATIVA NO ART. 24 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO

BURLA À NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DA GRATIFICAÇÃO
EM RAZÃO DE OMISSÃO ESTATAL. PELA IMPROCEDÊNCIA.
1. Previsão da possibilidade de concessão do auxílio-moradia no art. 50
da Lei n. 8.625/1993 e no art. 168, da Lei Complementar Estadual n.
141/1996.
'HFODUDomRGHDXVrQFLDGHUHVLGrQFLDVR¿FLDLVQRkPELWRGR0LQLVWpULR
Público do Estado do Rio Grande do Norte, culminaria em concessão a
todos os membros ministeriais, de modo indiscriminado.
3. Omissão do Estado no cumprimento da norma prevista no art. 24
do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte não pode

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

GRANDE DO NORTE. IMPOSSIBILIDADE DE OFICIALIZAÇÃO DE

MXVWL¿FDURGHVYLUWXDPHQWRGDQDWXUH]DLQGHQL]DWyULDGRDX[tOLRPRUDGLD
como forma de compensação aos membros do Ministério Público estadual.
1HFHVViULDXWLOL]DomRGDPHGLGDMXGLFLDOSHUWLQHQWHjTXHVWmR
4. Notícia de Representação junto ao Procurador-Geral da República
REMHWLYDQGRDSURSRVLomRGH$',1HPIDFHGRDUWGD/HL2UJkQLFD
Estadual do Parquet potiguar. Pela improcedência.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho
Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em julgar improcedente o presente
Procedimento de Controle Administrativo, diante da possibilidade de desvirtuamento
GDQDWXUH]DMXUtGLFDH¿QDOLGDGHGREHQHItFLRGRDX[tOLRPRUDGLDDFDVRDSOLFDGRQRV
termos ora delineados na legislação vigente.
Brasília, 23 de fevereiro de 2011.

ACHILES DE JESUS SIQUARA FILHO
Relator

RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de Procedimento de Controle Administrativo forPXODGRSHOR-XL])HGHUDO6XEVWLWXWRHH[3URPRWRUGH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR*UDQGH
GR 1RUWH 'DUWDQKDQ 9HUFLQJHWyUL[ GH $UD~MR H 5RFKD HP TXH UHTXHU SURYLGrQFLDV
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

acerca do pagamento de auxílio-moradia, no importe de 10% sobre a remuneração
mensal, concernente aos períodos de 28/03/2003 a 30/08/2003 e de 1º/03/2004 a
TXDQGRH[HUFLDVHXPLVWHUQDV&RPDUFDVGH3HGUR9HOKR51H1tVLD)OR
UHVWD51FRPDFUpVFLPRGHDWXDOL]DomRPRQHWiULDHMXURVGHPRUD
¬VÀVFRQVWDPDSHWLomRLQLFLDODFRPSDQKDGDGDGRFXPHQWDomRTXH
a instrui.
,QLFLDOPHQWHHVFODUHFHR5HTXHUHQWHTXHRSUHVHQWH3&$SRVVXLSUHWHQVmRGLV
WLQWDGDTXHODTXHIRLPDQHMDGDSHOD$VVRFLDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR
Grande do Norte – AMPERN, nos autos do Processo CNMP n. 0.00.000.001390/2009DOLQKDQGRVHDRVFULWpULRVHVTXDGULQKDGRVSRUHVWH&RQVHOKR1DFLRQDOSRUTXDQWR
não é genérico.
5HJLVWUDTXHIRLPHPEURGRParquet potiguar no interregno de 29/11/2002 a
HTXHDGHVSHLWRGHLQH[LVWLUUHVLGrQFLDR¿FLDOQDV&RPDUFDVGH3RUWR9H
lho e Nísia Floresta, onde exerceu suas atribuições em determinado momento, jamais
recebeu auxílio-moradia, previsto no art. 50 da Lei n. 8.625/1993 e no art. 168 da Lei
Complementar Estadual n. 141/1996.
6DOLHQWDTXHIUHQWHjLQpUFLDGD,QVWLWXLomRLQJUHVVRXHPFRP
332
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SOHLWR MXQWR j 3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD GR 0351 EXVFDQGR R DGLPSOHPHQWR
GDUHIHULGDJUDWL¿FDomRWHQGRVLGRLQVWDXUDGRSDUDWDQWRR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
nº 1.047/2008.
Entrementes, o processo supramencionado foi julgado improcedente, nos
termos do parecer de lavra do Promotor de Justiça e Coordenador da Assessoria
Jurídica, Marcus Aurélio de Freitas Barros.
7RGDYLDDGX]TXHDVUD]}HVLQYRFDGDVQRRSLQDWLYRUHWURFLWDGRQmRPHUHFH
SURVSHUDUSXJQDQGRRXWURVVLPSHODUHYLVmRGDTXHOHDWRDGPLQLVWUDWLYR
-XVWL¿FD VXD SUHWHQVmR FRP VXSHGkQHR QR DUW  GR $WR GDV 'LVSRVLo}HV
7UDQVLWyULDV GD &RQVWLWXLomR GR (VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH RQGH GLVS}H TXH
QR SUD]R GH  FLQFR  DQRV GD SURPXOJDomR GDTXHOD &RQVWLWXLomR R (VWDGR GHYHULD
executar, em convênio com os Municípios sedes de Comarca, a construção de residência
do representante do Ministério Público.
2FRUUHTXHVHJXQGRFHUWL¿FDDGHWHUPLQDomRLPSRVWDSHORFRQVWLWXLQWHQmR
foi plenamente efetivada até os dias atuais, ainda havendo Comarcas desprovidas de
UHVLGrQFLDR¿FLDOFRPRDFRQWHFHXFRPDVGH3HGUR9HOKRH1tVLD)ORUHVWDjpSRFDTXH
lá atuou.
3RQGHUD SRUWDQWR TXH GR GHVFXPSULPHQWR GR FRPDQGR FRQVWLWXFLRQDO
exsurge responsabilidade do Estado para compensar o Promotor de Justiça lotado em
&RPDUFDGHVWLWXtGDGHUHVLGrQFLDR¿FLDO
PLQLVWHULDLV TXH DWXDP HP &RPDUFDV TXH FRQWDP FRP LPyYHLV SURYLGHQFLDGRV SHOR
Poder Público.
)ULVDDLQGDTXHRDUWGD/HL2UJkQLFDGRParquet norte-rio-grandense
GHXHIHWLYLGDGHjREULJDomRUHSDUDWyULDGR(VWDGR
(OHQFDRXWURV(VWDGRVGDIHGHUDomRTXHFRQFHGHPRDX[tOLRPRUDGLDDRVVHXV
membros ministeriais e os percentuais praticados.
5HVVDOWDTXHDYLQFXODomRGR3RGHU3~EOLFRDRSDJDPHQWRGDJUDWL¿FDomRHP
GHVWDTXHpDLQGDPDLRUQR5LR*UDQGHGR1RUWHHPUD]mRGDH[LVWrQFLDGHSUHYLVmR
constitucional para construção de residência de representante do Ministério Público.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

'HVWDFDDTXHEUDGDLVRQRPLDRFRUULGDHQWUHR5HTXHUHQWHHRXWURVPHPEURV

5HSXWD DGHTXDGR R PRGR FRPR D /HL 2UJkQLFD H (VWDWXWR GR 0LQLVWpULR
Público potiguar regula a obrigação de concessão do auxílio-moradia.
&RQVLGHUD DIURQWD DR SULQFtSLR GD PRUDOLGDGH D RPLVVmR GR (VWDGR QR TXH
pertine ao cumprimento do art. 24 do ADCT da Constituição do Rio Grande do Norte.
1R TXH WDQJH j SURSRUFLRQDOLGDGH HQWHQGH TXH R PHLR DGRWDGR SHOD /&
(VWDGXDO Q  PRVWUDVH DGHTXDGR SRVWR VHU R H[LJtYHO SDUD VH FKHJDU DR
resultado almejado.
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5HD¿UPD SRU GHUUDGHLUR D FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GR DUW  GD OHL
VXVRPHQFLRQDGD D¿UPDGR TXH D GHFLVmR GD 3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD GR
5LR *UDQGH GR 1RUWH VLOHQFLRX HP DSRQWDU TXDO R GLVSRVLWLYR FRQVWLWXFLRQDO VHULD
pretensamente violado.
¬ À  FRQVWD FHUWLGmR QRWLFLDQGR D H[LVWrQFLD GH SURFHVVR FRP REMHWR
VHPHOKDQWHDRGRSUHVHQWHTXDOVHMDRWRPEDGRVRERQ
UD]mRSHODTXDOIRLGLVWULEXtGRSRUSUHYHQomRFRQVRDQWHDXWXDomRGHÀ
,QVWDGRDVHPDQLIHVWDUR3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDGR3DUTXHWQRUWHULR
JUDQGHQVH0DQRHO2QRIUHGH6RX]D1HWRLQIRUPDDSyVUHDOL]DUEUHYHUHODWRDFHUFD
GDTXHVWmRTXHWRGRVRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
1RUWHTXHH[HUFHUDPRFDUJRGH3URFXUDGRU*HUDOGH-XVWLoDDSyVDHGLomRGDQRUPD
GD/HL&RPSOHPHQWDUQTXHLQVWLWXLXRDX[tOLRPRUDGLDLQWHUSUHWDUDPQDQR
VHQWLGRGHQmROKHDWULEXLUXPMXt]RVpULRGHUD]RDELOLGDGHHSURSRUFLRQDOLGDGHSRVWR
TXHRUHIHULGREHQHItFLR³WDOFRPRREMHWLYDPHQWHSUHYLVWRQDOHLIHUHRGHYLGRSURFHVVR
legal em seu aspecto substancial”.
$GX] TXH R 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR &103 Q
³IRLMXOJDGRLPSURFHGHQWHHPUD]mRGDDXVrQFLDGHFDUiWHU
LQGHQL]DWyULRGDYHUEDSOHLWHDGDHYLRODomRD5HVROXomRQGR&103´
$OHJD TXH VHJXQGR VXD FRPSUHHQVmR R DGPLQLVWUDGRU QmR HVWDULD PDLV
vinculado ao princípio da legalidade estrita, não devendo dar efetividade a dispositivo
CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

GH OHL VXEVWDQFLDOPHQWH LQFRQVWLWXFLRQDO $GX] TXH ³SHOD QRYD IHLomR GR 'LUHLWR
Administrativo, o administrador deve, isso sim, pautar-se pelo princípio da juridicidade,
não aplicando norma reputada inconstitucional”.
$OpPGLVVRMXVWL¿FDRQmRSDJDPHQWRGHDX[tOLRPRUDGLDDRVPHPEURVGR
0LQLVWpULR3~EOLFRGR5LR*UDQGHGR1RUWHQRIDWRGHTXHWRGRVRVPHPEURVGDTXHOD
XQLGDGHPLQLVWHULDOWHULDPHVWHGLUHLWRMiTXHQmRH[LVWHUHVLGrQFLDR¿FLDOHPQHQKXPD
das comarcas no Estado do Rio Grande do Norte, tampouco política ou ação no sentido
GHUHJXODPHQWDUDPDWpULD3RUHVWHDVSHFWRDGX]D&KH¿DLQVWLWXFLRQDODQRUPDTXH
DXWRUL]D R SDJDPHQWR GD GHEDWLGD LQGHQL]DomR HQFRQWUDVH UHGLJLGD HP DIURQWD DRV
SULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVGDPRUDOLGDGHUD]RDELOLGDGHHGDLVRQRPLD
Registra trecho de voto do Procedimento Administrativo nº 4792/2008-PGJ,
GHUHODWRULDGD3URFXUDGRUDGH-XVWLoD7HUH]D&ULVWLQD&DEUDOGH9DVFRQFHORV*XUJHO
HPTXHD¿UPDDÀDJUDQWHYLRODomRGDOHLDSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVin verbis:
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Tal situação infringe o princípio da moralidade, expresso no artigo 37 da Constituição
Federal, pois, sendo pago indistintamente a todos os membros do Ministério Público, o
referido auxílio perde sua natureza indenizatória, transformando-se numa forma velada de
conceder aumento salarial, em alguns casos, acima do teto, sendo, na verdade, um acréscimo
ao subsídio, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal em seu artigo 39, § 4º.

'HFODUD DLQGD TXH R SDJDPHQWR UHDOL]DGR QD PDQHLUD DTXL SOHLWHDGD
DIURQWDULD R SULQFtSLR GD LVRQRPLD LJXDODQGR R PHPEUR TXH HIHWLYDPHQWR UHDOL]RX
GHVSHVDV H[WUDRUGLQiULDV FRP R TXH HVWi ORWDGR RX HP H[HUFtFLR QR ORFDO GH VXD
residência.
1RWLFLD R HQFDPLQKDPHQWR SRU VHWH PHPEURV GDTXHOD ,QVWLWXLomR GH
5HSUHVHQWDomR DR 3URFXUDGRU*HUDO GD 5HS~EOLFD YLVDQGR R DMXL]DPHQWR GH $omR
Direta de Inconstitucionalidade, no tocante ao art. 168 da Lei Complementar Estadual
nº 141/1996, matéria objeto da presente demanda.
3RUGHUUDGHLURLQIRUPDTXHUHDOL]RXFRQVXOWDSHUDQWHRVÏUJmRV0LQLVWHULDLV
da União e dos Estados, extraindo das respostas – efetivadas pelo Ministério Público
dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Rio de
-DQHLUR±TXH³nas instituições que tem previsão legal para o auxílio moradia e que
HIHWLYDPHQWH SDJDP R UHIHULGR EHQHItFLR Ki XPD UHJXODPHQWDomR HVSHFt¿FD TXH
detalha os casos nos quais o referido benefício será efetivamente pago ao membro.
seria a situação o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte”.
Os autos foram encaminhados ao Gabinete deste Conselheiro em 19/01/2011,
FRQIRUPHDWHVWDRWHUPRGHUHPHVVDGHÀYHUVR
É o relatório.

VOTO
Consoante mencionado anteriormente, trata-se de Procedimento de

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

Isto com o objetivo de que não se pague indistintamente o auxílio moradia, conforme

&RQWUROH$GPLQLVWUDWLYRIRUPXODGRSRU'DUWDQKDQ9HUFLQJHWyUL[GH$UD~MRH5RFKD
-XL])HGHUDO6XEVWLWXWRHH[3URPRWRUGH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH
QR TXDO UHTXHU R SDJDPHQWR GR DX[tOLRPRUDGLD FRUUHVSRQGHQWH DR SHUtRGR HP TXH
exerceu seu mister nas Promotorias de Justiça das Comarcas de Pedro Velho e Nísia
)ORUHVWDHQWmRGHVSURYLGDVGHUHVLGrQFLDVR¿FLDLV
,QLFLDOPHQWH FXPSUH UHJLVWUDU TXH D SRVVLELOLGDGH GH FRQFHVVão da
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JUDWL¿FDomR UHIHUHQWH DR DX[tOLRPRUDGLD HQFRQWUDVH SUHYLVWD QR DUW  GD /HL Q
8.625/1993, consoante se observa, in verbis:
Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do Ministério Público,
nos termos da lei, as seguintes vantagens:

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

,, ± DX[tOLRPRUDGLD QDV &RPDUFDV HP TXH QmR KDMD UHVLGrQFLD R¿FLDO FRQGLJQD SDUD R
membro do Ministério Público;

[…]

A Lei Complementar Estadual nº 141/1996 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte – em seu art. 168, também prevê o pagamento da verba
VREPHVPDMXVWL¿FDWLYD6HQmRYHMDPRV

$UW$RPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRORWDGRHPVHGHRQGHQmRKDMDUHVLGrQFLDR¿FLDO
será concedido auxílio-moradia no valor de 10% (dez por cento) de sua remuneração.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

3DUiJUDIR ~QLFR 5HVLGrQFLD R¿FLDO SDUD RV HIHLWRV GHVVH DUWLJR VmR WRGRV RV SUpGLRV
próprios da Instituição e aqueles cedidos por Prefeituras Municipais e outros órgãos
públicos, mediante convênio ou termo de cessão, para residência na Comarca do membro
do Ministério Público.

Com efeito, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, prevê, no art.
GR$'&7RSUD]RGH FLQFR DQRVSDUDFRQVWUXomRGDUHVLGrQFLDGRUHSUHVHQWDQWH
GR0LQLVWpULR3~EOLFRHPFRQYrQLRFRPRV0XQLFtSLRVVHGHVGH&RPDUFD2FRUUHTXH
DWpRSUHVHQWHPRPHQWRQmRKiQRWtFLDVGR¿HOFXPSULPHQWRGDQRUPDVXSUDFLWDGD
'HVVH PRGR QmR REVWDQWH H[LVWLU SUHYLVmR OHJDO SDUD D DXWRUL]DomR GH WDO
JUDWL¿FDomR QRV PROGHV TXH RUD VH HQFRQWUDP GHOLQHDGRV QD OHJLVODomR RUJkQLFD
GD ,QVWLWXLomR 0LQLVWHULDO SRWLJXDU WHQGHP D PDFXODU R FDUiWHU WUDQVLWyULR GD
YHUED LQGHQL]DWyULD FDUDFWHUtVWLFD HVWD Mi GHYLGDPHQWH UHFRQKHFLGD SRU HVWH
Conselho Nacional, conforme se infere de trecho da decisão nos autos do PCA n.
0.00.000.001543/2010-24, de relatoria do Conselheiro Adilson Gurgel:
$V YHUEDV FRUUHVSRQGHQWHV j DMXGD GH FXVWR H DR auxílio-moradia,
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j OX] GD OHJLVODomR H GRV DWRV QRUPDWLYRV LQWHUQRV GR & 103 possuem caráter
indenizatório e transitório, por tal motivo admitem o acréscimo ao subsídio
JULIRVQRVVRV 
9DOH IULVDU TXH DR FRQWUiULR GR TXDQWR D¿UPDGR SHOR 3URFXUDGRU*HUDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH0DQRHO2QRIUHGH6RX]D1HWRR3&$
QQmRIRLMXOJDGRLPSURFHGHQWH³HPUD]mRGHDXVrQFLDGH
FDUiWHULQGHQL]DWyULRGDYHUEDSOHLWHDGDHYLRODomRD5HVROXomRQGR&103´$QWHV
SHORFRQWUiULRHFRQVRDQWHSRQWXDR5HTXHUHQWHjÀDGHFLVmRHPTXHVWmRUHD¿UPD
D QDWXUH]D LQGHQL]DWyULD GD JUDWL¿FDomR FRPR SRGH VH YHUL¿FDU GD PDQLIHVWDomR GD
Conselheira Sandra Lia 6LPyQLQOLWWHULV
Ora, Senhores Conselheiros, o benefício pleiteado nesses moldes viola
frontalmente o entendimento deste Conselho Nacional do Ministério Público, pois
de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 10 do CNMP, o auxílio-moradia tem
caráter de indenização. JULIRVQRVVRV
2 IDWR p TXH GR PRGR TXH HVWDYD VHQGR UHTXHULGR JHQHULFDPHQWH D WRGRV
RV PHPEURV UHWLUDULD D VXD FDUDFWHUtVWLFD GH LQGHQL]DomR H FRPR WDO GHYHQGR VHU
analisado caso a caso, e não concedido a todos de modo indeterminado.
(VVH p SRLV R DUJXPHQWR SDUD R TXDO D LQGHQL]DomR UHIHUHQWH DR DX[tOLR
moradia, para os membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
1mR KDYHQGR UHVLGrQFLD R¿FLDO QR kPELWR GR Parquet potiguar, conforme
asseverado pelo seu chefe ministerial, e prevendo, o art. 168 da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996, a inclusão de 10% incidentes sobre o subsídio dos membros, a
WtWXORGHDX[tOLRPRUDGLDWRGRVUHFHEHULDPLQGLVWLQWDPHQWHVHPTXHIRVVHDQDOLVDGD
cada situação de modo particular.
7DOSURFHGLPHQWRWUDQVPXWDULDDQDWXUH]DGHLQGHQL]DomRGDYHUEDSOHLWHDGD
SHUSHWXDQGRVH FRPR XP DFUpVFLPR YHQFLPHQWDO R TXH YLRODULD SRU VXSRVWR DV
Resoluções 09/2006 e 10/2006 deste Conselho Nacional.
'HVWDUWH FRQFHGHU D WRGRV RV PHPEURV HP UD]mR GH UHTXHULPHQWR GD
UHVSHFWLYDHQWLGDGHGHFODVVHRXID]rORGHLJXDOPRGRHPUD]mRGDOHJLVODomRORFDO

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

WRUQDVHLQYLiYHOGRPRGRTXHRUDVHHQFRQWUDSUHYLVWRQDOHJLVODomRLQWHUQD

sem avaliação in casuWUD]HPDPHVPDFRQVHTXrQFLDSUiWLFDWHUPLQDQGRQDYLRODomR
jVUHVROXo}HVGHVWH&103
$FDVRH[LVWLVVHPPRUDGLDVR¿FLDLVHPGHWHUPLQDGDVFRPDUFDVHRXHVWXGRV
SDUDVXDVLPSOHPHQWDo}HVSRGHUVHLDDQDOLVDURVFDVRVH[FHGHQWHVYHUL¿FDQGRVHD
SRVVLELOLGDGHGDSHUFHSomRGREHQHItFLRHPTXHVWmR
$ DSOLFDomR GR  DUW  GD /HL 2UJkQLFD GDTXHOH Parquet desvirtuaria
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c337 337

05/04/2012 17:34:48

337

R FRQFHLWR GR DX[tOLRPRUDGLD SRUTXDQWR VHULD GHYLGR D WRGRV RV UHSUHVHQWDQWHV
PLQLVWHULDLVGHPRGRLQGLVFULPLQDGRHSHUPDQHQWH³SHUSHWXDQGRXPUHJLPHDTXHp
QDWXUDOHLQHUHQWHRFDUiWHUWUDQVLWyULR´1.
9DOH UHVVDOWDU SRU LPSRUWDQWH TXH R HQWHQGLPHQWR RUD HVSRVDGR HQFRQWUD
respaldo em decisão do Conselho Nacional de Justiça, em caso análogo, como se pode
observar do trecho do Procedimento de Controle Administrativo n. 486, a seguir
transcrito:
Os argumentos trazidos aos autos pelo TJ/RO apenas corroboram a constatação de que a
YHUED HVWi VHQGR SDJD FRP LQWXLWR UHPXQHUDWyULR 6XEOLQKHVH HP SULPHLUR OXJDU TXH o
reconhecimento pelo CNJ da legalidade do auxílio moradia não implica que deva
o mesmo ser concedido a todos os magistrados daquele Estado. Por outro lado, a
invocada necessidade de tratamento igualitário a todos os magistrados – o qual restaria
ofendido no caso de restringir-se a sua concessão – afasta a sua marca indenizatória, pois
as YHUEDVLQGHQL]DWyULDVVmRGHYLGDVDSHQDVHPFDVRVHVSHFt¿FRVHQmRDWRGDV
DVSHVVRDVGHIRUPDJHQHUDOL]DGD como defendida pelo TJ/RO. O auxílio moradia visa
MXVWDPHQWH D VXSULU IDOWDV HVSHFt¿FDV H[LVWHQWHV HP GHWHUPLQDGDV FLGDGHV FRP UHODomR D
determinados magistrados. Veja-se o voto do ilustre conselheiro Alexandre de Moraes,
SURIHULGR QD LQVWDXUDomR GR 3&$  HP TXH R &1- ¿UPRX posicionamento acerca a
QDWXUH]D MXUtGLFD GR DX[tOLR PRUDGLD YHUED VDODULDO TXH DSHQDV VHUi OHJDO

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

TXDQGR WLYHU FDUiWHU LQGHQL]DWyULR H WUDQVLWyULR  7DPEpP ¿FRX HVFODUHFLGR TXH
a sua concessão dar-se-á segundo o princípio da proporcionalidade – princípio este
TXH WHP MXVWDPHQWH R REMHWLYR GH DIDVWDU DUELWUDULHGDGHV H TXH HVSHFL¿FDPHQWH TXDQWR
ao auxílio moradia, LPSHGH D VXD FRQFHVVmR LQGLVFULPLQDGD µ2FRUUH SRUpP
TXH R UHIHULGR DX[tOLR PRUDGLD p SDJR GH IRUPD LQGLVFULPLQDGD D WRGRV RV
PDJLVWUDGRV HVWDGXDLV LJQRUDQGR GHVVD IRUPD D QDWXUH]D MXUtGLFD GHVVD
YHUEDLQGHQL]DWyULDSRLVFRQIRUPHD¿UPRXR67)WUDWDVHGHµXPUHJLPHDTXHpQDWXUDO
HLQHUHQWHRFDUiWHUWUDQVLWyULR¶ 063OHQR06')±5HO0LQ2FWDYLR*DOORWWL  Não
VHSRGHSRUWDQWRSUHWHQGHUDSOLFDUGHIRUPDXQLYHUVDO±DWRGRVRVPDJLVWUDGRV
GR(VWDGR±XPDYHUEDLQGHQL]DWyULDGHQDWXUH]DWUDQVLWyULD, cuja razoabilidade
indica a necessidade de implementação somente para aqueles magistrados que, atuando
HP &RPDUFDV VHP UHVLGrQFLD R¿FLDO LJXDOPHQWH QmR SRVVXDP UHVLGrQFLD SUySULD
2EVHUYHVHTXHUHFHQWHPHQWHQD$25HO0LQ(OOHQ*UDFLH  R6XSUHPR
Tribunal Federal declinou de sua competência para a análise da legalidade do auxílio
PRUDGLDGHVWLQDGRDRVPDJLVWUDGRVGR'LVWULWR)HGHUDOH[DWDPHQWHSRUVHWUDWDUGHYHUED
indenizatória e eventual, não devida a todos os magistrados indistintamente (conferir, ainda,
7UHFKRGRYRWRGR0LQLVWUR2FWiYLR*DOORWWLQRVDXWRVGR0DQGDGRGH6HJXUDQoDQ')S
julgado em 18/09/1996.
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HPUHODomRjQDWXUH]DLQGHQL]DWyULDHHYHQWXDOGRDX[tOLRPRUDGLD5(7XUPD5HO
Min. Oscar Correa – Unânime). O pagamento indiscriminado do auxílio moradia a todos os
membros do Poder Judiciário transforma essa verba indenizatória em clara verba salarial,
de natureza permanente, ferindo a razoabilidade, pois acaba por desconsiderar sua natureza
MXUtGLFDHVXD¿QDOLGDGHOHJDO2SULQFtSLRGDUD]RDELOLGDGHGH¿QLGRFRPRDTXHOHTXHH[LJH
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público, no
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVLQFOXVLYHDGPLQLVWUDWLYDVHRV¿QVSRUHODDOPHMDGRVOHYDQGR
VHHPFRQWDFULWpULRVUDFLRQDLVHFRHUHQWHV 0$5,$3$8/$'$//$5,%8&&,23ULQFtSLRGD
5D]RDELOLGDGHHP$SRLRj/HJDOLGDGH&DGHUQRVGH'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDOH&LrQFLD3ROtWLFD
(G576mR3DXORDQRQSMXOVHW&(/62$17Ð1,2%$1'(,5$'(0(//2
5HJXODPHQWDomR3UR¿VVLRQDO3ULQFtSLRGD5D]RDELOLGDGH5HYLVWDGH'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR
Y  S  VV DEUMXQ  RX DLQGD FRPR GH¿QHR -RVp (GXDUGR 0DUWLQV &DUGRVR
VRE D ySWLFD GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD DTXHOH TXH µGHWHUPLQD j $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD
no exercício de faculdades discricionárias, o dever de atuar em plena conformidade com
critérios racionais, sensatos e coerentes, fundamentados nas concepções sociais dominantes”
(Princípios Constitucionais da Administração Pública de Acordo com a Emenda Constitucional
2V$QRVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO &RRUG$OH[DQGUHGH0RUDHV 6mR3DXOR$WODV
S pGHREVHUYkQFLDDWRGDVDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV$&RQVWLWXLomR)HGHUDOH[LJH
GR3RGHU3~EOLFRFRPRMiWLYHRSRUWXQLGDGHGHD¿UPDU &RQVWLWXLomRGR%UDVLO,QWHUSUHWDGD
H/HJLVODomR&RQVWLWXFLRQDO(G6mR3DXOR$WODVLWHP XPDFRHUrQFLDOyJLFD
nas decisões e medidas administrativas, estando englobados na razoabilidade, a prudência,

QmRDUELWUDULHGDGH &RQIHULU$8*867,1*25',//23ULQFtSLRV*HUDLVGH'LUHLWR3~EOLFR
6mR3DXOR(G57S'520,52%(572'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYRHG%XHQRV
Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36)”. (CNJ – PCA 486 – Rel. Cons. Eduardo Lorenzoni – 13ª
6HVVmR([WUDRUGLQiULD±M±'-8±3DUWHGRYRWRGRUHODWRU  JULIRV
nossos)

'HVVH PRGR GHPRQVWUDGR HVWi TXH QmR VH WUDWD GH UHDOL]DU WmRVRPHQWH
UHTXHULPHQWR LQGLYLGXDO 2 TXH VH GLVFXWH p TXH FRQFHGLGR QRV WHUPRV TXH RUD VH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

a proporção, a indiscriminação, a proteção, a proporcionalidade, a causalidade, em suma, a

DSUHVHQWDYHQKDGHVYLUWXDUDSUySULDUD]mRGHH[LVWLUHDQDWXUH]DMXUtGLFDGRDX[tOLR
moradia, transformando-o em benefício permanente a todos os membros da unidade
ministerial do Rio Grande do Norte.
'HL[DULDRXWURVVLPGHVHUXPEHQHItFLRGHFDUiWHULQGHQL]DWyULR
1RTXHSHUWLQHjGHWHUPLQDomRFRQVWDQWHGRDUWGR$'&7GD&RQVWLWXLomR
Estadual do Rio Grande do Norte, o inadimplemento deste mandamento por parte do
(VWDGRQmRSRGHVHUYLUGHMXVWL¿FDWLYDSDUDRGHVYLUWXDPHQWRGDQDWXUH]DMXUtGLFDGH
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XPDJUDWL¿FDomRFRPRXPDHVSpFLHGHFRPSHQVDomR
$VVLPQmRDVVLVWHUD]mRDR5HTXHUHQWHTXDQGRD¿UPDTXH³RPHLRHOHJLGR
SHOROHJLVODGRUpDGHTXDGRSDUDUHSDUDURGDQRFDXVDGRDRLQWHUHVVDGRUHSUHVHQWDQWH
GR03SHODLQpUFLDLQFRQVWLWXFLRQDOGR(VWDGRHPFRQVWUXLUDUHVLGrQFLDR¿FLDO´2UD
DFDVRKDMDRPLVVmRHVWDWDOHPSUHFHLWRFRQVWLWXFLRQDOGHYHVHXWLOL]DURPHLRMXGLFLDO
DGHTXDGRSDUDDWDFDUWDOFRQGXWD1mRKiFRPRODQoDUPmRGHXPDUWLItFLROHJLVODWLYR
TXHVWLRQiYHOGLDQWHGDVLWXDomRTXHVHDSUHVHQWDQR ParquetSRWLJXDUFRPR¿WRGH
VXSULUDVGH¿FLrQFLDVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
'HLJXDOPRGRRTXDQWRDVVHYHUDGRjÀTXH³VDELDPHQWHROHJLVODGRU
RUGLQiULRFLHQWHGHTXHDUHJUDGRDUWGR$'&751QmRIRUDVDWLVIHLWDDWpSRUTXHKi
PXLWRHVFRDGRROXVWURQHODSUHYLVWRUHVROYHXOLTXLGDUR quantum devido ao membro do
0LQLVWpULR3~EOLFRDWtWXORGHUHSDUDomRHPYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGHLPyYHOIXQFLRQDO
na Comarca”, não merece prosperar.
$GPLWLUTXHROHJLVODGRUDVVLPDWXRXGHPRGRLQWHQFLRQDOHTXLYDOHULDGL]HU
TXHGHYHUDVKiRSURSyVLWRGHSHUSHWXDURDX[tOLRPRUDGLDFRQIHULQGRRDWRGRVRV
PHPEURVLQFRUSRUDQGRRSRUFRQVHTXrQFLDDRVXEVtGLRSDUDVXSULUXPDRPLVVmRGR
(VWDGRQRWRFDQWHjFRQVWUXomRGDVUHVLGrQFLDVR¿FLDLV2¿FLDOL]DGRHVWDULDHQWmRD
EXUODjQDWXUH]DLQGHQL]DWyULDGDYHUEDSOHLWHDGD
&XPSUH HVFODUHFHU TXH QmR VH GHVHMD DTXL WDFKDU D JUDWL¿FDomR RUD HP
GHVWDTXH FRPR LOHJDO 5HFRQKHFHVH RXWURVVLP VXD SUHYLVmR OHJLVODWLYD )DOWDOKH

CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AUXÍLIO-MORADIA.

DSHQDV XPD UHJXODPHQWDomR HVSHFt¿FD UHDOL]DQGR XP GHWDOKDPHQWR GH TXH PRGR
SRGHUiRFRUUHURVHXSDJDPHQWRSUHVHUYDQGRVHVXDQDWXUH]DMXUtGLFDH¿QDOLGDGH
Não há como desconsiderar, de igual modo, a notícia de existência de
Representação ao Procurador-Geral da República, por membros do Ministério Público
potiguar, visando a proposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art.
168 da Lei Complementar Estadual n. 141/1996.
A iniciativa supramencionada somente corrobora o entendimento de haver
possível irregularidade na legislação ora vigente, considerando-se a situação hodierna
do Ministério Público norte-rio-grandense.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente Procedimento de
Controle Administrativo, para julgá-lo improcedente.
É como voto.
Brasília, 23 de fevereiro de 2011.

ACHILES DE JESUS SIQUARA FILHO
Relator
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PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.
PROCESSO Nº 0.00.000.000408/2010-61
RELATOR: CONSELHEIRO BRUNO DANTAS
PROPONENTE: CONSELHEIRO BRUNO DANTAS
EMENTA
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
1. Proposta de resolução que visa a aumentar o detalhamento das
informações disponibilizadas ao público, via internet, acerca da gestão
DGPLQLVWUDWLYD ¿QDQFHLUD H RUoDPHQWiULD GRV 0LQLVWpULRV 3~EOLFRV GD
União e dos Estados.
2. Aprovação, com a Consequente revogação da Resolução n° 38, de 26
de maio de 2009.

ACÓRDÃO
9LVWRVUHODWDGRVHGLVFXWLGRVRVDXWRVDFRUGDPRV&RQVHOKHLURVGR3OHQiULR
do Conselho Nacional do Ministério Público, aprovar a presente Proposta de Resolução,
nos termos do voto do Relator.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Brasília, 22 de fevereiro de 2011.

BRUNO DANTAS
Relator
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RELATÓRIO
1D  6HVVmR 2UGLQiULD GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
UHDOL]DGDHPGHPDUoRGHDSUHVHQWHLHP3OHQiULR3URSRVWDGH5HVROXomRTXH
dispõe sobre o Portal da Transparência do Ministério Público, revogando a Resolução
n° 38/2009, deste CNMP.
A presente Proposta visa a aumentar o detalhamento das informações
GLVSRQLELOL]DGDVDRS~EOLFRYLDLQWHUQHWDFHUFDGDJHVWmRDGPLQLVWUDWLYD¿QDQFHLUDH
RUoDPHQWiULDGRV0LQLVWpULRV3~EOLFRVGD8QLmRHGRV(VWDGRV
A proposta foi lida, sendo entregue a todos os Conselheiros cópia integral do
VHXWHRUMXQWDPHQWHFRPDVXDMXVWL¿FDWLYD
No prazo regimental, aplicando-se o disposto no artigo 66, do
Regimento Interno, foram apresentadas propostas de emenda pelo e Conselheiro
&OiXGLR %DUURV 6LOYD ÀV   H SHOD 'UD /XL]D &ULVWLQD )RQVHFD )ULVFKHLVHQ
3URFXUDGRUD&KHIHGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGD5HS~EOLFDGD5HJLmR ÀV
H 
A partir das sugestões encaminhadas e de um exaustivo trabalho de pesquisa
e aprofundamento da matéria, elaborei proposta de substitutivo que ora apresento a
HVWH3OHQiULR
É o relatório.

VOTO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

O Conselho Nacional do Ministério Público, imbuído da ideia da
Pi[LPD YLVLELOLGDGH LQVWLWXFLRQDO DVVHJXUDGD SHORV SULQFtSLRV GD SXEOLFLGDGH H GD
transparência, sagrou-se pioneiro na instituição de mecanismos de divulgação dos atos
da administração de cada unidade do Ministério Público, com a edição da Resolução n0
38/2009, que instituiu originalmente o Portal da Transparência.
Contudo, na medida em que o mencionado sistema foi sendo implementado,
IRLVHGHVQXGDQGRRFDUiWHUGHPDVLDGRJHQpULFRGDVGHOLEHUDo}HVFRQWLGDVQD5HVROXomR
Q  ² UHÀH[R yEYLR GH VHX SLRQHLULVPR YLVLRQiULR ȸ WRUQDQGR LPSHULRVR R
avanço na seara da transparência, com um maior detalhamento das informações que
deveriam ser necessariamente divulgadas ao público.
$SUySULD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPRDGYHQWRGDVHPHQGDVQH
SDVVRXDIRPHQWDURGLUHLWRGRFLGDGmRHGDVRFLHGDGHGHWHUFRQKHFLPHQWRSOHQR
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GDJHVWmRHGRVJDVWRVS~EOLFRVHGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHH¿VFDOL]DomRGLVSRQtYHLV
Nesse mister, faz-se igualmente relevante a especialização das regras
norteadoras dos mecanismos de transparência, separando-se em ordenamentos
GLIHUHQWHVRVGHVWLQDGRVDRFRQWUROHGRVDWRVGHJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGRV
GLYHUVRVUDPRVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGRVUHODWLYRVj¿VFDOL]DomRGHVXDDWLYLGDGH¿P
Na esteira desse raciocínio, insta consignar que a presente Proposta de
5HVROXomRWHPSRU¿QDOLGDGHDLQVWLWXLomRGHQRUPDVUHJXODPHQWDGRUDVGDGLYXOJDomR
GHWHPDVUHODFLRQDGRVDSHQDVFRPDJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUD
do Ministério Publico, não se atendo à disponibilização de informações relativas à
DWLYLGDGH¿PGRyUJmRTXHVHUiREMHWRGH5HVROXomRHVSHFt¿FD
Exclusivamente por essa razão é que as sugestões apresentadas pela E.
Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, Dra. Luiza
&ULVWLQD)RQVHFD)ULVFKHLVHQHPTXHSHVHRFRVWXPHLUREULOKDQWLVPRGHVXDVUHOHYDQWHV
SRQGHUDo}HVQmRSXGHUDPVHUDSURYHLWDGDVHVSHFL¿FDPHQWHQDSUHVHQWHSURSRVWD
$FROKR QR HQWDQWR D VXJHVWmR DSUHVHQWDGD SHOR H &RQVHOKHLUR &OiXGLR
Barros, no sentido de incluir no projeto original informações relativas a licenças,
afastamentos ou substituições dos próprios membros do Ministério Público, até porque
MiKDYLDSUHYLVmRVHPHOKDQWHSDUDRVVHUYLGRUHVGDLQVWLWXLomRHLVTXHWDLVGDGRVWrP
implicação direta no ordenamento de despesas.
Assim, motivado pela busca constante do aperfeiçoamento das funções
constitucionais desta Casa, sobretudo a relacionada ao controle da atuação
DGPLQLVWUDWLYD ¿QDQFHLUD H RUoDPHQWiULD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR LPSRVWD SHOR DUWLJR
$GD&)HMiFRQVLGHUDQGRDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDVjSURSRVWDRULJLQDO
voto pelo acolhimento do presente substitutivo, com a redação que ora apresento a este

RESOLUÇÃO Nº___, de _________ de 2011.
Dispõe sobre o “Portal da Transparência do Ministério Público”.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

3OHQiULR

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício
GDV DWULEXLo}HV FRQIHULGDV SHOR DUWLJR $ SDUiJUDIR  LQFLVR ,, GD &RQVWLWXLomR
)HGHUDO H SHOR DUWLJR  GR 5HJLPHQWR ,QWHUQR HP FRQIRUPLGDGH FRP D GHFLVmR
3OHQiULD SURIHULGD SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QR MXOJDPHQWR GR
Pedido de Providências nº 707/2007-09.
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CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional do Ministério
3~EOLFRRFRQWUROHGDDWXDomRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGR0LQLVWpULR3~EOLFREHP
FRPR]HODUSHODREVHUYkQFLDGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
CONSIDERANDO que a Administração Pública rege-se, dentre outros,
SHORVSULQFtSLRVGDSXEOLFLGDGHHH¿FLrQFLDSUHYLVWRVQRFDSXWGRDUWGD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 38, de 26 de maio de 2009,
TXH ,QVWLWXL QR kPELWR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR R 3RUWDO GD 7UDQVSDUrQFLD H Gi RXWUDV
providências.
CONSIDERANDO a necessidade de se promover os avanços na seara da
WUDQVSDUrQFLDGDJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDH¿QDQFHLUDGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDOpP
das regras bem sucedidas da Resolução nº 38 deste Conselho Nacional do Ministério
Público, notadamente no que concerne a um maior detalhamento das informações
divulgadas ao público.
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público
no julgamento proferido no Pedido de Providências n° 267/2008-62, transformado,
SRU GHFLVmR 3OHQiULD GH  GH IHYHUHLUR GH  HP 3URFHGLPHQWR GH &RQWUROH
$GPLQLVWUDWLYRHHQFDPLQKDGRj&RPLVVmRGH&RQWUROH$GPLQLVWUDWLYRH)LQDQFHLUR
RESOLVE editar a seguinte Resolução:
Art. 1º )LFD LQVWLWXtGR R ³3RUWDO GD 7UDQVSDUrQFLD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR´
LQVWUXPHQWRGHFRQWUROHVRFLDOGDH[HFXomRRUoDPHQWiULD¿QDQFHLUDHDGPLQLVWUDWLYD
dos Ministérios Públicos da União e dos Estados.
Art. 2º O Portal da Transparência do Ministério Público, sítio eletrônico à
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

disposição da Sociedade na Rede Mundial de Computadores – Internet, gerenciado
SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR ± WHP SRU ¿QDOLGDGH YHLFXODU GDGRV
H LQIRUPDo}HV GHWDOKDGDV VREUH D JHVWmR DGPLQLVWUDWLYD H H[HFXomR RUoDPHQWiULD H
¿QDQFHLUDGDVXQLGDGHVGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Art. 3º2DFHVVRjSiJLQDGD7UDQVSDUrQFLDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGDUVHi
QHFHVVDULDPHQWHSRUPHLRGHDWDOKRLQVHULGRQDSiJLQDLQLFLDOGRVtWLRHOHWU{QLFRGR
Conselho Nacional do Ministério Público, dos Ministérios Públicos dos Estados, e dos
ramos do Ministério Público da União.
Art. 4º $ &RPLVVmR GH &RQWUROH $GPLQLVWUDWLYR H )LQDQFHLUR GR &RQVHOKR
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRYHUL¿FDUiSHULRGLFDPHQWHRFXPSULPHQWRGRGLVSRVWR
nesta Resolução.
Art. 5º O Portal da Transparência do Ministério Público, observado o disposto
344
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QR DUW  LQFLVR ; GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GLVSRQLELOL]DUi GDGRV LQVWLWXFLRQDLV
UHODWLYRV DR FRPSURPHWLPHQWR GD ,QVWLWXLomR FRP D /HL GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO
contendo, no mínimo, as receitas arrecadadas e as despesas pagas, a partir do 15°
GLD GR PrV VXEVHTXHQWH DR GD FRPSHWrQFLD RV UHFXUVRV H JDVWRV FRP RV IXQGRV
GH UHDSDUHOKDPHQWR DV GHVSHVDV FRP PHPEURV H VHUYLGRUHV DWLYRV H LQDWLYRV
ID]HQGR SXEOLFDU R JDVWR OtTXLGR FRP SHVVRDO HP FDGD TXDGULPHVWUH R Q~PHUR GH
HVWiJLRV REULJDWyULRV H QmRREULJDWyULRV RV UHSDVVHV IHLWRV DRV IXQGRV RX LQVWLWXWRV
SUHYLGHQFLiULRVRVFXVWRVFRPFDUW}HVFRUSRUDWLYRVLQGLFDQGRDVWDEHODVGHPRWLYRV
SDUD HVVDV GHVSHVDV H DV FRPSURYDo}HV GD VXD HIHWLYDomR RV JDVWRV PHQVDLV FRP
LQYHVWLPHQWRHFXVWHLRRVFRQYrQLRV¿UPDGRVDOpPGHFRQWHPSODUQHFHVVDULDPHQWH
informações sobre:
I±DH[HFXomRRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUDFRPSRVWDVGH
a) HVSHFL¿FDomR GD SURJUDPDomR RUoDPHQWiULD H GRV UHVSHFWLYRV YDORUHV
DXWRUL]DGRVHPSHQKDGRVOLTXLGDGRVHSDJRV
b) HPSHQKRV HPLWLGRV SRU XQLGDGH JHVWRUD FRQWHQGR &13- RX &3) GR
EHQH¿FLDGR GHVFULomR GR REMHWR LWHQV FRQWUDWDGRV WLSR H PRGDOLGDGH GH OLFLWDomR H
valores empenhados e pagos.
II – licitações, contratos e convênios, compostas de:
a)Q~PHURVGDOLFLWDomRHGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYR
b)WLSRHPRGDOLGDGHGDOLFLWDomR
c) REMHWRGDOLFLWDomRHGRFRQWUDWRGHODUHVXOWDQWHRXGRFRQYrQLR
d)UHODomRGHOLFLWDQWHVHUHVSHFWLYRVYDORUHVSURSRVWRV
e) UHVXOWDGRHVLWXDomRGDOLFLWDomR
f)&13-RX&3)GRFRQWUDWDGRRXFRQYHQHQWHHQRFDVRGHSHVVRDMXUtGLFD
GRVWUrVSULQFLSDLVLQWHJUDQWHVGHVHXTXDGURVRFLHWiULRDVVLPFRPSUHHQGLGRVDTXHOHV
g)Q~PHURHTXDQWLWDWLYRGRVLWHQVIRUQHFLGRV
h) eventuais termos aditivos, com as mesmas informações exigidas em
UHODomRDRFRQWUDWRRXFRQYrQLRRULJLQDO
i) data de publicação dos editais, extratos de contratos ou convênios e termos
DGLWLYRVHGHPDLVLQIRUPDo}HVH[LJLGDVSRUOHL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

TXHGHWHQKDPPDLRUSDUFHODGDVFRWDVVRFLHWiULDVRXRSRGHUGHJHVWmRGDVRFLHGDGH

j)SHUtRGRGHYLJrQFLDGLVFULPLQDQGRHYHQWXDLVSURUURJDo}HV
k)YDORUJOREDOHSUHoRVXQLWiULRVGRFRQWUDWR
l) no caso de convênio, o valor do repasse e da contrapartida exigida ao
FRQYHQLDGRHVLWXDomRTXDQWRjUHJXODULGDGHGDSUHVWDomRGHFRQWDV
m)VLWXDomRGRFRQWUDWR DWLYRFRQFOXtGRUHVFLQGLGRRXFDQFHODGR 
– os nomes dos ocupantes de cargos de provimento efetivo, de cargos
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FRPLVVLRQDGRVRXGHIXQo}HVJUDWL¿FDGDVHGRVVHUYLGRUHVFHGLGRVSRURXWURVyUJmRVGD
Administração Pública, com a respectiva origem, bem como os endereços e telefones
dos locais onde exercem suas atividades, para contato, o respectivo cargo ou função,
a data de admissão e a indicação de eventuais licenças ou afastamentos, devendo ser
DJUXSDGRVGHDFRUGRFRPDXQLGDGHGHORWDomR
IV – os nomes dos membros do Ministério Público, incluindo eventuais
licenças, afastamentos ou substituições, bem como das Promotorias ou Procuradorias
onde exercem suas funções, com os endereços das respectivas unidades e os telefones
SDUDFRQWDWR
V ± DV GHVSHVDV FRP SDVVDJHQV H GLiULDV GDV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV GR
0LQLVWpULR3~EOLFRGLVFULPLQDQGRQRPHHFDUJRGREHQH¿FLiULRRULJHPHGHVWLQRGH
todos os trechos, período e motivo da viagem, meio de transporte e valor da passagem ou
IUHWDPHQWREHPFRPRQ~PHURHYDORUGDVGLiULDVFRQFHGLGDVHQRPHVGDVDXWRULGDGHV
VROLFLWDQWHHFRQFHGHQWH
VI – as escalas e os locais de funcionamento dos plantões de atendimento
UHDOL]DGRVQRVIHULDGRV¿QDLVGHVHPDQDHGLDV~WHLVIRUDGRKRUiULRGHDWHQGLPHQWR
RUGLQiULRFRPRQRPHGRPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRUHVSRQViYHORWHOHIRQHSDUD
FRQWDWRHRHQGHUHoRGDXQLGDGHSODQWRQLVWD
VII – a descrição da natureza e do custo de quaisquer benefícios concedidos
aos membros e servidores do Ministério Público, incluindo auxílio-moradia, auxílioWUDQVSRUWHFRWDVGHWHOHIRQLDHVHUYLoRVSRVWDLVHJUi¿FRV
VIII – planos de carreira e estruturas remuneratórias das carreiras e cargos
GRV0LQLVWpULRV3~EOLFRV
IX - o quantitativo de cargos vagos e ocupados, discriminados por carreiras
HFDUJRV
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

X±DUHODomRGHQRPHVGHIXQFLRQiULRVGHHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHPmRGH
obra aos Ministérios Públicos, agrupados por contrato e local de efetiva prestação dos
VHUYLoRV
3DUiJUDIR~QLFR$VFRQVXOWDVSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVSRU³7LSRGH'HVSHVD´
³'HVSHVDSRU8QLGDGH$GPLQLVWUDWLYD´³)DYRUHFLGR´H³'LiULDV3DJDV´
Art. 6º &DGD XQLGDGH GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GLVSRQLELOL]DUi UHFXUVRV
humanos, técnicos e operacionais para a implantação, atualização e manutenção das
informações a serem disponibilizadas.
3DUiJUDIR~QLFR2&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRVHQHFHVViULR
SRGHUiSUHVWDUDSRLRWpFQLFRRSHUDFLRQDOSDUDYLDELOL]DURGLVSRVWRQRFDSXW
Art. 7º)LFD5HYRJDGDD5HVROXomRQGHGHPDLRGH
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Art. 8º(VWD5HVROXomRHQWUDHPYLJRUDSyVGHFRUULGRV FHQWRHRLWHQWD 
dias da data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL
Presidente do CNMP
É como voto.
Brasília, 16 de fevereiro de 2011.

BRUNO DANTAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Relator
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PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CNMP.
Revisão geral anual de remuneração

PROCESSO N° 0.00.000.0001904/2010-32
RELATOR: CONSELHEIRO BRUNO DANTAS
REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — SINDSEMP E OUTRO
REQUERIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MINAS GERAIS
OBJETO: DEVER DE ENCAMINHAR PROJETO DE LEI QUE TRATA DA REVISÃO GERAL ANUAL
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA
RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E
DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CONSELHO. REVISÃO
GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
DO

MINISTÉRIO

MINAS

GERAIS.

PÚBLICO.

MORA

DO

DESCUMPRIMENTO

DA

PARQUET

DE

RESOLUÇÃO

CNMP N° 53/2010. LEI ESTADUAL QUE NÃO ATENDE À

1. A edição de Lei Estadual dispondo sobre a edição de novo plano de
cargos e salários para os servidores do Ministério Público não supre a
determinação contida na Resolução CNMP n° 53/2010, no sentido da
necessidade de deliberação acerca da revisão gerai anual da remuneração
dos referidos servidores, ainda que preveja aumento de vencimentos para
algumas categorias.
2. Não tendo o Ministério Público estadual tomado as medidas necessárias
para assegurar a revisão geral anual prevista na Resolução CNMP nO
UHVWDFRQ¿JXUDGDDRPLVVmRGHQXQFLDGD
3. Reclamação julgada procedente.
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PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CNMP.

DETERMINAÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO.

349

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros
do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer e prover a
presente Reclamação, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 16 março de 2011.

BRUNO DANTAS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Reclamação para Preservação da Competência e Autoridade das
Decisões do Conselho, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CNMP.

do Estado de Minas Gerais - SINDSEMP e outro em desfavor do Ministério Público
do referido Estado, por meio da qual alegam os requerentes suposto descumprimento
do disposto na Resolução CNMP nO 53/2010, face à inércia do Parquet estadual na
elaboração de projeto de lei regulamentando a revisão geral anual dos vencimentos dos
seus servidores públicos.
Alegando que, desde a edição da referida Resolução, tal dispositivo está sendo
descumprido, tendo em vista não existir qualquer projeto de lei tendente a disciplinar
a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Parquet mineiro em
WUDPLWDomRUHTXHUHPHPSURYLPHQWROLPLQDUD¿[DomRGHSUD]RSDUDTXHR0LQLVWpULR
3~EOLFRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV¿QDOL]HRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVQHFHVViULRV
DRFXPSULPHQWRGD5HVROXomR&103QHDR¿QDODGHWHUPLQDomRGHTXH
SURPRYDDUHJXODPHQWDomRGDPDWpULDHPSUD]RUD]RiYHO
1DGHFLVmRGHÀ9IRLGHWHUPLQDGRTXHRSOHLWROLPLQDUVHULDDSUHFLDGRDSyV
o recebimento das informações, que foram prestadas pelo Exmo. Sr. Procurador Geral
GH-XVWLoDGH0LQDV*HUDLVjVÀVQRVHQWLGRGHTXHDUHYLVmRJHUDODQXDOGRV
vencimentos dos servidores do Ministério Público mineiro já havia sido regulamentada
SHOD/HL(VWDGXDOQGHGHPDUoRGHUHVWDQGRGHVWDUWHSUHMXGLFDGDD
presente reclamação.
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$ HVVH UHVSHLWR PDQLIHVWDUDPVH RV UHTXHUHQWHV jV ÀV UHFKDoDQGR
a alegação apresentada pelo Parquet mineiro, ao argumento de que a mencionada
/HL(VWDGXDOFXLGDDSHQDVGDUHRUJDQL]DomRGDFDUUHLUDGRVVHUYLGRUHVQmRWUDWDQGR
GH UHDMXVWH DQXDO $GX]LQGR TXH R DXPHQWR GH  GH] SRUFHQWR  QHOD SUHYLVWR IRL
conferido somente a alguns padrões de vencimentos e que seus dispositivos não
VXSUHPDQHFHVVLGDGHGHUHJXODPHQWDomRGDPDWpULDSDUDRVSUy[LPRVDQRVSXJQDP
pelo prosseguimento do feito, com a procedência do pedido.
eRUHODWyULR

VOTO
A revisão geral anual, como medida voltada a resguardar o princípio da
LUUHGXWLELOLGDGHGHYHQFLPHQWRVWHPFRPRREMHWLYRPDQWHURHTXLOtEULR¿QDQFHLURGRV
servidores públicos em face de alterações do poder aquisitivo monetário.
Conforme considera a doutrina, tal revisão é “verdadeiro direito subjetivo do
servidor e do agente político, a ser anualmente respeitado e atendido pelo emprego
do índice que for adotado, o qual, à evidência, sob pena de fraude à Constituição e
A Resolução CNMP nO 53, de 11 de maio de 2010, determina que “cada
Ministério Público encaminhará, na falta de iniciativa de caráter geral, projeto de lei
às Casas Legislativas visando assegurar a revisão geral anual da remuneração dos
servidores e dos subsídios dos membros.”
$ TXHVWmR TXH VH FRORFD GL] UHVSHLWR D VH GH¿QLU VH R DXPHQWR FRQFHGLGR
incidentalmente aos servidores do Parquet, no âmbito de legislação que trate da
reestruturação da carreira, com a criação de plano de cargos e salários, atende
à determinação contida na mencionada Resolução n° 53/2010, no sentido da
REULJDWRULHGDGHGHUHJXODPHQWDomRHVSHFt¿FDSDUDDPDWpULD
1RMXOJDPHQWRGD5HSUHVHQWDomRSRU,QpUFLDRX([FHVVRGH3UD]R5,(3QR
GH5HODWRULDGDH&RQVHOKHLUD7DtV6FKLOOLQJ)HUUD]DTXHVWmRFKHJRXD
ser discutida, tendo o Plenário deste Conselho, na oportunidade, entendido que, como

PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CNMP.

imoralidade, não pode deixar de assegurar a revisão.”

o escopo da Resolução nO 53/2010 é “assegurar a revisão gerai anual da remuneração
dos servidores e dos subsídios dos membros”, não haveria, em tese, qualquer empecilho
para que o reajuste anual fosse concedido no bojo de legislação que regulamentasse
tema mais amplo.1
1 MEIRELLES, Hely Lopes e outros. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Ed. São Paulo: Malheiros,
2010. p. 513.
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De fato, assim seria decidia a presente reclamação, se a lei ora analisada,
PHVPR TXH QmR WUDWDVVH HVSHFL¿FDPHQWH GH UHYLVmR JHUDO DQXDO UHJXODPHQWDVVH
expressa e indubitavelmente essa matéria. Na espécie, contudo, não foi isso o que se
YHUL¿FRX
Embora a Lei Estadual nO  DR FULDU QRYRV FDUJRV UHDOPHQWH
WHQKDFRQFHGLGRDXPHQWRGHDDOJXQVSDGU}HVGHYHQFLPHQWRVGDFDWHJRULDQmR
DWHQGHXQHPWDQJHQFLDOPHQWHRSUHFRQL]DGRQD5HVROXomR&103QO 53/2010, pois,
em nenhum momento, cuidou de regulamentar a revisão geral anual, que permanece
não assegurada aos servidores do Parquet mineiro.
(PTXHSHVHpFODURVHUDEVROXWDPHQWHUD]RiYHODGPLWLUFRQIRUPHGHIHQGH
o Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, que o aumento concedido
SHOD /HL (VWDGXDO Q  DEVRUYHX D UHYLVmR JHUDO DQXDO GR DQR GH  ² Mi
TXHRV GH]SRUFHQWR FRQFHGLGRVVREHMDPHPPXLWRRtQGLFHR¿FLDOGDLQÀDomRGR
ano anterior, que é o parâmetro estabelecido pela Resolução CNMP nº 53/2010 para
estipulação do valor mínimo do reajuste -, tal interpretação não desonera o Parquet
PLQHLUR GR {QXV GH UHJXODU GH¿QLWLYDPHQWH D PDWpULD GH PRGR D JDUDQWLU D UHYLVmR
JHUDOSDUDRVSUy[LPRVDQRV
Assim, embora louvável a iniciativa do Ministério público do Estado de Minas
*HUDLVGH]HODUSHODUHHVWUXWXUDomRGDFDUUHLUDGRVVHXVVHUYLGRUHVDWXDOL]DQGRR3ODQR
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DAS DECISÕES DO CNMP.

de Cargos e Salários da Categoria, não se pode olvidar que tal procedimento não supre
D RPLVVmR OHJLVODWLYD GR yUJmR TXH SHUPDQHFH HP PRUD TXDQWR jV GHWHUPLQDo}HV
contidas na Resolução CNMP nº 53/2010.
Ante o exposto, entendendo não ter restado demonstrado o cumprimento
da Resolução CNMP nº 53/2010 pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
TXH DWp D SUHVHQWH GDWD QmR SURYLGHQFLRX D UHJXODPHQWDomR HVSHFt¿FD GD PDWpULD
UHODWLYDDRUHDMXVWHDQXDOGRVVHXVVHUYLGRUHVS~EOLFRVXPDYH]TXHD/HL(VWDGXDOQ
QmRVHSUHVWDSDUDWDOPLVWHUMXOJRSURFHGHQWHDSUHVHQWH5HFODPDomR
¿[DQGRRSUD]RGH FHQWRHYLQWH GLDVDSDUWLUGDSXEOLFDomRGRSUHVHQWHDFyUGmR
para que o Parquet mineiro cumpra a determinação contida no art. 10, da Resolução
CNMP nº 53/2010, nos termos do art. 111, parágrafo único, do RICNMP.
Ao NAE para acompanhamento do cumprimento da presente decisão.
Publique-se. Intimem-se as partes por ofício.
Brasília, 16 de março de 2011.

BRUNO DANTAS
Relator
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VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CMNP. STF. PRECENDENTES.

PROCESSO Nº 0.00.000.001621/2010-91
RELATOR: CONSELHEIRA CLAUDIA CHAGAS
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRJ
OBJETO: LEGALIDADE NO PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA COMO DECORRÊNCIA DE
ATIVIDADE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.
EMENTA
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MPRJ.

REMUNERAÇÃO AOS

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUAM EM
PLANTÃO JUDICIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO Nº 106/2003. RESOLUÇÃO CNMP
9/2006.
1. Embora este CNMP já tenha manifestado o entendimento segundo o
qual o pagamento pela atuação de membro em plantão é incompatível
com o regime de subsídio (Resolução CNMP nº 9/2003), tal parcela, no

nº 106/2003).
2.Impossibilidade de o CNMP afastar a aplicação de lei estadual ou de
declará-la inconstitucional. Precedentes do próprio CNMP e do STF.
3.Procedência parcial do pedido de providências para considerar legítimo
o pagamento de gratiﬁcação pelo exercício funcional nos plantões
judiciários no MPRJ, na forma prevista na lei orgânica local, respeitandose o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da CF/88).
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ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do
Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, julgar parcialmente procedente
o presente pedido de providências, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Conselheiros Cláudio Barros, Sandra Lia, Taís Ferraz, Almino Afonso e Mário Bonsaglia.
Brasília, 22 de março de 2011.

CLAUDIA CHAGAS
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Procurador-Geral de
VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

-XVWLoDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURVROLFLWDQGRD³LQFOXVmRGHQRYDH[FHomRHQWUHRV
incisos do art. 4º da Res. CNMP nº 09/06, por meio da qual, atendendo à especial
QDWXUH]DGDIXQomRVHOHJLWLPHRSDJDPHQWRGHJUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRIXQFLRQDO
nos plantões judiciários, na forma, inclusive, do que já previsto na lei orgânica local”.
O requerente relata que a Resolução nº 9, de 5 de junho de 2006, ao dispor
sobre o teto remuneratório constitucional e o subsídio mensal, vedou a percepção
de qualquer parcela referente à atuação em plantões judiciários dos membros do
Ministério Público. Prevaleceu, na ocasião, o entendimento de essa parcela teria sido
absorvida pelo subsídio. Ocorre que, no MS 28.066-2, o Supremo Tribunal Federal
concedeu medida liminar para suspender decisão prolatada por este CNMP no Processo
652/2008-18, restabelecendo o pagamento ou a compensação dos plantões, tendo em
vista previsão em lei estadual.
Prossegue o autor demonstrando que a Lei Complementar do Estado do Rio
de Janeiro nº 106/03 (Lei Orgânica do Ministério Público), assim como a lei paulista
(Lei Complementar 734/93), dispõe que, além dos vencimentos, é assegurada aos
PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR JUDWL¿FDomR SHOD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH QDWXUH]D
especial, dentre eles os plantões judiciários (art. 91, XIII e § 9º).1
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito. Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010. P. 798.
354

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c354 354

05/04/2012 17:34:49

Conclui que, apesar GH DV OHLV ÀXPLQHQVH H EDQGHLUDQWH VHUHP
substancialmente idênticas, está havendo tratamento diverso, em frontal violação ao
princípio constitucional da isonomia, o que atinge também o princípio republicano e o
caráter nacional e unitário do Ministério Público.
Além disso, sustenta o requerente a constitucionalidade da remuneração
da participação dos membros nos plantões, citando a lição de José dos Santos
Carvalho Filho, segundo a qual o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não pode ser
interpretado literalmente, pois deve ser compreendido em conjugação com o § 3º do
mesmo artigo. Assim, aos servidores são concedidos outros direitos sociais, como aos
GHPDLVWUDEDOKDGRUHVGDLQLFLDWLYDSULYDGDFRPRSRUH[HPSORRDGLFLRQDOGHIpULDVR
GpFLPRWHUFHLURVDOiULRRDFUpVFLPRGHKRUDVH[WUDRUGLQiULDVHWF³3RUFRQVHJXLQWHp
induvidoso que algumas situações ensejarão acréscimo pecuniário à dita parcela única”.
Ressalta que o subsídio deve ser aplicado em face das funções ordinárias dos
membros do Parquet QRV KRUiULRV H GLDV QRUPDLV GH H[SHGLHQWH PDV QmR LQFOXL DV
VLWXDo}HVH[FHSFLRQDLVFRPRRWUDEDOKRDRVViEDGRVGRPLQJRVIHULDGRVRXGXUDQWH
a noite.
$R ¿QDO DSyV ID]HU FRQVLGHUDo}HV VREUH D LQVDWLVIDomR GD FODVVH GLDQWH GD
funcional nos plantões judiciários nos incisos do art. 4º da Resolução CNMP nº 09/06,
na forma como já é previsto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro.
$FRPSDQKDPDLQLFLDORVGRFXPHQWRVGHÀVGHQWUHRVTXDLVSDUHFHU
da lavra do Professor José Afonso da Silva, elaborado em resposta a consulta formulada
pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Associação Paulista
do Ministério Público e Associação Mineira do Ministério Público sobre tema correlato.
¬ÀRUHTXHUHQWHSOHLWHLDDMXQWDGDGHQRYRVGRFXPHQWRV
É o relatório.

VOTO
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VLWXDomR GHVFULWD UHTXHU D LQFOXVmR GR SDJDPHQWR GH JUDWL¿FDomR SHOR H[HUFtFLR

A questão contida no presente pedido de providências é polêmica e já foi
objeto de decisões do CNMP, algumas das quais ensejaram mandados de segurança em
trâmite no Supremo Tribunal Federal.
A Resolução CNMP nº 9/2006 estabelece que estão compreendidas no
subsídio do membro do Ministério Público todas as parcelas do regime remuneratório
DQWHULRUH[FHWRDVTXHHOHQFDGDVHJXLQWHIRUPD
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Art. 4º Estão compreendidas no subsídio de que trata o artigo anterior e são por esse extintas
todas as parcelas do regime remuneratório anterior, exceto as decorrentes de:
I – diferença de entrância ou substituição ou exercício cumulativo de atribuições;
,, ± JUDWL¿FDomR SHOR H[HUFtFLR GD IXQomR GH 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX
HTXLYDOHQWHH&RUUHJHGRU*HUDOTXDQGRQmRKRXYHUD¿[DomRGHVXEVtGLRSUySULRSDUDDV
referidas funções;
,,,±JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿DRXDVVHVVRUDPHQWRQRVJDELQHWHV
GR 3URFXUDGRU*HUDO 9LFH 3URFXUDGRU*HUDO RX HTXLYDOHQWH &RUUHJHGRU*HUDO RX HP
RXWURVyUJmRVGRUHVSHFWLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
HGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQFLVR9GRDUWGD&RQVWLWXLomR
Federal;
IV – exercício em local de difícil provimento;
9±LQFRUSRUDomRGHYDQWDJHQVSHVVRDLVGHFRUUHQWHVGHH[HUFtFLRGHIXQomRGHGLUHomRFKH¿D
ou assessoramento e da aplicação do parágrafo único do art. 232 da Lei Complementar 75 de
RXHTXLYDOHQWHQRV(VWDGRVDRVTXHSUHHQFKHUDPRVVHXVUHTXLVLWRVDWpDSXEOLFDomRGD
Emenda Constitucional nº 20, em 16 de dezembro de 1998;
VI – direção de escola do Ministério Público;
9,,JUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLRGHIXQomRHPFRQVHOKRVRXHPyUJmRVFROHJLDGRVH[WHUQRVFXMD
VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

participação do membro do Ministério Público decorra de lei;
Parágrafo único. A soma das verbas previstas neste artigo com o subsídio mensal não poderá
exceder o teto remuneratório constitucional.

1mRHVWDQGRDUHPXQHUDomRSRUH[HUFtFLRGHSODQWmRSUHYLVWDQRWUDQVFULWR
dispositivo, prevaleceu neste Colegiado, em situações anteriores, o entendimento de
que ele é vedado.
Ocorre que o recebimento pelos membros do Ministério Público do Estado
GR5LRGH-DQHLURGHJUDWL¿FDomRSHODDWXDomRQRSODQWmRMXGLFLiULRHVWiH[SUHVVDPHQWH
previsto na Lei Complementar estadual nº 106/2003, da seguinte forma:
Art. 91. Além dos vencimentos, são asseguradas as seguintes vantagens aos membros do
Ministério Público:
(...)
;,,,JUDWL¿FDomRSHODSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHQDWXUH]DHVSHFLDO: (...)
§ 9º. São considerados serviços de natureza especial, dentre outros, a participação efetiva em
bancas examinadoras de concursos públicos do Ministério Público, RV3ODQW}HV -XGLFLiULR
HP JHUDO H D ¿VFDOL]DomR GH FRQFXUVRV DVVLP GH¿QLGRV HP DWR GR 3URFXUDGRU*HUDO GH
-XVWLoDFXMDUHPXQHUDomRFRUUHVSRQGHUiDXPDGLiULD´ JULIRVQRVVRV
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Assim sendo, mesmo estando vigente a Resolução nº 9/2006, deve-se
reconhecer a legalidade do referido pagamento no âmbito do MPRJ, tendo em vista
que este CNMP não pode afastar lei estadual para proibir a remuneração dos plantões,
sob pena de ferir os princípios que regem a federação e, ainda, usurpar a competência
do Supremo Tribunal Federal.
A Suprema Corte, inclusive, já se manifestou sobre o tema em análise, ao
deferir liminar para suspender decisão deste Conselho que determinou a sustação do
SDJDPHQWRGHJUDWL¿FDomRDRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDXOLVWDSHORH[HUFtFLR
de serviços de natureza especial (MS 28.066). O caso é praticamente idêntico, tendo
o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignado que o CNMP não poderia ter afastado
do cenário jurídico lei complementar estadual, ³GHVFRQKHFHQGR DV SHFXOLDULGDGHV
SUySULDVj)HGHUDomR´. Lembra o Relator que “as unidades que a compõem gozam de
DXWRQRPLDJRYHUQDPHQWDOHWHPDWXDomRQRUPDWLYDYLQFXODGDWmRVRPHQWHj&DUWD
GD5HS~EOLFD´
A declaração de inconstitucionalidade da lei em questão, portanto, não se
inclui na competência deste Conselho, mas na do Supremo Tribunal Federal.
Merece transcrição parte do voto do e. Conselheiro Claudio Barros, Relator
deu-lhes provimento, reconheceu seus efeitos infringentes e alterou entendimento
DQWHULRU7DOSRVLomRHPERUDQmRDFROKLGDSHODPDLRULDGR&103IRLFRQ¿UPDGDSHOR
Supremo Tribunal Federal na já referida decisão liminar. Na ocasião, o Conselheiro
relata bem a evolução da matéria neste Conselho:
³1mR Ki G~YLGDV GH TXH R &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR p ÏUJmR GH QDWXUH]D
H[FOXVLYDPHQWH DGPLQLVWUDWLYD &RPSHWH D HVWH ÏUJmR GH FRQWUROH H[WHUQR D ¿VFDOL]DomR
GD DWLYLGDGH DGPLQLVWUDWLYD ¿QDQFHLUD H GLVFLSOLQDU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR EUDVLOHLUR
(YLGHQWHPHQWHTXHFRPRMiIRLPXLWRGLVFXWLGRQHVWH&ROHJLDGRDFRPSHWrQFLDGR&RQVHOKR
1DFLRQDOQmRSRGHH[WUDSRODURVOLPLWHVGRFRQWUROHGH¿QLGRQD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD
fazendo incursões em determinadas matérias reservadas, exclusivamente, ao controle
MXULVGLFLRQDO

VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

GR3&$TXHDRH[DPLQDURVHPEDUJRVGHGHFODUDomRRSRVWRVSHOR0363

$GHFLVmRHPEDUJDGDGHXVHHPSURFHGLPHQWRGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRTXHIRLLQVWDXUDGR
SRUGHWHUPLQDomRGR3OHQiULRGR&RQVHOKR1DFLRQDOHPUD]mRGRMXOJDPHQWRGR3&$&103
QFXMDRULJHPIRUDR(VWDGRGH3HUQDPEXFRRQGHR3OHQiULRHIHWXDUDRFRQWUROH
GD5HVROXomRQGRHJUpJLR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDGR0LQLVWpULR3~EOLFR
daquele Estado da Federação.
1DTXHODDVVHQWDGD¿FRXFRQVROLGDGDDSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGHTXHRPHPEURGR
0LQLVWpULR 3~EOLFR p DJHQWH SROtWLFR FRQIRUPH GRXWULQD H MXULVSUXGrQFLD PDMRULWiULD 5(
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63 UHODWRU 0LQ 1pUL GD 6LOYHLUD  &RPR WDO RV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
para o exercício de suas atribuições legais e constitucionais, são investidos e dotados de
SOHQD LQGHSHQGrQFLD IXQFLRQDO QR GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV JR]DQGR SDUD WDQWR GH
direitos e prerrogativas que não são oferecidos aos demais servidores públicos. Ao lado
GHVVDV JDUDQWLDV SRVVXHP GHYHUHV HVSHFt¿FRV GHQWUH HOHV SHUPDQHFHU j GLVSRVLomR GRV
MXULVGLFLRQDGRV H GD VRFLHGDGH HP UHJLPH GH SODQWmR SRUTXDQWR QmR VXMHLWRV D MRUQDGD
¿[D H SUHGHWHUPLQDGD GH WUDEDOKR VHPSUH QR DWHQGLPHQWR DR SULQFtSLR FRQVWLWXFLRQDO GD
prestação ininterrupta de suas funções.
(PUD]mRGHVVDVSRQGHUDo}HVSRUQmRKDYHUSUHYLVmRQD/HL&RPSOHPHQWDUHVWDGXDOVREUH
a compensação, mas em Ato do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público
SHUQDPEXFDQR R &ROHJLDGR HQWHQGHX TXH DTXHOH $WR 1RUPDWLYR QmR VXEVLVWLD D XP MXt]R
de legalidade, violando o artigo 37, FDSXW, da Constituição Federal, além de atentar contra
RSULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDOGDH¿FLrQFLDGHWHUPLQDQGRDVXDGHVFRQVWLWXLomRHWDPEpPTXH
IRVVHSURFHGLGRRFRQWUROHGHDWRVDGPLQLVWUDWLYRVLGrQWLFRVHPWRGRVRV0LQLVWpULRV3~EOLFRV
do País.
$VVLP R &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QR H[HUFtFLR GH VXDV FRPSHWrQFLDV
FRQVWLWXFLRQDLV HIHWXRX R FRQWUROH GH XP $WR 1RUPDWLYR HGLWDGR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
GR (VWDGR GH 3HUQDPEXFR HP UD]mR GH VXD DXWRQRPLD FXMD GHFLVmR TXH IRL LPSXJQDGD
VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

no Supremo Tribunal Federal, através do Mandado de Segurança nº 27.597, e que obteve o
DUTXLYDPHQWRDWUDYpVGHGHFLVmRPRQRFUiWLFDSURIHULGDSHOD0LQLVWUD(OOHQ*UDFLH
Há, no entanto, como ressaltou o embargante, um diferença entre as duas decisões. O ato
LPSXJQDGR QR 3&$&103 Q  FXMR UHODWRU IRUD R &RQVHOKHLUR 3DXOR %DUDWD QmR
WLQKDSUHYLVmROHJDO$RFRQWUiULRR$WR1RUPDWLYRQIRLHGLWDGRSDUDUHJXODPHQWDU
anterior previsão legal, presente no artigo 195, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº
GHGHQRYHPEURGH/HL2UJkQLFDGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDXOLVWD
+DYHQGR SUHYLVmR OHJDO GRV SODQW}HV MXGLFLiULRV H D IRUPD GH FRQWUDSUHVWDomR H HVWDV
VLWXDo}HVH[SUHVVDPHQWHD/HL&RPSOHPHQWDUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGH6mR3DXORDVGH¿QH
QmRKiFRPRGHVFRQVWLWXLUXPDWRQRUPDWLYRVHFXQGiULRTXHGHIRUPDUD]RiYHOSURFXUD
regulamentar o que está disposto no seu artigo 195, parágrafos 1º e 2º.
'HYH KDYHU D SUHVXQomR GD FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD /HL &RPSOHPHQWDU (VWDGXDO H R VHX
conteúdo deve ser cumprido na sua integralidade, enquanto o Tribunal competente não
declarar a sua inviabilidade.
26XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOWHPMXULVSUXGrQFLDFRQVROLGDGDQRVHQWLGRGHTXHQmRFDEHDRV
ÏUJmRVGHFRQWUROHDGPLQLVWUDWLYRLQYDGLUiUHDGHFRPSHWrQFLDUHVHUYDGDVSHOD&RQVWLWXLomR
Federal, ao controle do Poder Judiciário. (…)
1HVVD OLQKD GH UDFLRFtQLR R 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO QR MXOJDPHQWR GR 0DQGDGR GH
6HJXUDQoDQ')GDUHODWRULDGR0LQLVWUR 0DUFR$XUpOLRSXEOLFDGRQR'LiULRGD
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-XVWLoDGHGHRXWXEURGHHQWHQGHXTXHD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQLPSOLFRX
D FULDomR QmR Vy GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH -XVWLoD FRPR WDPEpP GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR
0LQLVWpULR 3~EOLFR DRV TXDLV FRPSHWH R FRQWUROH GD DWXDomR DGPLQLVWUDWLYD H ¿QDQFHLUD
GR 3RGHU -XGLFLiULR H GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR ]HODQGROKHV  p HVWD D DWULEXLomR SULPHLUD 
pela autonomia funcional e administrativa. 7XGR LVVR FRP REVHUYkQFLD GDV QRUPDV
PDLRUHVGDFRQVWLWXLomRHGRV(VWDWXWRVUHVSHFWLYRV
7DPEpPR0LQLVWUR*LOPDU0HQGHVDRSURIHULURVHXYRWRQRPHVPRMXOJDPHQWRHVFODUHFHX
TXHVWmR GH UHOHYR DR GH¿QLU TXH RV FRQVHOKRV WrP GH VH ODVWUHDU HP XP SULQFtSLR GH
VXEVLGLDULHGDGHTXHUGL]HUQmRVHSRGHFRQVROLGDUFRPSHWrQFLDVDEODWLYDVGDVFRPSHWrQFLDV
GRV GHPDLV yUJmRV 3DUHFHPH VXVWHQWD R 0LQLVWUR *LOPDU 0HQGHV VHU HVVH XP HOHPHQWR
central desse pensamento, sob pena dessas autonomias todas se tornarem, autonomia do
FRQVHOKRQRFDVRR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRRXHYHQWXDOPHQWHR&RQVHOKR
1DFLRQDOGH-XVWLoD
2 &RQVHOKR 1DFLRQDO VHP D SUHWHQVmR GH H[WUDSRODU D FRPSHWrQFLD DWULEXtGD SHOD &RUWH
Constitucional, ao fazer incursões em determinadas matérias reservadas ao controle
MXULVGLFLRQDO H[S}H D QHFHVVLGDGH GD UHYLVmR GDV VXDV GHFLV}HV TXDQGR IRUHP PDQHMDGRV
como no caso em tela, os recursos administrativos previstos.

DR SOHLWR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR FDWDULQHQVH QR 0DQGDGR GH VHJXUDQoD Q  FXMR
5HODWRUIRLR0LQLVWUR(URV*UDXSXEOLFDGRQR'LiULRGD-XVWLoDGHGHGH]HPEURGH
RQGHGHL[RXFODURTXHR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRQmRWHPFRPSHWrQFLDSRU
VHU ÏUJmR SXUDPHQWH GH FRQWUROH DGPLQLVWUDWLYR SDUD HIHWXDU R FRQWUROH FRQFHQWUDGR GD
constitucionalidade de lei.
Esta matéria tem se repetido em contínuas discussões neste Colegiado, que, por vezes,
tem avançado no controle não apenas de atos administrativos ou normativos, mas de
constitucionalidade de leis, principalmente as de organização dos Ministérios Públicos,
IDWR TXH UHIRJH GH VXD FRPSHWrQFLD FRQVWLWXFLRQDO 2 FRQWUROH GLUHWR H FRQFHQWUDGR GD
FRQVWLWXFLRQDOLGDGHGHOHLVpPDWpULDUHVHUYDGDjFRPSHWrQFLDGH¿QLGDDR3RGHU-XGLFLiULR
TXHGHWpPRVHXPRQRSyOLRQRVWHUPRVGD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD *ULIRVGRDXWRU

$VVLP VHQGR QmR UHVWD G~YLGD GH TXH KDYHQGR SUHYLVmR H[SUHVVD QD /HL

VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

Recentemente, no dia 27 de outubro de 2008, o Supremo Tribunal Federal conferiu liminar

Complementar do Estado do Rio de Janeiro nº 106/2003 (art. 91, XIII e § 9º), não
Ki TXDOTXHU LPSHGLPHQWR DR SDJDPHQWR GH JUDWL¿FDomR DRV PHPEURV GR 0LQLVWpULR
Público daquele Estado pelo plantão judiciário, considerado serviço de natureza
especial.
Quanto ao pedido de alteração da Resolução CNMP nº 9, a abranger todo o
Ministério Público brasileiro, não é de ser acolhida no presente feito, tendo em vista que
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depende de um estudo mais aprofundado da questão, com a proposição, em separado,
de proposta de Resolução, nos termos regimentais.
'LDQWH GR H[SRVWR MXOJR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH R SUHVHQWH SHGLGR GH
SURYLGrQFLDVSDUDTXHVHFRQVLGHUHOHJtWLPRRSDJDPHQWRGHJUDWL¿FDomRSHORH[HUFtFLR
funcional nos plantões judiciários no MPRJ, na forma prevista na lei orgânica local,
respeitando-se o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da CF/88).
Brasília, 22 de março de 2011.

CLAUDIA CHAGAS

VERBA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

Relatora
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INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL.
Trabalho de crianças e adolescentes.

PROCESSO Nº0.00.000.001768/2010-81
RELATOR: CONSELHEIRA SANDRA LIA SIMÓN
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MINISTÉRIO PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
OBJETO: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE TRATA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL EM PROCESSO JUDICIAL QUE REQUER AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

EMENTA
PEDIDO DE PROVIDÊCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
MINISTÉRIO
DO

PÚBLICO

DISTRITO

ESTADUAL

FEDERAL

E

E

MINISTÉRIO

TERRITÓRIOS.

PÚBLICO

MANIFESTAÇÃO

EM PROCESSO JUDICIAL QUE REQUER AUTORIZAÇÃO PARA

PARCIAL. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO.
1. Existência de diversos Pareceres do Ministério Público, por meio dos
quais Membros manifestam-se favoravelmente à concessão de alvarás
judiciais para que crianças e adolescentes trabalhem antes dos 16
(dezesseis) anos de idade, em absoluto confronto ao estipulado no art. 7º,
inciso XXXVIII, da Carta Magna.
2. A Constituição Federal proíbe QUALQUER trabalho para menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo aquele praticado na condição de aprendiz,
aos maiores de 14 (quatroze) anos, mas nas condições especiﬁcadas em
legislação própria e minuciosa. Certo é que se admite, por construção
jurisprudencial respaldada em norma internacional, o trabalho artístico
às crianças e aos adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos, mas
apenas com garantias especíﬁcas de salvaguarda da condição de pessoa

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PROCEDÊNCIA

em desenvolvimento, garantias estas que devem passar por estrito
acompanhamento do Parquet, inclusive.
3. Em nível infraconstitucional e em estrita observância ao valor plasmado
na Constituição, o legislador ordinário, por meio da Lei 8.069/90, o
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – , procurou, também,
proteger estas mesmas pessoas, traçando diversas normas que buscam

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

361

retirá-las das ruas, dos campos, dos trabalhos insalubres, perigosos e
nocivos, salvaguardando sua saúde e seu desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social. O objetivo destas normas outro não é que o
de dar-lhes condições mínimas de um crescimento em condições de
liberdade e dignidade.
4. É imprescindível conhecer os referidos Pareceres permissivos de
trabalho a adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos de idade, para
FRPSUHHQGHUDUHDOLGDGHTXHHPWHVHMXVWL¿FDULDHVWHWLSRGHPDQLIHVWDomR
ministerial. Neste caso, este Conselho Nacional poderia adotar medidas
diversas, inclusive incentivando e auxiliando na instituição de cursos de
capacitação, direcionados à matéria da infância e juventude.
5. É igualmente imprescindível que haja um incentivo entre a atuação
do Ministério Público Estadual e do Distrito Federal/Territórios com
o Ministério Público do Trabalho, ramo do Ministério Público com
atribuição para fazer efetiva a Lei da Aprendizagem. Esta, aliás, a
integração dos ramos do Ministério Público, é uma das metas do CNMP,
plasmada em seu planejamento estratégico.
INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

6. PROCEDÊNCIA PARCIAL, para que seja expedida RESOLUÇÃO,
iniciando-se a contagem do prazo regimental de 15 (quinze) dias, para
apresentação de emendas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, a unanimidade, pela procedência parcial
do presente Pedido de Providências, tudo nos termos do voto da Relatora.
Brasília, 27 de abril de 2011.
SANDRA LIA SIMÓN
Relatora
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RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Providências, com requerimento de concessão de
medida liminar, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, representado
por OTÁVIO BRITO LOPES, Procurador-Geral do Trabalho.
Segundo o Requerente, uma das metas prioritárias da Instituição é a
concretização de medidas que objetivem o banimento do trabalho infantil, bem como a
proteção do trabalho do adolescente.
Nesta área, uma das matérias com a qual o Parquet laboral frequentemente se
depara é a autorização judicial que permite o trabalho de adolescentes, com idade inferior
D GH]HVVHLV DQRV3RUWDOPRWLYRXPDGDVPHWDVHVSHFt¿FDVGD&225',1)Æ1&,$
MPT – Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e
Adolescentes, constante do Planejamento Estratégico do MPT é:
“buscar, juntamente com o Procurador-Geral, articular-se com organismos e entidades
colegiadas no sentido de obter tratamento uniforme no âmbito das Procuradorias Gerais
de Justiça acerca da questão, sem embargo do trabalho a ser realizado em âmbito estadual

Assim, numa verdadeira articulação com os demais ramos do Ministério
Público, busca-se invalidar as referidas autorizações judiciais. Num primeiro
momento, esta ação articulada era feita caso a caso, mas passou a ser realizada de
forma coordenada, em virtude do crescente número destas autorizações. Tal fato gerou,
também, a necessidade de uma atuação junto aos Tribunais de Justiça do Estados.
O Requerente informa que um dos resultados práticos desta articulação foi
a expedição, por algumas Corregedorias-Gerais de Justiça, de Recomendações, para
que fosse observada a regra insculpida no art. 7º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.
Mesmo assim, cita casos de autorizações concedidas no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, por exemplo, mesmo após a expedição de recomendação
da Corregedoria-Geral de Justiça local.
Requereu medida liminar, nos seguintes termos:

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

pelas Regionais.”

“LIMINARMENTE, requer-se a concessão de medida para suspender todas as manifestações
do Ministério Público que sejam favoráveis a autorizações judiciais que permitam o trabalho
GH DGROHVFHQWHV PHQRUHV GH  DQRV SDUD FXMD ¿QDOLGDGH GHYHP VHU FLHQWL¿FDGRV WRGRV RV
Ministérios Públicos dos Estados, uma vez que estão presentes seus requisitos autorizadores.
Com efeito, a fumaça do bom direito repousa em todo o arcabouço normativo internacional
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e nacional (constitucional e infraconstitucional), acima destacado. A existência do direito se
avulta no momento em que a Ordem Jurídica pátria veda, expressamente, qualquer trabalho
aos menores de 16 anos ( art. 7, XXXIII, da CF88). Veja-se, inclusive, que a letra do art.
227 da Constituição Federal é clara ao determinar que o dever jurídico de tutela de crianças
e adolescentes deve ser cumprido com ABSOLUTA PRIORIDADE. Assim, todo o arcabouço
jurídico, supraconstitucional, constitucional e legal, extravasado nesta peça, aponta para a
H[LVWrQFLDGRVGLUHLWRVGDVFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPQmRWUDEDOKDUHP¿FDQGRDVDOYRGH
toda a ordem de risco à sua integridade biopsicossocial.
Quanto ao perigo da demora, tal se funda no perigo de irreversibilidade dos danos biológicos,
sociais e morais causados ao adolescente que trabalha antes da idade permitida.”

A medida liminar foi por mim indeferida, uma vez que a matéria confundiase com o mérito, o que poderia dar-lhe conotação satisfativa, não permitida em sede de
cognição sumária.
No mérito, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO requer o seguinte:
“Assim, diante os fatos aludidos no item I deste petitório, que demonstram, no exercício
INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

de jurisdição voluntária, a persistência de expedição de manifestações do Ministério
Público, opinando favoravelmente às autorizações judiciais para o trabalho antes da idade
PtQLPD ¿[DGD QR DUW  ;;;,,, GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO D GHPRQVWUDU SRLV ÀDJUDQWH
inconstitucionalidade e nulidade do ato administrativo proferido em sede de jurisdição
voluntária, bem como a exemplo das Procuradorias Gerais de Justiça acima destacadas,
que expediram atos administrativos com vistas a tratar da questão – porém, sem sucesso,
GHVD¿DQGRVROXomRGHPDLRUHPHOKRUDEUDQJrQFLD±este Ministério Público do Trabalho avia
RSUHVHQWHSHGLGRGHSURYLGrQFLDVD¿PGHTXHHVVH&RQVHOKRQRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HV
constitucionais que lhe foram conferidas pelo art. 130-A, §2º, I e II, da CF/88, discipline a
H[SHGLomRGHPDQLIHVWDo}HVPLQLVWHULDLVHPSURFHVVRVGHDOYDUiVSDUDTXHHPGH¿QLWLYRQmR
sejam mais expedidos em desacordo com os princípios e regras estabelecidos na Constituição
Federal, vedando-se, pois, manifestações favoráveis a autorizações judiciais para o trabalho
de adolescentes que ainda não atingiram a idade mínima de 16 anos.” (grifo nosso).

É o relatório.
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VOTO
O objeto dos presentes autos é de extrema relevância para a sociedade e
para o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que instituiu Comissão
permanente para tratar do aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público nos
assuntos relacionados à criança e ao adolescente.
A realidade que se nos apresenta é a existência de diversos Pareceres do
Ministério Público, por meio dos quais Membros manifestam-se favoravelmente à
concessão de alvarás judiciais para que crianças e adolescentes trabalhem antes dos
16 (dezesseis) anos de idade, em absoluto confronto ao estipulado no art. 7º, inciso
XXXVIII, da Carta Magna, que reza o seguinte:
“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos”

Imprescindível, também, destacar a preocupação do constituinte quanto ao
da criança e do adolescente e da prioridade absoluta, assim estabelecidos:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
SUR¿VVLRQDOL]DomRjFXOWXUDjGLJQLGDGHDRUHVSHLWRjOLEHUGDGHHjFRQYLYrQFLDIDPLOLDU
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

3HODVLPSOHVHVLQJHODOHLWXUDGRVGLVSRVLWLYRVFRQVWLWXFLRQDLVFLWDGRVYHUL¿FD
se que os Pareceres exarados pelos Membros do Ministério Público, com manifestações
favoráveis à concessão de alvarás judiciais autorizativos de trabalho, antes da idade
mínima prevista, ferem a ordem constitucional.
A Constituição Federal, conforme artigo acima referido, proíbe QUALQUER

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

tema, pois no seu art. 227, a Lei Maior consagrou os princípios da proteção integral

trabalho para menores de 16 (dezesseis) anos, salvo aquele praticado na condição
GHDSUHQGL]DRVPDLRUHVGH TXDWUR]H DQRVPDVQDVFRQGLo}HVHVSHFL¿FDGDVHP
legislação própria e minuciosa. Certo é que se admite, por construção jurisprudencial
respaldada em norma internacional, o trabalho artístico às crianças e aos adolescentes
PHQRUHVGH GH]HVVHLV DQRVPDVDSHQDVFRPJDUDQWLDVHVSHFt¿FDVGHVDOYDJXDUGD
da condição de pessoa em desenvolvimento, garantias essas que devem passar por
estrito acompanhamento do Parquet, inclusive.
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A proibição genérica do trabalho tem sua razão de ser: a proteção das pessoas
com idade inferior a dezesseis anos, que devem se dedicar às atividades próprias desta
condição, em estrito cumprimento e observância à doutrina da proteção integral.
Em nível infraconstitucional e em estrita observância ao valor plasmado
na Constituição, o legislador ordinário, por meio da Lei 8.069/90, o ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente –, procurou, também, proteger essas mesmas pessoas,
traçando diversas normas que buscam retirá-las das ruas, dos campos, dos trabalhos
insalubres, perigosos e nocivos, salvaguardando sua saúde e seu desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social. O objetivo dessas normas não é outro que o de
dar-lhes condições mínimas de um crescimento em condições de liberdade e dignidade.
No art. 4°, do ECA, consta expressamente:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
DOLPHQWDomRjHGXFDomRDRHVSRUWHDROD]HUjSUR¿VVLRQDOL]DomRjFXOWXUDjGLJQLGDGH
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública:
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.

Mas não é só. Além de inconstitucionais, Pareceres de Promotores de Justiça
favoráveis à autorização para trabalho aos adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos
de idade também subvertem o ordenamento jurídico transnacional, aplicável no Brasil
SRUIRUoDGHGLYHUVRVDWRVGHUDWL¿FDomR
A ordem constitucional brasileira, ao prever a aplicação de dispositivo deste
jaez, se coaduna ao sistema internacional de normas tutelares do desenvolvimento
biopsicossocial de crianças e adolescentes, de que o Estado brasileiro faz parte.
Com efeito, o Brasil sempre aderiu aos documentos internacionais que, de
alguma forma, protegem crianças e adolescentes, sejam Tratados Internacionais,
Convenções ou Declarações, de sorte que o direito internacional é inserido dentro do
ordenamento jurídico brasileiro, senão com valor de emenda constitucional (diante do
novo teor do art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC
n.º 45/04), como norma legal de status federal, ou – pode-se ainda admitir – como
costume jurídico.
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Dentre todo esse aparato internacional, devem ser destacadas as seguintes
normas:
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DA ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)
Princípio 9º - A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência,
FUXHOGDGH H H[SORUDomR 1mR VHUi MDPDLV REMHWR GH WUi¿FR VRE TXDOTXHU IRUPD 1mR VHUi
permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma
será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que
OKHSUHMXGLTXHjVD~GHRXjHGXFDomRRXTXHLQWHU¿UDHPVHXGHVHQYROYLPHQWRItVLFRPHQWDO
ou moral.
CONVENÇÃO N. 138 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
(OIT).'LVS}HVREUHLGDGHPtQLPDGHDGPLVVmRDRHPSUHJRUDWL¿FDGDSHOR%UDVLOSRUPHLR
do Decreto N° 4.134/2002.
art. 3° (...)
Item I “Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo

prejudicar a saúde, a segurança e a moral do adolescente.
CONVENÇÃO N. 182 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
(OIT).'LVS}HDFHUFDGDVSLRUHVIRUPDVGHWUDEDOKRLQIDQWLO5DWL¿FDGDSHOR%UDVLOSRUPHLR
do Decreto N° 3.597/2000.
'H¿QH R Artigo 3º, alínea “d” da referida Convenção, como piores formas de trabalho
infantil aquelas que “por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de
prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.

Desse modo, os mencionados Pareceres atingem não somente a ordem
interna, mas também a normatividade internacional, criando um quadro nocivo e que
coloca o País numa difícil situação internacional, já que agentes políticos do próprio
Estado balizam a prática exploratória e perversa do trabalho infantil.
Constata-se, pois, que a conduta perpetrada repousa em alta escala de

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa

gravidade, expondo inadmissível paradoxo. É que, sendo o Estado brasileiro signatário
de todas essas normas, e tendo, dentre seu próprio arcabouço jurídico, regra de
dignidade constitucional de proibição de trabalho a menores de 16 anos, jamais poderia
tolerar que seus próprios agentes políticos, no caso, membros do Ministério Público,
pudessem agir manifestando-se favoravelmente a autorizações judiciais de trabalho
antes daquela idade mínima.
Não é demais repetir que todo esse aparato normativo tem uma razão de
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ser incontestável: impedir que sérios prejuízos se perpetuem ao desenvolvimento
biopsicossocial de crianças e adolescentes.
Com efeito, a salutar proibição do trabalho infantil tem caráter, sim,
eminentemente protecionista, visando não apenas resguardar a criança e o adolescente,
de modo a reservar-lhes crescimento mais saudável como, também, mantê-los longe
das vicissitudes as quais se expõem em uma atividade laboral.
Ademais, é na infância e na adolescência que se forma o indivíduo para a
vida. O norte da pessoa delineia-se e orienta-se na família e na escola. É na infância
que se devem propiciar condições mínimas de estudo, oportunidades de aprendizagem
e a busca de um ambiente saudável. O convívio social é muito importante nesta fase
evolutiva do ser humano.
Entretanto, não raro, situações de trabalho podem expor as crianças a outros
vínculos, que as levam ao acesso às drogas, ao álcool e ao roubo, deixando de lado a
família e a escola.
As discussões em torno da questão do trabalho infantil chegam,
inevitavelmente, ao quadro de miséria de grande parte da população brasileira, que

INTERVENÇÃO DO MP. PROCESSO JUDICIAL. TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

induz a uma concepção favorável a essa situação. Durante muito tempo, prevaleceu
no Brasil, a falsa concepção de que o trabalho infantil seria uma solução à pobreza. A
idéia de que “é melhor trabalhar do que roubar ou passar fome” perpetua a exclusão e
RIUDFDVVRGRV¿OKRVGDVFODVVHVSRSXODUHVJHUDQGRXPFLFORFRQWtQXRTXHREVWDTXH
as pessoas das classes mais baixas da sociedade tenham acesso a melhores condições
de vida.
Aliás, muitos são os mitos de permissibilidade do trabalho infantil na atual
sociedade capitalista: “o trabalho infantil é necessário, porque a criança está ajudando
VXDIDPtOLDDVREUHYLYHU´RXTXH³DFULDQoDTXHWUDEDOKD¿FDPDLVHVSHUWDDSUHQGHD
OXWDUSHODYLGDHWHPFRQGLo}HVGHYHQFHUSUR¿VVLRQDOPHQWHTXDQGRDGXOWD´3URSDJDP
VHWDLVD¿UPDo}HVPDVVHROYLGDTXHTXDQGRDIDPtOLDVHWRUQDLQFDSD]GHSURYHUR
próprio sustento, essa obrigação cabe ao Estado e à sociedade organizada, e não às
crianças.
Ademais, o trabalho precoce nunca foi etapa necessária para uma vida bemVXFHGLGD HOH QmR TXDOL¿FD H SRUWDQWR p LQ~WLO FRPR PHFDQLVPR GH SURWHomR VRFLDO
Mitos como este são falácias, haja vista que o trabalho infantil afeta diretamente a
IUHTrQFLDHVFRODUHFRPRFRUROiULRHQJHQGUDXPDPDLRUGL¿FXOGDGHQRDSUHQGL]DGR
por causar fadiga. E esta, como todos sabem, além de debilitar o estado físico de qualquer
ser humano, atinge mais forte uma pessoa em desenvolvimento, caracterizando-se,
inclusive, como uma das principais causas dos acidentes de trabalho.
(VWXGRV FLHQWt¿FRV PRGHUQRV GHPRQVWUDP TXH WUDEDOKDU SUHFRFHPHQWH
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compromete o desenvolvimento físico, psíquico e social dos pequenos trabalhadores
e os afasta da escola. Outras consequências dessa exploração podem ser, desde já,
DSRQWDGDVSHUGDGRLQWHUHVVHQRVHVWXGRVUHSHWrQFLDHRXIUDFDVVRHVFRODUGL¿FXOGDGH
no processo de alfabetização; diminuição da capacidade de aprendizagem; diminuição
do tempo dedicado às brincadeiras, ao descanso, e ao convívio familiar; estresse
físico, emocional e psicológico; diminuição da auto-estima; exposição à situações de
repressão, excessiva disciplina, relações de subserviência e humilhações; perda dos
sentimentos de identidade de grupo, da habilidade para cooperar com outras pessoas e
da capacidade de distinguir o certo do errado.
Por tudo isso, seja por vedação no plano das normas, seja pelas conseqüências
do plano fático, constata-se que Pareceres, como os questionados nos presentes autos,
não deveriam subsistir no mundo jurídico, pois reproduzem a perversidade e exploração
de práticas consentidas de trabalho infantil, a macular com toda a sorte de prejuízos,
como visto, o tempo sagrado da infância e, consequentemente, a posterior vida adulta
de vários cidadãos.
1mRpjWRDTXHFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRVSUHVHQWHVDXWRVjVÀV
com esta situação de exploração do trabalho infantil, tolerada e mesmo incentivada por
autorizações judiciais e Pareceres ministeriais permissivos, têm editado atos que visam
a desestimular práticas ilegais como as suscitadas pelo Parquet laboral, neste feito.
Fruto desta atuação em regime de verdadeira parceria entre o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO e ramos do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, foram expedidas algumas recomendações, no sentido da
não concessão de autorizações para o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendizes, a partir de quatorze anos, como prevê a Constituição Federal.
Citem-se como exemplos a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa
Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado do Mato Grosso do Sul, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso,
a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do
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vários Tribunais de Justiça e vários ramos do Ministério Público Estadual, preocupados

Estado de Minas Gerais e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina.
Mesmo com as referidas normas recomendatórias em vigor, segundo números
recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, existem, em vigor, quase
30.000 (trinta mil) autorizações judiciais permitindo o trabalho a adolescentes antes
da idade mínima constitucional.
Todavia, em que pese o alto grau de antijuridicidade destes Pareceres, uma
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das pretensões postuladas pelo Ministério Público do Trabalho, não pode ser acolhida
SRU HVWH &RQVHOKR TXDO VHMD D UHJXODPHQWDomR HP GH¿QLWLYR GH RIHUHFLPHQWR GH
Pareceres ministeriais, corroborando as autorizações de trabalho antes da idade
mínima prevista na CF/88.
,VWR SRUTXH WDO SURYLGrQFLD GHPDQGDULD DQiOLVH GD DWLYLGDGH ¿QDOtVWLFD GR
Membro do Ministério Público, o que não é possível, em decorrência das competências
constitucionais deste Conselho e do preconizado no seu Enunciado nº 06.
Nem se argumente, data venia, que ato ministerial relacionado à jurisdição
YROXQWiULD IRJH GD DQiOLVH GD DWLYLGDGH¿P $ MXULVSUXGrQFLD H D GRXWULQD PRGHUQDV
dominantes dão à jurisdição voluntária a característica de verdadeiro ato jurisdicional,
TXH FRORFD ¿P D XPD VLWXDomR GH LQVDWLVIDomR RX GH LQFHUWH]D DLQGD TXH VHP R
estabelecimento tradicional do contraditório (v. Dinamarco, Instituições de Direito
Processual Civil, 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2004; STJ, CC nº 37.310, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 14/04/2003).
0HVPR VH WUDWDQGR GH DWR UHODWLYR j DWLYLGDGH¿P GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
este Conselho Nacional não pode assistir impassivelmente a proliferação de
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manifestações ministeriais, em total desacordo com a Constituição Federal, legislação
infraconstitucional e normas internacionais. Este Conselho Nacional não pode
permanecer neutro em relação ao desrespeito institucional de um dos direitos humanos
mais destacados pelo constituinte brasileiro na conformação do Estado Democrático de
Direito e na concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Este Conselho
1DFLRQDO HQ¿P QmR SRGH DGPLWLU TXH QR 0LQLVWpULR 3~EOLFR EUDVLOHLUR SUHYDOHoDP
FRQYLFo}HVSHVVRDLVHPEDVDGDVHPIDOVDVSUHPLVVDVHIDOiFLDVTXHMXVWL¿FDUDPRDXJH
GRFDSLWDOLVPRVHOYDJHPQR¿QDOGHVpFXOR;,;
Por outro lado, este Conselho não deve dar à questão um tratamento
disciplinar, mas é inegável que lhe cabe, nos contornos da sua missão constitucional de
coordenação, iniciar, no âmbito do Ministério Público brasileiro, o enfrentamento e o
debate da matéria.
Para tanto, é imprescindível conhecer os referidos Pareceres permissivos de
trabalho a adolescentes menores de 16 (dezesseis) anos de idade, para compreender a
UHDOLGDGHTXHHPWHVHMXVWL¿FDULDHVWHWLSRGHPDQLIHVWDomRPLQLVWHULDO1HVWHFDVR
este Conselho Nacional poderia adotar medidas diversas, inclusive incentivando e
auxiliando na instituição de cursos de capacitação, direcionados à matéria da infância
e juventude.
É igualmente imprescindível que haja um incentivo entre a atuação do
Ministério Público Estadual e do Distrito Federal/Territórios com o Ministério Público
do Trabalho, ramo do Ministério Público com atribuição para fazer efetiva a Lei da
370
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Aprendizagem. Esta, aliás, a integração dos ramos do Ministério Público, é uma das
metas do CNMP, plasmada em seu planejamento estratégico.
(Q¿P p LPSUHVFLQGtYHO TXH HVWH &RQVHOKR 1DFLRQDO DVVXPD VXD UHVSRQVD
bilidade de encaminhar o correto enfrentamento da questão no âmbito do Ministério
Público.
Face ao exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente Pedido
de Providências, para que seja expedida RESOLUÇÃO, conforme proposta anexa,
iniciando-se a contagem do prazo regimental de 15 (quinze) dias, para apresentação
de emendas.
Brasília, 27 de abril de 2011.

SANDRA LIA SIMÓN
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Relatora
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ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.
PROCESSO Nº 0.00.000.000915/2007-08
RELATOR: CONSELHEIRO CLÁUDIO BARROS SILVA
REQUERENTE: ELCIMAR QUIRINO
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETO: Atuação dos membros do Ministério Público no segundo grau.

EMENTA
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU. NECESSIDADE DE PERMANENTE DISCUSSÃO INTERNA DOS MEMBROS E DA INSTITUIÇÃO.
INICIATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA ESTABELECER SUGESTÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE DE
INFORMAÇÕES SOLICITADAS E REPASSADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO BRASILEIRO. PROPOSTAS PARA ENCAMINHAMENTO E
CONSTRUÇÃO DE NOVO MODELO PARA O APROVEITAMENTO DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUAM NO SEGUNDO
GRAU, POR SEU PREPARO TÉCNICO E EXPERIÊNCIA. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS JULGADO PROCEDENTE.

está inserida no denominado sistema de justiça, onde diversos atores
WrP UHVSRQVDELOLGDGHV GH¿QLGDV SHOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO H SHODV OHLV
de organização, através de regras de competência e de atribuições. Como
os magistrados, os advogados, públicos ou privados, os membros do
Ministério Público fazem parte e têm responsabilidades com a efetividade
do sistema de justiça e, conforme a situação analisada, com a atuação

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

1. A atuação dos membros do Ministério Público em segunda instância

perante os Tribunais, em segundo grau de jurisdição.
2. Deve o Ministério Público, e esta também é função do Conselho Nacional,
romper com praxes ultrapassadas, burocráticas e desassociadas de sua
atuação, em busca de novas práticas, por vezes até desconhecidas, mas
mais próximo da realidade social e da efetividade do direito. A velocidade
imposta à vida contemporânea, que se manifesta pelas transformações
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sociais, pela virtualidade das comunicações e do próprio processo, exige a
efetiva adequação institucional ao seu tempo. Anseia a sociedade por uma
justiça menos burocratizada, construída ao longo do tempo em modelos
anacrônicos e excessivamente formais, onde a adequação ao mundo
contemporâneo se faça presente, efetivamente.
1mRKDYLDSDUDXPDUHDODYDOLDomRGDGRVUHIHUHQFLDLVFRQ¿iYHLVVREUH
a questão posta, fato que impõe o controle da movimentação processual
em todo o Ministério Público para a concretização de posicionamentos
sobre as atribuições exercidas pelos membros do Ministério Público
que exercem cargos e funções em segundo grau. Por esta razão, foi
determinada a expedição de ofícios aos Procuradores-Gerais do Ministério
Público da União e dos Estados e aos Corregedores-Gerais do Ministério
Público da União e dos Estados. Muitas unidades do Ministério Público da
União e dos Estados não lograram responder a todos os quesitos, o que é
lastimável. Por outro lado, cabe consignar, outras unidades do Ministério
Público empreenderam todos os esforços para atender aos pedidos
formulados, detalhando a atividade de cada membro da Instituição em
segundo grau.
4. Os dados ofertados indicam a vulnerabilidade da Instituição,
especialmente pelo que representa o levantamento. Fica claro a
necessidade do Ministério Público dirigir o seu olhar para dentro da
Instituição para enfrentar, com seriedade e muita responsabilidade,
RV SUREOHPDV LGHQWL¿FDGRV +i SRU FHUWR HVSDoRV LQVWLWXFLRQDLV H
democráticos para a valorização integral dos membros da Instituição,
ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

especialmente a valorização dos membros que exercem os seus cargos na
segunda instância.
5. O acertamento objetivo das atribuições e das funções, como outros
acertamentos democráticos necessários, deve merecer a atenção e a
FDSDFLGDGHGHFULDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQDVVXDVQHFHVViULDVUHÀH[}HV
voltadas à construção e à consolidação das atribuições dos membros da
Instituição. Por certo, será dentro deste espaço de regras de organização
institucional existente que terá que ocorrer o repensar da atuação do
Ministério Público em segundo grau. Cabe, no entanto, ressaltar que
QmR Ki PDLV PRWLYR RX MXVWL¿FDWLYD SDUD HYLWDU HVWH WUDEDOKR TXH VHUi
extremamente difícil e árduo, mas que poderá dar novo ânimo ao trabalho
dos membros da Instituição.
6. No segundo grau, têm assento os membros do Ministério Público com
374
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H[WUHPDFDSDFLWDomRWpFQLFDTXHQDVXDYLGDSUR¿VVLRQDODFXPXODUDPHP
regra, experiências jurídicas e de vida que não são encontradas facilmente
na Instituição. Esses membros estão, por certo, no ápice da carreira e
recebem a maior remuneração, por exercerem o cargo mais elevado da
estrutura da carreira no Ministério Público. Como conquistaram prestígio
QD YLGD SUR¿VVLRQDO SRVVXHP D PDLRU UHPXQHUDomR DFXPXODUDP
experiências, devem ser, necessariamente, valorizados e estar disponíveis
DRV SHUPDQHQWHV GHVD¿RV H FRPSURPLVVRV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
Por certo, não pode haver zonas de conforto ou de acomodação. Esses
TXDOL¿FDWLYRV QmR GHYHP ID]HU SDUWH GRV UHTXLVLWRV TXH FDUDFWHUL]DP RV
membros do Ministério Público brasileiro.
7. Deve a Instituição estar atenta à importância da atuação em segundo
grau. Não há como se pensar que se tenha estrutura formal, com
SUR¿VVLRQDLV H[WUHPDPHQWH TXDOL¿FDGRV H H[SHULHQWHV FRP VXSRUWH
WpFQLFR GRV VHUYLoRV DX[LOLDUHV TXH FDUDFWHUL]DP D TXDOL¿FDomR GRV
recursos humanos que dispõe o Ministério Público, para atuação em
ambientes próprios, com estrutura material necessária, para atuação,
como em algumas unidades dos Estados, de baixa média mensal, por
membro. Há que se aproveitar esta experiente mão de obra em outras
funções, sem prejuízo das funções originárias, para atuar em áreas em que
o Ministério Público deve avançar na tutela dos interesses da sociedade.
8. Não há mais como ser reservado ao segundo grau, apenas, a função
de custos legis, intervindo, formalmente, em processos instruídos
e formados pelas partes, muitos deles repetitivos, tão somente para

HP VHJXQGR JUDX SRU VXD TXDOL¿FDomR H H[SHULrQFLD GDU PXLWR PDLV j
sociedade. Para tanto, é necessário o compromisso da Instituição. Deve
o Ministério Público, em cada unidade, respeitadas as autonomias e a
independência funcional, achar espaços novos, de responsabilidade social,
para a atuação mais abrangente dos membros do Ministério Público em
segundo grau.

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

cumprir determinação legal. Podem os membros do Ministério Público,

 1HFHVVLGDGH GH H[SHGLomR GH UHFRPHQGDomR jV &KH¿DV GR 0LQLVWpULR
Público para que estabeleçam, permanentemente, encontros e discussões
VREUH R SDSHO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HP VHJXQGR JUDX FRP R ¿P GH
destacar os compromissos de seus membros para com a sociedade,
priorizando esta fundamental função institucional, valorizando a
H[SHULrQFLDHTXDOL¿FDomRGHVHXVPHPEURV
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10. Estabelecimento de um número razoável de manifestações mensais em
processos no segundo grau, devendo, em cada Ministério Público, haver a
distribuição equânime de processos, nos termos das leis de organização.
A convocação de membros do Ministério Público de primeiro grau
para atuação em segunda instância deve se dar, por ato excepcional e
fundamentado, nos termos previstos nas leis de organização. Alteração
da redação do artigo 3º e do artigo 5º, inciso XX, da Recomendação
CNMP nº 16/2010, para acrescentar a expressão “sem prejuízo do
acompanhamento, sustentação oral e interposição de medidas cabíveis,
em fase recursal pelo órgão ministerial de segundo grau”.
13. O Conselho Nacional deve realizar, nos próximos seis (6) meses,
encontro nacional de membros de segundo grau da Instituição, com
participação obrigatória de, no mínimo, cinco (5) membros de cada
unidade do Ministério Público, e facultativa aos demais membros, onde
se discutirá as questões de interesse da Instituição.
14. Procedência do Pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Conselheiros do Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, julgar procedente o
presente pedido de providências, nos termos do voto do Relator.

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Brasília, 18 de maio de 2011.
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CLÁUDIO BARROS SILVA
Relator
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RELATÓRIO
Trata-se de pedido de providências encaminhado, por via eletrônica,
ao Conselho Nacional do Ministério Público, por Elcimar Quirino, devidamente
TXDOL¿FDGRHPTXHUHFRQKHFHRWUDEDOKRGHVWHÏUJmR1DFLRQDOGH&RQWUROHHGHVWDFD
a necessidade de maior discussão, no âmbito social e ministerial, sobre a atuação dos
membros do Ministério Público no segundo grau, entendendo que R QRYR SHU¿O da
Instituição pouco irradiou nesse setor, que ainda permanece inerte e parecerista.
(P UD]mR GHVVDV D¿UPDo}HV VROLFLWRX D LQLFLDWLYD GR &RQVHOKR 1DFLRQDO SDUD TXH
estabeleça XPJUXSRGHHVWXGRVSDUDDSUHVHQWDUVROXo}HVSDUDRSHU¿OGDLQVWkQFLD
PLQLVWHULDOTXHVHMDUHFRPHQGDGRTXHRVPHPEURVGHLQVWkQFLDFRPSDUHoDPDRV
julgamentos nos Tribunais, pois não estão fazendo sustentação oral, o que já tem
virado motivo de piada nos meios jurídicos e promovido o desgaste institucional e, por
¿Pque sejam responsáveis pelas ações estratégicas do Ministério Público, inclusive
pela uniformização de jurisprudência.
O feito foi distribuído, inicialmente, ao eminente Conselheiro Sandro José
Neis que o encaminhou à Comissão de Planejamento Estratégico para discussão e deliberação. O feito foi apensado aos procedimentos n° 0.00.000.000518/2007-28 e
n° 0.00.000.000935/2007-71, em cumprimento a decisão exarada no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico. Como o procedimento n° 0.00.000.000935/2007-71
fora instaurado por iniciativa deste Conselheiro e distribuído ao Conselheiro Fernando
Quadros, visando estudos mais amplos sobre a intervenção processual do Ministério
Público do que, apenas, no segundo grau, solicitei, naqueles autos, que os processos
fossem separados e redistribuídos a este Conselheiro.
Tavares que, comungando com as posições que havia expressado, os devolveu à
Comissão de Planejamento Estratégico. Em reunião da Comissão de Planejamento
Estratégico, realizada no dia 8 de setembro de 2009, decidiu-se pelo encaminhamento
do presente procedimento e do de n° 0.00.000.000935/2007-71 à Comissão de
Preservação da Autonomia do Ministério Público.
Recebi sugestões do Conselheiro Achiles de Jesus Siquara Filho sobre a

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Todavia, estes autos foram distribuídos à Conselheira Maria Ester Henriques

necessidade do Conselho Nacional reunir membros do Ministério Público com atuação
no segundo grau de todas as unidades da Instituição para ouvir as posições daqueles
TXHH[HUFHPDWLYLGDGH¿PQDVHJXQGDLQVWkQFLD
Foram cumpridas as diligências necessárias.
É o relatório.
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VOTO
De fato a questão proposta, embora de forma muito restrita, ensejou a
necessidade de providências pela Comissão Permanente de Preservação da Autonomia,
SULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGRVDUJXPHQWRVSRVWRVQRGHVSDFKRGHÀVDWpHFODPD
pela posição do Colegiado.
A primeira sugestão do requerente foi objeto de decisão no procedimento
0.00.000.000935/2007-71, que tratou da intervenção do Ministério Público no
processo civil.
Sugere, ainda, o requerente que o Conselho Nacional faça recomendação
aos membros do Ministério Público de segundo grau para que compareçam aos
MXOJDPHQWRV QRV 7ULEXQDLV HP UD]mR GH SUREOHPDV TXH LGHQWL¿FD (VWD TXHVWmR HP
tese, não necessitaria de recomendação, pois trata de matéria prevista em Lei, cabendo
ao Conselho Nacional o exame dos casos concretos, caso provocado.
3RU¿PVXJHUHTXHRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRFRPDWXDomRQRVHJXQGR
grau sejam responsáveis por ações estratégicas e uniformização de jurisprudência.
As proposições trazidas pelo requerente são importantes, pois, realmente,
em razão da responsabilidade constitucional do Ministério Público brasileiro e das
limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve o Conselho Nacional se
debruçar sobre questões que hoje, na leitura interna e aos olhos da sociedade, perecem
estar ultrapassadas.
De fato, é incompreensível para qualquer cidadão, com sua visão externa,
e muito mais para os membros do Ministério Público, envolvidos diretamente com
o exercício de sua missão constitucional e legal, que, ao atingirem o último grau da

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

carreira, quando, em tese, pela idade e pela experiência na vida institucional, estão
prontos para todas as ações da Instituição, venham a perder mais da metade de suas
atribuições. Neste momento de sua vida institucional, pelo acesso ao último grau da
carreira, passam a atuar, de forma burocrática, em processos já instruídos, quando, por
VXDTXDOL¿FDomRHFRQKHFLPHQWRSRGHULDPSUHVWDUjVRFLHGDGHVHUYLoRVFRPHIHWLYRV
resultados sociais. Não se quer, com isto, dizer que deva o Ministério Público deixar de
intervir em processos, mas, sem dúvida, deve ser aprofundado o exame e o estudo sobre
a necessidade da manifestação em feitos que não tenham a mínima repercussão social.
(VWDSRUFHUWDDUD]mRGDD¿UPDomRIHLWDSHORUHTXHUHQWHGHTXHDDWXDomR
em segundo grau, por vezes, é motivo de piadas nos meios jurídicos e tem promovido
o desgaste institucional.
É importante ressaltar, inicialmente, que a atuação dos membros do
Ministério Público em segunda instância está inserida no que se denomina Sistema
de Justiça RQGH GLYHUVRV DWRUHV WrP UHVSRQVDELOLGDGHV GH¿QLGDV SHOD &RQVWLWXLomR
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Federal e pelas leis de organização, através de regras de competência e de atribuições.
Como os magistrados, os advogados, públicos ou privados, os membros do Ministério
Público fazem parte e têm responsabilidades com a efetividade do Sistema de Justiça
e, conforme a situação analisada, com a atuação perante os Tribunais, em segundo grau
de jurisdição.
(YLGHQWHTXHR3DtVTXHHVWHMDDGHTXDGRjGHPRFUDFLDTXHVHD¿UPHR(VWDGR
de Direito, há o reconhecimento da necessidade do duplo grau de jurisdição, como
garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
A existência desse sistema de controle dos julgamentos monocráticos, que
se dá no duplo grau de jurisdição, em tese, visa assegurar maior qualidade às decisões
singulares, ante a crença, como sugere Rogério Schietti M. Cruz, in Entre o direito ao
duplo grau e a efetividade da jurisdição penal (www.cartaforense.com.br), de que a
experiência e o tirocínio jurídico dos juízes que compõem o segundo grau de jurisdição
lhes conferem melhores condições de analisar o processo, sem as paixões e as pressões
que costumam ocorrer na primeira instância.
É nesse ambiente, perante os Tribunais, onde atuam julgadores mais
experientes e com tirocínio jurídico, que o Ministério Público exerce as suas atribuições
em segundo grau. A par das críticas que se possa fazer ao sistema do duplo grau de
jurisdição, principalmente a demora na solução dos litígios e o número de recursos
SRVVtYHLVRVLVWHPDpIXQGDPHQWDOjGHPRFUDFLDHjD¿UPDomRGDFLGDGDQLD
Essa é a razão da necessidade da análise do desempenho e dos resultados
do Ministério Público com atuação na segunda instância. Deve a Instituição, e esta
também é função do Conselho Nacional, romper com praxes ultrapassadas, burocráticas
mais próximo da realidade social e da efetividade do direito. A velocidade imposta à
vida contemporânea, através da virtualidade das comunicações e do próprio processo,
exige a efetiva adequação institucional a esse tempo. Anseia a sociedade por uma
justiça menos burocratizada, construída ao longo do tempo em modelos anacrônicos
e excessivamente formais, protótipo da má justiça, onde a adequação ao mundo
contemporâneo se faça presente, efetivamente.
Hugo Nigro Mazzilli, eminente doutrinador a respeito de questões do

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

e desassociadas da vida real, para buscar o novo, por vezes até o desconhecido, mas

Ministério Público, em artigo publicado na Revista Plural, ano 14, nºs 41 e 42, jan.jun. 2010, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, p. 5, intitulado “A
atuação do Ministério Público em segunda instância”, depois de reconhecer os avanços
da Instituição, diz que “não houve a correspondente mudança na metodologia de
trabalho e na atuação dos Procuradores de Justiça, pois o Ministério Público estadual
continuou dividido em duas instâncias, quase estanques, sem maior sinergia entre si”.
Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c379 379

05/04/2012 17:34:52

379

$LQGD UHD¿UPDQGR VXDV OLo}HV GLVVH +XJR 0D]]LOOL TXH “os membros do
Ministério Público são todos verdadeiros Promotores de Justiça, pois os Procuradores
nada mais são que Promotores mais experientes. Seu potencial, contudo, ainda é
subaproveitado, pois, não raro, os Procuradores se limitam a dar assessoria jurídica
aos tribunais, sem assumir posição processual condizente com a causa que trouxe a
instituição ao processo”.
Hugo Mazzilli reproduz o retrato do Ministério Público com atuação em
segundo grau. Para ele, “na prática, os Procuradores de Justiça limitam-se a dar
pareceres nos processos em que se exija a intervenção do Ministério Público no segundo
grau, sendo as sustentações orais geralmente atribuídas a Procuradores designados.”
E acrescenta com lucidez: “Há nisso um grave erro de enfoque. Em primeiro lugar,
o Procurador de Justiça é um Promotor de Justiça da mais alta instância. Deveria
ser mais bem aproveitado, e não desestimulado. Enquanto o Promotor é um agente
político que toma decisões funcionais (se investiga, se propõe uma ação, se interpõe
um recurso), já o Procurador é limitado, e no mais das vezes trabalha em casa, não
investiga, não colhe provas, não propõe ações, sequer interpõe recursos, limitandose a encaminhar às equipes especializadas sugestões para eventuais providências
institucionais. E, por último, não raro acaba sendo mesmo um mero substituto ou
delegado do Procurador-Geral, quando age sob sua designação ou delegação”.
Essas questões estão inseridas na singela proposta requerente do presente
pedido de providências.
Sobre o tema, cabe o alerta de Márcio Soares Berclaz, no seu texto sobre “O
0LQLVWpULR3~EOLFRHP6HJXQGR*UDXGLDQWHGD(V¿QJH HD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD 
Decifra-me ou Devoro-te”, in 0LQLVWpULR 3~EOLFR 5HÀH[}HV VREUH RV 3ULQFtSLRV H
ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Funções Institucionais, Editora Atlas, 2010, São Paulo, p. 245, que, como um dos
expoentes da nova geração de pensadores do Ministério Público, diz que “dentre os
HQWUDYHV GL¿FXOWDGRUHV GR GHVHQYROYLPHQWR SOHQR H H¿FD] GD PLVVmR FRQVWLWXFLRQDO
FRQ¿DGDDR0LQLVWpULR3~EOLFRPHUHFHGHVWDTXHFHUWDFXOWXUDLQVWLWXFLRQDOHTXLYRFDGD
e pessimista de que não há o que se possa fazer para mudar o formato da atuação
em segundo grau, sensação que, não raras vezes, alimenta intervenções passivas e
LQHIHWLYDVVHMDQRFRQWH~GRVHMDQDGHVSUHRFXSDomRFRPDVXDH¿FiFLDQRFRQWH[WR
da prestação juridicional”.
7RGDYLD QmR KDYLD SDUD XPD UHDO DYDOLDomR GDGRV UHIHUHQFLDLV FRQ¿iYHLV
sobre a questão posta, que impõe o controle da movimentação processual em todo
o Ministério Público para a concretização de posicionamentos sobre as atribuições
exercidas pelos membros do Ministério Público que exercem cargos e funções em
segundo grau.
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Por esta razão, foi determinada a expedição de ofícios aos Srs. ProcuradoresGerais do Ministério Público da União e dos Estados e aos Srs. Corregedores-Gerais do
Ministério Público da União e dos Estados para que viessem a informar, no prazo de
trinta (30) dias, o seguinte:
1.a) Ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho,
no último ano – setembro de 2008 até setembro de 2009 –, quantos Procuradores
Regionais atuam em cada Procuradoria Regional; seus nomes e quais matérias afetas
ao cargo, número de feitos distribuídos e devolvidos com parecer ou não, mês a mês, a
cada Procurador Regional, quantas Sessões participou no Tribunal Regional; como é
feita a distribuição, se exercem atividades administrativas cumulativas ou não; bem
como se há Procurador Regional autorizado a não participar da distribuição ou com
distribuição reduzida;
1.b) Ainda, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do
Trabalho e ao Ministério Público Militar, no último ano – setembro de 2008 até
setembro de 2009 -, quantos Subprocuradores-Gerais atuam em cada ramo; seus
nomes e quais matérias afetas ao cargo; número de feitos distribuídos e devolvidos
com parecer ou não, mês a mês, a cada Subprocurador-Geral; quantas Sessões
participou em Tribunais Superiores; como é realizada a distribuição, se exercem
atividades administrativas cumulativas ou não; bem como se há autorização para
não participarem da distribuição ou se possuem distribuição reduzida.
2. Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ao Ministério
Público dos Estados, no último ano – setembro de 2008 até setembro de 2009 –, quantos
Procuradores de Justiça atuam em cada Procuradoria de Justiça (Cível, Criminal
feitos distribuídos e devolvidos com parecer ou não, mês a mês, a cada Procurador
de Justiça; quantas Sessões participou no Tribunal de Justiça; como é realizada a
distribuição, se exercem atividades administrativas cumulativas ou não; bem como
se há autorização para não participarem da distribuição regular de processos ou se
possuem distribuição reduzida.
3. Se há, em cada unidade do Ministério Público, membro do Ministério
Público com processo em carga com mais de seis (6) meses.

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

ou Especializada) seus nomes e quais matérias estão afetas ao cargo, número de

4. Se há processos represados no órgão administrativo da unidade do
Ministério Público que deve efetuar a distribuição em 2° grau, bem como se os
processos devolvidos sem parecer de mérito são recompensados.
5. Se, no período objeto de pesquisa para estudos na Comissão, algum
membro do Ministério Público deixou de comparecer a Sessão no Tribunal.
6. Se há, ou houve, no último ano – setembro de 2008 a setembro de 2009 –,
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no âmbito da Corregedoria Geral ou do Conselho Superior procedimento
administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público que atue em segundo
grau.
7. Foi encaminhado modelo de planilha como sugestão para o preenchimento
dos dados.
Feito isso, sobrevieram as respostas solicitadas que, após análise, deram
origem a uma nova planilha, para cada unidade do Ministério Público da União e dos
Estados, onde se consolidou dados gerais, ou seja, dados referentes a análise ampla
abarcando todo período, uma vez que as informações prestadas foram mensais,
conforme se vê nos respectivos procedimentos em anexo.
Do estudo feito, pode-se concluir que, como será descrito pormenorizadamente
abaixo, muitas unidades do Ministério Público da União e dos Estados não lograram
responder a todos os quesitos, o que é lastimável. Por outro lado, cabe consignar,
outras unidades do Ministério Público empreenderam todos os esforços para atender
aos pedidos formulados, detalhando a atividade de cada membro da Instituição em
segundo grau.
E assim, faz-se a analise da atuação dos membros do Ministério Público em
segunda instância, ressaltando que todo estudo se originou das informações prestadas,
todavia nem sempre satisfatórias.
EXAME DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
EM SEGUNDO GRAU

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Os dados apresentados pelo Ministério Público brasileiro retratam o
espaço temporal entre setembro de 2008 até setembro de 2009, e são extremamente
VLJQL¿FDWLYRVSDUDDQiOLVH
$ &RQVWLWXLomR )HGHUDO GHOLQHRX XP QRYR SHU¿O DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR
H[WUHPDPHQWHYLQFXODGRFRPDVTXHVW}HVVRFLDLVFRP¿QDOLGDGHVGH¿QLGDVJDUDQWLDV
autonomias, vedações e instrumentos de atuação funcional. No que se refere aos órgãos
de atuação, a Constituição Federal só fez menção ao Chefe da Instituição (ProcuradorGeral da República e Procurador-Geral de Justiça), deixando para a legislação
complementar o estabelecimento de regras de organização, atribuições e estatuto,
nessas inseridos os demais órgãos individuais ou colegiados da instituição, como a
denominação de seus cargos e as suas atribuições (artigo 128, § 5°).
Assim, o Ministério Público dos Estados e da União têm regras próprias de
organização para a atuação em primeira e segunda instância.
Nos Estados, o Ministério Público atua, como órgão de execução no segundo
382
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grau, através dos Procuradores de Justiça. A Lei Orgânica Nacional, Lei n° 8.625/93,
faz referência, em seu artigo 7°, ao Procurador-Geral e aos Procuradores de Justiça.
Essa Lei Orgânica Nacional, legislação que tem caráter geral e é orientadora das Leis
Complementares estaduais, diz expressamente:
Art. 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos Tribunais, desde
que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por delegação deste.

Pela norma do artigo 31 da Lei n° 8.625/93, as atribuições dos Procuradores
de Justiça serão residuais, atuando em todas as causas junto aos tribunais que não são
da atribuição do Procurador-Geral, ou supletivas, atuando em causas de atribuição do
Procurador-Geral, mas por delegação deste.
Embora se reconheça os avanços constitucionais, a Lei Orgânica Nacional
pouco, ou nada, evoluiu em relação à legislação de comando anterior, Lei Complementar
n° 40/81, que, em seu artigo 5°, inciso II, considerava como órgãos de execução no
segundo grau de jurisdição, o Procurador-Geral e os Procuradores de Justiça.
Por sua vez, a Lei Orgânica Nacional prevê, na estrutura administrativa
GD ,QVWLWXLomR DV 3URFXUDGRULDV GH -XVWLoD DUWLJRV  DWp   TXH VmR ÏUJmRV GD
Administração do Ministério Público, com cargos de Procuradores de Justiça e de
serviços auxiliares necessários ao exercício das funções. Os Procuradores de Justiça,
DVVLP GHYHP HVWDU FODVVL¿FDGRV RX ORWDGRV QR VHWRU DGPLQLVWUDWLYR GHQRPLQDGR
Procuradoria de Justiça, devidamente estruturado, para atuarem perante os Tribunais
dos Estados.
se convocados para substituir os Procuradores de Justiça nos casos de licença ou
afastamentos (artigo 22, inciso III). A regra é, portanto, que os Procuradores de Justiça
devam exerce suas funções nas Procuradorias de Justiça e, de forma excepcional,
poderão ser convocados Promotores de Justiça, ato que carece da necessária motivação.
Por sua vez, a Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério
Público da União, no seu artigo 66 e seus parágrafos, estabelece como serão exercidas
as funções de Subprocuradores-Gerais da República, que atuarão por delegação do

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Excepcionalmente, Promotores de Justiça da mais elevada entrância poderão

Procurador-Geral da República ou por designação autorizada pelo Conselho Superior.
Ainda, o artigo 107 e o seu parágrafo tratam das designações dos Subprocuradores*HUDLVGR7UDEDOKRSDUDR¿FLDUHPMXQWRDR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR7DPEpP
o artigo 140 e o seu parágrafo tratam das designações dos Subprocuradores-Gerais
GD -XVWLoD 0LOLWDU SDUD R¿FLDUHP MXQWR DR 6XSHULRU 7ULEXQDO 0LOLWDU H j &kPDUD GH
Coordenação e Revisão.
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'H¿QHWDPEpPD/HL&RPSOHPHQWDUQDIRUPDGHDWXDomRSHUDQWHRV
Tribunais Regionais, Auditorias e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O artigo 68 diz que os Procuradores Regionais da República serão designados para
R¿FLDUMXQWRDRV7ULEXQDLV5HJLRQDLV)HGHUDLV Já, o artigo 110 da Lei Complementar
QGH¿QHTXHos Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para
R¿FLDU MXQWR DRV 7ULEXQDLV 5HJLRQDLV GR 7UDEDOKR. Ainda, o artigo 143 determina
que RV 3URFXUDGRUHV GD -XVWLoD 0LOLWDU VHUmR GHVLJQDGRV SDUD R¿FLDU MXQWR jV
Auditorias Militares3RU¿PRDUWLJRGDUHIHULGD/HL&RPSOHPHQWDUGH¿QHTXHRV
3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDVHUmRGHVLJQDGRVSDUDR¿FLDUMXQWRDR7ULEXQDOGH-XVWLoD
do Distrito Federal e Territórios e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
Esses membros do Ministério Público da União atuam perante os Tribunais
Regionais, Auditorias ou Tribunal de Justiça do Distrito Federal nas causas referentes
DRVUHFXUVRVRUGLQiULRVGDVPDWpULDVGH¿QLGDVQRSULPHLURJUDX(VWDDWXDomRVHGi
em regra, como órgão interveniente e, excepcionalmente, em razão de designação, em
matéria de competência originária dos Tribunais Regionais, Auditorias ou Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Também, a Lei Complementar n° 75 estabelece que os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da RepúbliFD DUWLJR Por sua vez, os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos
ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal
(artigo 111). Já, os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias de Justiça Militar (artigo 144) e Procuradores de Justiça serão lotados nos
RItFLRVQD3URFXUDGRULD*HUDOGH-XVWLoDGR'LVWULWR)HGHUDOH7HUULWyULRV(177).
Há, como se constatou dos dados apresentados, cinco (5) Procuradorias ReATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

gionais da República, vinte e quatro (24) Procuradorias Regionais do Trabalho, as Procuradorias de Justiça Militar e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e
Territórios. Nesses órgãos administrativos, atuam os membros do Ministério Público
da União com atribuições para exercerem suas funções no segundo grau. Também,
constatou-se, pelas informações, que, em muitas Procuradorias Regionais do Trabalho, atuam no segundo grau, por designação, Procuradores do Trabalho, membros do
0LQLVWpULR3~EOLFRHPSULPHLURJUDXHPUD]mRGDVQHFHVVLGDGHVHGDVHYHQWXDLVGL¿
culdades administrativas da Instituição.
Ainda, como já constatou o Conselho Nacional em outros procedimentos,
é imperativa a proposta para o encaminhamento da chamada Lei de Ofícios, que
disciplinará a distribuição de atribuições nas Procuradorias Regionais no âmbito do
Ministério Público da União.
Também, as informações passadas pelas unidades do Ministério Público
384
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brasileiro, constantes das planilhas nos Anexos, retratam o movimento processual dos
membros da Instituição no segundo grau. Cada unidade do Ministério Público, em razão
de sua legislação de organização e de suas peculiaridades, tem estrutura diferenciada
e demonstram a necessidade de posicionamentos uniformes para resultados nacionais
efetivos.
Cabe destacar que, em poucas unidades, os órgãos administrativos
GHQRPLQDGRVGH3URFXUDGRULDVUHSUHVHQWDPGHIDWRRFDUiWHUJHUDOGH¿QLGRSHODVOHLV
de organização. As Procuradorias, seja no Ministério Público dos Estados ou no da
União, devem ser grandes escritórios públicos onde atuam os membros da Instituição
que exercem funções no segundo grau. Como o Ministério Público da União estuda,
internamente, anteprojeto da chamada de Lei de Ofícios, esta questão poderá ser
solvida com a aprovação da Lei de organização. Todavia, no Ministério Público dos
Estados é necessário que as Procuradorias de Justiça, como órgãos administrativos,
WHQKDP HVWUXWXUD SDUD UHFHEHU FRP FODVVL¿FDomR HP FDUJRV QD 3URFXUDGRULD
Procuradores de Justiça que exerçam atribuições criminais, Procuradores de Justiça
que exerçam atribuições cíveis, Procuradores de Justiça que exerçam atribuições
especializadas, bem como que exercem outras atribuições e que tenham outras
denominações. Sobre esta questão, por exemplo, o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, o do Estado de Santa Catarina e o do Estado do Rio Grande do Sul, entre
RXWURVSRVVXHP3URFXUDGRULDVGH-XVWLoD&tYHLVRQGHHVWmRFODVVL¿FDGRVSRURUGHP
numérica, Procuradores de Justiça com atuação na área cível, Procuradoria de Justiça
Criminal, onde atuam Procuradores de Justiça com atribuição em matéria criminal,
FODVVL¿FDGRVHPRUGHPQXPpULFDH3URFXUDGRULDGH-XVWLoD(VSHFLDOL]DGDRQGHDWXDP
meio ambiente, direitos humanos, improbidade administrativa, responsabilidade de
administradores públicos municipais.
Essa parece ser a vontade da Lei Orgânica Nacional, Lei n° 8.625/93, que
estabeleceu que as Procuradorias de Justiça devessem ser órgãos da administração,
com estrutura própria, recursos humanos e materiais, para que os Procuradores de
-XVWLoD QHODV FODVVL¿FDGRV SXGHVVHP GHVHQYROYHU RV VHXV WUDEDOKRV 3RU HVWD UD]mR D
Lei Orgânica determinou que os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Procuradores de Justiça com atuação em matéria especializada, como, por exemplo,

reunir-se-ão, ordinariamente, para ¿[DURULHQWDo}HVMXUtGLFDVVHPFDUiWHUYLQFXODWLYR
encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 20). Também, que a divisão
LQWHUQDGRVVHUYLoRVHVWDULDVXMHLWDDFULWpULRVGH¿QLGRVSHOR&ROpJLRGH3URFXUDGRUHV
de Justiça, devendo prevalecer regras de proporcionalidade, especialmente a
DOWHUQkQFLD¿[DGDHPIXQomRGDQDWXUH]DYROXPHHHVSpFLHGRVIHLWRV(artigo 21). O
responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria de Justiça seria escolhido
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SHORV3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDTXHQHODWLWXODPFDUJRVEHPFRPRGH¿QLULDPDHVFDOD
de férias dos seus membros (artigo 22, incisos I e II).
Sendo, portanto, um órgão administrativo e tendo que possuir estrutura para
a atuação de seus membros, as Procuradorias de Justiça não podem ser confundidas
com o próprio cargo, como o fazem diversas unidades do Ministério Público dos
Estados. Assim, em cada Procuradoria de Justiça devem atuar Procuradores de Justiça
com atribuição para determinados feitos, como, também, servidores, que prestarão
os serviços auxiliares, bem como, ainda, devem estar estruturadas materialmente.
Esse grandes escritórios públicos, chamados Procuradorias de Justiça, abrigarão os
membros do Ministério Público com atuação em segunda instância, nas suas áreas de
atuação.
Examinando as informações, veremos que muitas unidades do Ministério
Público não possuem estrutura de pessoal e, sequer, estrutura material para a atuação
efetiva no segundo grau. Também, a distribuição de feitos não parece ser equitativa e
por sorteio, como determina a legislação de organização. Há, em algumas unidades do
Ministério Público, Procuradores de Justiça com reduzida distribuição com relação aos
demais membros com atuação em segundo grau. Também, a norma para a convocação,
que deve ser extraordinária, de Promotores de Justiça não pode ser a regra, pois só é
cabível, por ato do Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador
de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça (artigo
22, inciso III). Por exemplo, as férias dos Procuradores de Justiça não permitem que
se possa ter a convocação excepcional. Essa é, inclusive, a razão da Procuradoria de
-XVWLoDGH¿QLUDVXDHVFDODGHIpULDVSRLVQmRSRGHKDYHUUHSUHVDPHQWRGHSURFHVVRV

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

que têm prazos a serem cumpridos, e, também, distribuição que não seja equitativa.
Portanto, a regra é que, nas Procuradorias de Justiça, atuem os Procuradores
GH-XVWLoDFRPDWULEXLo}HVFtYHLVFULPLQDLVRXHVSHFLDOL]DGDVGHYLGDPHQWHGH¿QLGDV
Todavia, cabe destacar que a atuação em segunda instância se resume ao
ofício normal junto aos Tribunais, com a emissão de pareceres nos processos que são
distribuídos, à propositura de raríssimas ações nos casos de competência originária dos
Tribunais, em regra por delegação do Procurador-Geral, à interposição de raríssimos
recursos, muitas vezes por setor próprio e por delegação do Procurador-Geral, e, de
WHPSRVHPWHPSRVDR¿FLDUQDV6HVV}HVGRV7ULEXQDLV
Outro fato que causa preocupação na leitura das informações prestadas é a
eventual demora na devolução de feitos distribuídos ao Ministério Público e com vista
DXPGRVPHPEURVGD3URFXUDGRULDGH-XVWLoD2VSUD]RVSURFHVVXDLVVmRGH¿QLGRVSRU
lei processual e, a eles, estão submetidos as partes do processo e, também, o Ministério
Público, mesmo que atue como custos legis. Quando a lei processual não assinalar
386

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c386 386

05/04/2012 17:34:53

prazo, este é, pela norma, de cinco (5) dias.
Sobre o tema, o Conselho Nacional expediu a recomendação n° 8/2008, que
dispõe sobre a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido no artigo 185 do
Código de Processo Civil e que diz:
“RECOMENDAR aos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e
aos Corregedores-Gerais do Ministério Público que determinem o cumprimento, por parte
GRVPHPEURVGD,QVWLWXLomRGRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO
para as manifestações processuais na condição de custos legis, desde que não haja prazo
previsto em lei.”

Assim, em razão do direito subjetivo das partes, reconhecido, explicitamente,
quando da promulgação da Emenda Constitucional n° 45/2004, à razoável duração
GRSURFHVVRR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHWHPRGHYHUGHGHIHQGHURFLGDGmRH¿VFDOL]DU
a correta aplicação da lei, por seus membros, deve cumprir seus prazos processuais e
colaborar com a celeridade processual.
Também, ao examinar as informações que foram repassadas, destaca-se o
número díspare de manifestações, por membro do Ministério Público com atuação
em segundo grau. Em algumas unidades, como, por exemplo, o Ministério Público do
Estado de Alagoas e do Estado do Amazonas, o volume médio mensal de processos por
membro é muito pequeno. No Ministério Público alagoano foram feitas no período,
em média, no cível, 7,83 manifestações por membro e, no crime, 11,63 manifestações.
manifestações no cível, em média por membro, 12,78 em matéria criminal e 20,60 em
matéria especializada. Há, ainda, naquelas unidades do Ministério Público membros
afastados da distribuição para exercerem atividades administrativas que, se estivessem
QDDWLYLGDGH¿POHYDULDPjGLPLQXLomRGDPpGLDPHQVDOLQGLFDGD
Essas questões devem ser objeto de exame mais apurado, onde deveria ser
destacada a necessidade de estruturação com recursos materiais e humanos, que
permitiria melhores resultados, com custos menores e, também, a otimização, em

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

No Ministério Público amazonense, no período examinado, foram feitas 9,05

razão do custo da Instituição e do comprometimento com os percentuais da Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101/2001. O Ministério Público, em
muitos Estados brasileiros, possui carências extremas nas Promotorias de Justiça
das Comarcas mais distantes das Capitais em detrimento do número baixíssimo de
manifestações no segundo grau. Por vezes, há Promotorias de Justiça sem titulares
durante muitos anos e, como contraponto, há cargos providos em segundo grau para
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manifestação média mensal de cerca de dez (10) processos. Dessa leitura se pode pensar
que há comunidades com carências extremas, tais como educação, saúde, segurança,
saneamento, acesso a direitos fundamentais, sem Promotores de Justiça e, nas Capitais,
membros do Ministério Público titulando Procuradorias de Justiça para se manifestar
em poucos processos que já recebem prontos. Essa, por certo, uma tarefa que impõe
estudos e exame pelo Ministério Público brasileiro e pelo Conselho Nacional.
O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E A SUA ATUAÇÃO EM
SEGUNDO GRAU

A Constituição Federal foi pródiga ao detalhar a importância do Ministério
3~EOLFRSDUDDJDUDQWLDGHXP(VWDGR'HPRFUiWLFRHGH'LUHLWR$RGH¿QLUD,QVWLWXLomR
a Constituição Federal de 1988 diz, em seu artigo 127, que o Ministério Público é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Por sua vez, o artigo 129, inciso II, da Carta de 1988, veio realçar o papel
GH ¿VFDO GD FRUUHWD DSOLFDomR GD OHL TXH HP ~OWLPD DQiOLVH FDUDFWHUL]D D IXQomR GH
controle da legalidade. Assim, incumbe ao Ministério Público a função de zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.
A legislação de organização do Ministério Público, buscando dar integralidade

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

DRVFRPSURPLVVRVFRQIHULGRVj,QVWLWXLomRSHOROHJLVODGRUFRQVWLWXLQWHSURFXURXGH¿QLU
a atuação dos membros do Ministério Público perante os órgãos do Poder Judiciário.
Os membros do Ministério Público, assim, exercem atribuições processuais perante os
juízes singulares ou perante os Tribunais.
Todavia, todos os membros do Ministério Público, quando ingressam na
carreira, através de concurso de provas e títulos, assumem os compromissos que foram
GH¿QLGRVSHOROHJLVODGRUFRQVWLWXLQWHj,QVWLWXLomR2PHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFR
WHUiLQYHVWLGRQRFDUJRWRGDVDVDWULEXLo}HVFRQIHULGDVj,QVWLWXLomR2TXHLUiGH¿QLU
qual o membro do Ministério Público com atribuições são as regras de organização
previstas na Lei Complementar n° 75/93, na Lei Orgânica Nacional n° 8.625/93 e nas
Leis Complementares de cada Estado da Federação, que tratam da organização da
Instituição.
Tratando-se de matéria de interesse da União, que será de competência da
Justiça Federal, as atribuições da Instituição serão conferidas aos membros do Ministério
388
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Público Federal. O mesmo ocorre com as matérias que a Constituição Federal e a Lei
conferem especialidade que, conforme a situação, serão da atribuição dos membros do
Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público Militar. A matéria residual,
onde não se confere especialidade em razão da pessoa ou da matéria, em regra, cabe
DRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGRV(VWDGRV+DYHQGRFRQÀLWRGHDWULEXLo}HVHQWUH
PHPEURVGDPHVPDXQLGDGHGH0LQLVWpULR3~EOLFRFDEHDR3URFXUDGRU*HUDOGH¿QLU
7RGDYLDKDYHQGRFRQÀLWRGHDWULEXLo}HVHQWUHPHPEURVGHGXDVRXPDLVXQLGDGHVGR
Ministério Público, caberá ao Supremo Tribunal Federal dirimi-lo.
Estas são regras singelas de organização da Instituição, para que o Ministério
Público possa agir e executar, com plenitude, as suas atribuições.
Há, no entanto, questões de interesse da sociedade que merecem o
enfrentamento pelo Conselho Nacional, pois tratam da própria atuação dos membros
da Instituição e dos resultados que a Instituição pode conferir à atuação do Ministério
Público.
Hugo Nigro Mazzilli, doutrinador exemplar da Instituição, fazendo uma
VpULH GH UHÀH[}HV VREUH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR FRQWHPSRUkQHR in Proposta de um
Novo Ministério Público, em “Temas Atuais do Ministério Público”, Editora Lumen
Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 142, diz que, também, as Procuradorias de Justiça
necessitam de reformulação. “Hoje, não raro limitados os Procuradores de Justiça
a emitir pareceres junto aos tribunais, perdem em muito a grandeza de atribuições
(ativa e interventiva), ostentada pelos seus colegas Promotores de Justiça, e daí não
raro perdem o encanto na atuação e trabalham de forma muitas vezes burocrática”.
Acredita Hugo Mazzilli “devêssemos repensar a atribuição meramente parecerista
na forma da lei, à instituição, para regular acompanhamento quando se julgue
necessário, os Procuradores de Justiça deveriam ser dotados de Procuradorias, com
a mesma estrutura das Promotorias, onde poderiam propor as ações ou fazer as
intervenções cabíveis, ‘em casos de abrangência regional ou nacional’, enquanto os
3URPRWRUHV GH -XVWLoD ¿FDULDP FRP D µDWULEXLomR UHVWULWD j iUHD GH VXDV SUySULDV
Comarcas’. Em outras palavras, os Procuradores de Justiça seriam os Promotores de
Justiça nos casos que exigissem atuação em todo o Estado, ou em todo o País”.

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

do Ministério Público em segundo grau. Sem prejuízo de serem os autos remetidos,

(YLGHQWHDSUHRFXSDomRH[WHUQDGDSRU+XJR0D]]LOOLTXHUHÀHWHDSRVLomR
majoritária dos membros da Instituição, especialmente dos que exercem as suas
funções perante os Tribunais.
Sem embargo as posições doutrinárias e a importância da discussão que se
deva proceder sobre a atuação dos membros do Ministério Público no segundo grau,
é importante que se destaque algumas questões de extrema importância ao tema em
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discussão.
1DV3URFXUDGRULDVGH-XVWLoDHPUHJUDLGHQWL¿FDVHDWULEXLo}HVUHOHYDQWHV
conferidas aos Procuradores de Justiça com atuação na matéria criminal, cível ou
especializada. Dentre essas atribuições destacam-se a emissão de parecer em habeas
corpus, em mandado de segurança, em revisão criminal, apelação, recursos em
sentido estrito, incidentes e agravos em execução criminal, correição parcial, carta
testemunhável, exceções de suspeição ou de impedimento de magistrados e membros
GR0LQLVWpULR3~EOLFRFRQÀLWRVGHFRPSHWrQFLDHDJUDYRVGHLQVWUXPHQWRQDPDWpULD
referente à criança e ao adolescente. Poderão, ainda, os Procuradores de Justiça, no
exercício de suas atribuições, opor embargos de declaração, oferecer impugnação
a embargos infringentes, propor medidas cautelares, efetuar prequestionamento
GH TXHVWmR IHGHUDO RX FRQVWLWXFLRQDO SDUD ¿QV GH LQWHUSRVLomR GH UHFXUVR HVSHFLDO
ou extraordinário, impetrar habeas corpus e mandados de segurança, interpor
recursos extraordinários, especial e agravo de instrumento, interpor recursos
previstos nos regimentos internos dos Tribunais de Justiça Estaduais, contraarrazoar recursos extraordinários e especiais, contraminutar agravos de instrumento
destinados aos Tribunais Superiores, contestar as medidas liminares que procuram
dar efeito suspensivo aos recursos extraordinários e especiais. Além dessas atribuições
HVSHFt¿FDV SRGHUmR RV 3URFXUDGRUHV GH -XVWLoD DWXDU SRU GHOHJDomR GR 3URFXUDGRU
Geral, inclusive nas ações penais originárias, bem como comparecer as Sessões dos
Tribunais, fazer sustentação oral nas Sessões e tomar ciência das decisões proferidas.
4XDQGRVHID]UHIHUrQFLDDRV3URFXUDGRUHVGH-XVWLoDVHHVWiWDPEpPD¿UPDQGRDV
mesmas atribuições aos membros do Ministério Público da União com atuação perante

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

os Tribunais.
Essas, portanto, são importantes atribuições conferidas aos membros do
Ministério Público, dos Estados e da União, para o exercício de sua importante função.
Em regra, a forma de manifestação do Ministério Público no segundo grau
se dá pela edição de parecer escrito e fundamentado. Na matéria criminal, o parecer
decorre da norma prevista no artigo 610 do Código de Processo Penal, que determina
que o processo vá com vista ao Ministério Público nos casos de apelações e recursos
em sentido estrito. Também, essa atividade tem previsão no artigo 31 e no artigo 43,
inciso III, da Lei n° 8.625/93, que determinam que os Procuradores de Justiça atuem
junto aos Tribunais e que os pareceres emitidos devam ser escritos e devam indicar os
fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos. Também, os membros que atuam
nos ramos do Ministério Público da União emitem pareceres perante os Tribunais
Regionais e Tribunais Superiores. Os membros do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios emitirão pareceres, em segunda instância, perante o Tribunal de
390

Revista do CNMP - Série Especial: Principais Decisões de 2005 a 2011 - v.2, n.3, ano 2012

_FINAL_ULTIMO_revista completa c390 390

05/04/2012 17:34:53

Justiça.
Inegável que esses pareceres que são proferidos por membros do Ministério
Público no segundo grau, na condição de custos legis, são de extrema importância
aos julgamentos, muitas vezes transcritos e elogiados. Os pareceres, em razão da
independência funcional de quem o profere, podem enfrentar questões preliminares,
mesmo novas, e o mérito, sem vinculação com as posições já expostas no processo pelo
próprio Ministério Público.
Como ensina Cândido Dinamarco, in Fundamentos do Processo Civil
Moderno, p. 327, o Ministério Público, uma vez no processo, é “titular de posições
jurídicas processuais interentes à relação jurídica” que são próprias à Instituição.
Todavia, “RTXHFDUDFWHUL]DD¿JXUDGRcustos legis é (ao contrário do que sucede
na caracterização do conceito de parte) uma circunstância completamente alheia ao
direito processual: ele não é vinculado a nenhum interesse da causa”.
Ainda, na matéria criminal, os membros do Ministério Público com atribuição
para o segundo grau poderão atuar, por delegação, no combate aos crimes praticados
por agentes políticos a quem, por interpretação constitucional, foi conferido foro
privilegiado.
Todavia, sobre a matéria criminal, como ressalta o eminente Procurador
Regional da República, Paulo de Souza Queiroz, in Sobre a Intervenção do Ministério
Público no segundo grau, a atuação do Ministério Público que merece alguma “diz
respeito à legitimidade/necessidade da intervenção no Ministério Público nas ações
penais propostas perante o juízo de primeira instância e submetidas à apreciação
dos tribunais mediante recurso.” Segundo o eminente doutrinador, “em favor da
da República (Subprocurador Geral ou Procurador de Justiça), diversamente do
TXHRFRUUHQDSULPHLUDLQVWkQFLDDWXDQDFRQGLomRGH¿VFDOGDOHLRX custos legis,
de sorte que a legitimidade dessa segunda intervenção se funda no argumento de
que, embora pertencentes à mesma Instituição, seus membros desempenham papéis
GLVWLQWRVXPFRPRSDUWH DXWRU GDDomRSHQDORXWURFRPR¿VFDOGDOHL´. A questão,
SRU VL Vy p DWXDO H PHUHFH UHÀH[mR SRLV HVWi GH DFRUGR FRP D SRVLomR DGRWDGD SHOR
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n° 87.926-8/SP, DJ n° 74, de 25

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

OHJLWLPLGDGHGDLQWHUYHQomRPLQLVWHULDOpFRPXPD¿UPDUTXHR3URFXUDGRU5HJLRQDO

de abril de 2008. A Corte Suprema, procurando fazer interpretação autêntica do texto
FRQVWLWXFLRQDOTXHD¿UPDDR0LQLVWpULR3~EOLFRDWLWXODULGDGHGDDomRSHQDOS~EOLFD
(artigo 129, inciso I) e os princípios da unidade e indivisibilidade (artigo 127, parágrafo
1º). O Ministro Cezar Peluzo, Relator, disse, expressamente, que “entendo difícil, senão
LOyJLFRFLQGLUDDWXDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRQRFDPSRUHFXUVDOHPSURFHVVRFULPH
não há excogitar que, em primeira instância, seu representante atue apenas como
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parte formal e, em segundo grau de recurso – que, frisa-se, constitui mera fase do
PHVPRSURFHVVRBVHGLVSDGHVVDIXQomRSDUDHVWDUDDJLUFRPRVLPSOHV¿VFDOGDOHL´
No mesmo julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou: “em
SULPHLUROXJDUQmRpSRVVtYHOFLQGLUR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHpXQRFRPRQyVVDEHPRV
(...). Não é possível, nos recursos, dividir o parquet em dois. De um lado, considerálo como dominus litis, e, de outro, como custos legis(PVHJXQGROXJDUYHUL¿FR
TXHRSULQFtSLRGRFRQWUDGLWyULRpDEVROXWDPHQWHIXQGDPHQWDO(VHPRFRQWUDGLWyULR
não há que falar-se em devido processo legal, principalmente no que toca o seu
aspecto substantivo, que é matizado exatamente pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Em terceiro lugar (...), o prejuízo é efetivo, porque a intervenção
da defesa a posteriori, ou seja, a intervenção da defesa em primeiro lugar e depois
UHEDWHQGRR0LQLVWpULR3~EOLFRFODURTXH¿FDFRQ¿JXUDGRRSUHMXt]R´
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC n° 163972MG, cuja Relatora foi a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 4 de novembro de
2010, decidiu, à unanimidade, que “a emissão de parecer pelo Ministério Público, em
segundo grau de jurisdição, como custos legis QmR UHQGH HQVHMR D FRQWUDGLWyULR
não sendo causa de nulidade a falta de manifestação da defesa”, pois, no segundo
grau,³DWXDRyUJmRGRParquetHPWDOFDVRFRPR¿VFDOGDOHLHQmRFRPRSDUWH´
(VWD SRVLomR UHD¿UPD DV GLVSRVLo}HV GRV DUWLJRV  LQFLVRV , H ,, H  FDSXW GR
Código de Processo Penal brasileiro.
Importa destacar a necessidade de discussão a respeito do tema no âmbito do
Ministério Público, em razão da possibilidade de declaração de nulidades processuais
perante os Tribunais Superiores, o que colocaria por terra todo o trabalho realizado na

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

investigação criminal e na instrução processual.
Por sua vez, os membros do Ministério Público com atuação em matéria cível
no segundo grau também se manifestam por através de pareceres. Nessa situação, em
regra, o Ministério Público atua como custos legis e emite o parecer em processos
HP TXH DV SDUWHV VmR LGHQWL¿FDGDV WrP LQWHUHVVH FODUR H SRVVXHP SURFXUDGRUHV 2
Ministério Público, por autorização legal, virá ao feito para emitir parecer no sentido
de que, ao caso concreto, seja aplicada corretamente a lei. Além dos casos previstos,
TXH WDPEpP HP UHJUD HVWmR GH¿QLGRV QR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO R
Ministério Público poderá atuar em segundo grau por delegação do Procurador-Geral
nas ações originárias.
Há, ainda, a possibilidade de atuação em determinados feitos que tratem
de matéria especializada. Por certo, aqui não se está a discutir as questões referentes
j FRPSHWrQFLD HP UD]mR GD PDWpULD GH¿QLGDV SHOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO H SHODV OHLV
SURFHVVXDLV TXH D¿UPDP DV DWULEXLo}HV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SDUD D VXD DWXDomR
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SHUDQWHD-XVWLoD)HGHUDOQDVFDXVDVGH¿QLGDVDHODD-XVWLoDGR7UDEDOKRWDPEpP
TXDQGRD/HLHD&RQVWLWXLomR)HGHUDODVGH¿QHPHWDPSRXFRDVFDXVDVUHIHUHQWHVj
Justiça Militar, pelas regras que a diferenciam.
A matéria especializada para atuação em segunda instância, seja no
Ministério Público dos Estados ou da União, é a que trata da tutela de direitos difusos
ou coletivos. Em muitas unidades do Ministério Público, na organização interna,
seja por Lei Complementar ou por Ato do Colégio de Procuradores autorizado pela
legislação complementar, há a criação de Procuradorias onde os Procuradores de
-XVWLoDTXHDFRPS}HPDWXDPHPPDWpULDHVSHFLDOL]DGDFRPDWULEXLo}HVHVSHFt¿FDVGH
tutela de direitos difusos e coletivos. Há, ainda, em algumas unidades da Instituição,
a designação de Procuradores para atuar nos feitos que tratem de direitos difusos ou
FROHWLYRV 1HVVDV GXDV VLWXDo}HV ¿FDP UHVHUYDGDV DRV PHPEURV GD ,QVWLWXLomR FRP
atuação na Procuradoria, ou aos designados, atribuições para atuação, em segundo
grau, em todas as ações civis públicas em que o Ministério Público se apresente como
SDUWHHPSULPHLURJUDXFRPD¿QDOLGDGHGHLQWHUSRUUHFXUVRVSDUWLFLSDUGDV6HVV}HV
de julgamento, proferir sustentações orais, apresentar memoriais, receber intimações
e recorrer aos Tribunais Superiores. Nessa função e nessas Procuradorias, os membros
do Ministério Público assumirão o polo ativo, como parte, quando o Ministério
Público for autor da ação em primeiro grau, ou como custos legis, nas ações civis
públicas propostas pelas partes e que atraem, obrigatoriamente, em razão da matéria,
a intervenção do Ministério Público (artigo 5°, § 1º, da Lei n° 7.347/85). Fica claro que,
na ação civil pública, o Ministério Público somente atuará como custos legis, quando
não for o autor da ação proposta.
“A atuação do Ministério Público na segunda instância”, assevera que é imperativo
“repensar a atuação de segunda instância do Ministério Público, valorizando a
atuação dos Procuradores de Justiça e cometendo-lhes misteres que ultrapassem
aqueles apenas interventivos (pareceres), e alcancem aqueles ativos (propositura
de ações e interposições de recursos em todos os feitos em que atuem). Assim,
transformaríamos os Procuradores de Justiça em verdadeiros Promotores, com mais
dinamismo na atuação, especialmente na promoção de ações civis ou penais públicas

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Hugo Mazzilli, no artigo já referido e publicado na Revista Plural, intitulado

que envolvam consequências regionais ou estaduais, em contraponto à atuação dos
atuais Promotores, que poderia circunscrever-se aos limites da comarca. Assim, de
lege ferenda seria possível cometer aos Procuradores de Justiça a instauração
de inquéritos civis ou a propositura de ações civis ou criminais, quando, consoante
FULWpULRV ¿[DGRV QD OHL IRVVH FRQYHQLHQWH XPD DWXDomR FRHUHQWH H XQLIRUPH GD
instituição, como na defesa de interesses transindividuais que ultrapassarem os
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limites de uma comarca, ou no combate a crimes que atingissem o Estado. Na mesma
esteira, funções de ombusdsman poder-lhes-iam ser cometidas, sob os mesmos
critérios.”
Este é, por certo, um dos papéis do Conselho Nacional, atuando para motivar
DSHUPDQHQWHUHÀH[mRVREUHDDWXDomRGD,QVWLWXLomR
No entanto, como destaca Márcio Soares Berclaz, no texto e obra citados, p.
253, ³TXHUHU UHVVLJQL¿FDU H SUHHQFKHU DV DWULEXLo}HV GDV 3URFXUDGRULDV GH -XVWLoD
com atividades extrajudiciais é entender que, na verdade, na raiz, é possível superar
H H[SOLFDU R FRQÀLWR JHUDFLRQDO HQWUH 3URPRWRUHV H 3URFXUDGRUHV GH -XVWLoD QmR
DSHQDVSHORSHUtRGRGHLQJUHVVRQDFDUUHLUD DQWHVRXGHSRLVGH PDVWDPEpP
a partir da necessidade de redimensionamento das atividades típicas das atribuições
de segundo grau, pauta na qual a defesa da prerrogativa do exercício de atividades
extrajudiciais, como necessidade, ocupa papel estratégico fundamental”. Acrescenta
que “quer-se crer que a priorização da atuação resolutiva extrajudicial capaz de
concentrar atendimento de direitos coletivos a partir de instrumentos e mecanismos
autônomos independentes da prestação jurisdicional (exemplo: recomendações
administrativas, audiências públicas, termos de ajustamento de conduta) deva
constituir atenção prioritária na epiderme institucional do Ministério Público como
yUJmRTXHHPWRGRVRVQtYHLVLQFOXVLYHHPVHJXQGRJUDXSUHFLVDDWXDUHQJDMDGRQD
busca da maior Justiça Social, o não se obtém apenas dentro de processos vinculados
aos estritos limites do Estado-juiz, muito antes pelo contrário”. Este é, por certo, o
maior dilema por que passa a Instituição. Os avanços e as possíveis soluções tópicas
devem estar vinculados à necessária e à efetiva mudança da cultura institucional. Esse,

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

por certo, é um dos mais relevantes papéis do Conselho Nacional, como indutor e
motivador de discussões internas que possam levar ao aperfeiçoamento do segundo
grau, resultando ganhos à Instituição e à sociedade, destinatária dos movimentos do
Ministério Público.
Os dados ofertados indicam a vulnerabilidade da Instituição, especialmente
pelo que representa o levantamento. Durante um ano, de setembro de 2008 até
setembro de 2009, fez-se a coleta das informações que ocupam os mais de trinta
YROXPHVHDQH[RVTXHFRPS}HPHVWH SURFHGLPHQWR 1HVVDV LQIRUPDo}HV ¿FD FODUR D
necessidade do Ministério Público dirigir o seu olhar para dentro da Instituição para
HQIUHQWDUFRPVHULHGDGHHPXLWDUHVSRQVDELOLGDGHRVSUREOHPDVLGHQWL¿FDGRV+iSRU
certo, espaços institucionais e democráticos para a valorização integral dos membros
da Instituição, especialmente a valorização dos membros que exercem os seus cargos
na segunda instância.
Evidente que muito poderia ser resolvido através de legislação de organização
394
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contemporânea, realmente adequada à realidade da sociedade nos dias atuais. As duas
legislações federais de organização da Instituição já possuem dezoito anos e, após a
promulgação da Constituição Federal em 1988, ocorreram neste País gravíssimas
mudanças sociais, que passam pela consolidação da democracia, com as franquias que
o Estado Democrático oferece, com o despertar da cidadania, com a consolidação das
organizações sociais e com o fortalecimento das instituições de Estado, onde, nesse
ponto, se destaca, com um tom diferenciado, o Ministério Público.
7RGDYLD D PRGL¿FDomR OHJLVODWLYD GDV OHLV GH RUJDQL]DomR QR SDQRUDPD
político-institucional, torna-se praticamente inviável. Assim, o acertamento objetivo
das atribuições e das funções, como outros acertamentos democráticos necessários,
deve merecer a atenção e a capacidade de criação do Ministério Público nas suas
QHFHVViULDV UHÀH[}HV YROWDGDV j FRQVWUXomR H j FRQVROLGDomR GDV DWULEXLo}HV GRV
membros da Instituição. Por certo, será dentro deste espaço de regras de organização
institucional existente que terá que ocorrer o repensar da atuação do Ministério Público
HPVHJXQGRJUDX&DEHQRHQWDQWRUHVVDOWDUTXHQmRKiPDLVPRWLYRRXMXVWL¿FDWLYD
para evitar este trabalho que será extremamente difícil e árduo, mas que poderá dar
novo ânimo ao trabalho dos membros da Instituição.
DISPOSIÇÕES:
As questões referentes à atuação do Ministério Público em segundo grau,
inegavelmente, são de grande relevo e importância nas discussões institucionais. Cada
vez mais deve o Ministério Público brasileiro privilegiar o exame desse tema e análise
o custo social da Instituição e sobre a repercussão de suas práticas no contexto social
brasileiro. Ao Conselho Nacional, órgão que tem, também, competência para colaborar
no aperfeiçoamento do Ministério Público, cabe sugerir, em razão da autonomia de
cada unidade da Instituição prevista na Constituição Federal, como da independência
funcional de seus membros, políticas de atuação com resultados, onde se poderá medir,
efetivamente, a importância da atuação do Ministério Público no segundo grau.
Do exame das informações apresentadas, há de se concluir que, no segundo

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

GRVVHXVGDGRVHGRVVHXVUHVXOWDGRVHPUD]mRGRVVHXVPRYLPHQWRVUHÀHWLQGRVREUH

grau, têm assento os membros do Ministério Público com extrema capacitação técnica,
TXHQDVXDYLGDSUR¿VVLRQDODFXPXODUDPHPUHJUDH[SHULrQFLDVMXUtGLFDVHGHYLGD
que não são encontradas facilmente na Instituição. Esses membros estão, por certo, no
ápice da carreira e recebem a maior remuneração, por exercerem o cargo mais elevado
da estrutura da carreira no Ministério Público. Como conquistaram prestígio na vida
SUR¿VVLRQDO SRVVXHP D PDLRU UHPXQHUDomR DFXPXODUDP H[SHULrQFLDV GHYHQGR
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VHU QHFHVVDULDPHQWH YDORUL]DGRV H HVWDU GLVSRQtYHLV DRV SHUPDQHQWHV GHVD¿RV H
compromissos do Ministério Público. Por certo, não pode haver zonas de conforto
RX GH DFRPRGDomR (VVHV TXDOL¿FDWLYRV QmR GHYHP ID]HU SDUWH GRV UHTXLVLWRV TXH
caracterizam os membros do Ministério Público brasileiro.
3HORVGDGRVFROKLGRVTXHUHSUHVHQWDPDIRWRJUD¿DGHXPSHUtRGRGHDWLYLGDGHV
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR QD DWXDomR HP VHJXQGR JUDX LGHQWL¿FDVH D QHFHVVLGDGH GD
UHÀH[mRSHUPDQHQWHDFHUFDGDV¿QDOLGDGHVHGRVFRPSURPLVVRVGD,QVWLWXLomR
Ademais, como já está consolidado em posições adotadas pelo Conselho
1DFLRQDOKiQHFHVVLGDGHGHSHUPDQHQWHPHQWHRFRUUHUXPDUHÀH[mRLQWHUQDTXHOHYH
em conta o custo do Ministério Público, seu tamanho em primeiro e segundo grau, seus
compromissos sociais, conferidos por ordem constitucional, que estão acima do mero
trabalho burocrático e sem maiores resultados. A Lei Complementar n° 101/2001,
/HL GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO GH¿QH R WDPDQKR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXDQWR DR
comprometimento com pessoal. Se de um lado se tem a imposição do limite máximo de
gastos com pessoal a 2% da receita corrente líquida, por exemplo, ao Ministério Público
dos Estados, de outro lado há regra constitucional que diz ser a Instituição essencial
à função jurisdicional do Estado. A essencialidade se dá até o limite de 2% e, caso
DOFDQoDGRKiDLPSRVLomRGHDMXVWDPHQWRjUHDOLGDGH¿QDQFHLUDRUoDPHQWiULDH¿VFDO
GR(VWDGR(VVDDUD]mRGDSHUPDQHQWHUHÀH[mRVREUHDVSULRULGDGHVDQHFHVVLGDGHGH
planejamento e a (re)discussão integral sobre a importância de todos os movimentos
do Ministério Público brasileiro. Racionalizar e efetuar estudos sobre os resultados do
Ministério Público devem estar na ordem diária das Administrações da Instituição,
com o apoio do Conselho Nacional.

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Nesses trabalhos, deve a Instituição estar atenta à importância da atuação em
VHJXQGRJUDX6XJHULQGRDUHÀH[mRVREUHRWHPDQmRVHTXHUGHIRUPDDOJXPDPLWLJDU
o que não pode ser mitigado ou deixar de atuar no que tem, realmente, repercussão
social e interesse público. Impõe-se o enfrentamento de questões que ressaltam da
análise dos dados ofertados. Não há como se pensar que se tenha estrutura formal,
FRPSUR¿VVLRQDLVH[WUHPDPHQWHTXDOL¿FDGRVHH[SHULHQWHVFRPVXSRUWHWpFQLFRGRV
VHUYLoRVDX[LOLDUHVTXHFDUDFWHUL]DPDTXDOL¿FDomRGRVUHFXUVRVKXPDQRVTXHGLVS}H
o Ministério Público, para atuação em ambientes próprios, com estrutura material
necessária, para atuação, como em algumas unidades dos Estados, de média mensal,
por membro, entre dez (10) a vinte (20) pareceres por mês.
Há que se aproveitar esta mão de obra em outras funções, sem prejuízo das
funções originárias, para atuar em áreas em que o Ministério Público deve avançar para
a realização dos interesses da sociedade.
Os grupos de investigação criminal devem contar com membros do Ministério
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Público de primeiro e segundo grau. Também, as investigações realizadas pelo Ministério
Público, por autorização constitucional e legal, em matérias especializadas, como a da
defesa dos direitos dos consumidores, em busca de meio ambiente ecologicamente
equilibrado, da proteção do patrimônio público, da infância e juventude, dos direitos
humanos, da saúde pública, do saneamento básico, da educação fundamental, do idoso,
das pessoas portadoras de necessidades especiais, das vitimas de crimes e da violência,
do sistema carcerário, do controle externo da atividade policial, do crime organizado,
dentre outras, podem e devem contar com a colaboração, por designação, de membros
do Ministério Público de segundo grau.
Ainda, poderiam os membros do Ministério Público de segundo grau, sem
prejuízo de suas funções originárias, auxiliar no planejamento institucional e na
JHVWmRHVWUDWpJLFDWUDEDOKDUFRPDLQWHOLJrQFLDLQVWLWXFLRQDOLGHQWL¿FDUSRUHVWXGRV
criminológicos e sociológicos, as carências futuras da sociedade, indicando caminhos
prioritários e seguros a trilhar. Por exemplo, questões referentes às manipulações
genéticas, à bioética, à biopirataria e à biotecnologia. Esses, dentre outros, são temas
atuais, contemporâneos e que devem merecer a atenção da Instituição. Também, deve
o Ministério Público voltar a sua atenção aos chamados direitos de terceira geração,
tendo uma atuação mais incisiva visando resgatar o cidadão da submissão ao poder
econômico e político, restaurar o meio ambiente, moralizar o trato com a coisa pública
e proteger os serviços de relevância pública e os direitos assegurados na Constituição
Federal. Como há carência de recursos humanos, pelas limitações impostas em razão
GD UHVSRQVDELOLGDGH ¿VFDO SRGHP RV PHPEURV GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR DWXDU SRU
designação, sem prejuízo de suas atividades originárias, nesses e em outros temas que
Por certo, poderia a Instituição, também, enfrentar questão que tem realce
e que merece posicionamento das Administrações. Muitos dos feitos que compõem
a média mensal informada são processos repetitivos que tratam, massivamente, do
mesmo tema, onde a solução de um processo, por vezes, é a mesma e que serve a
centenas ou milhares de outros feitos. Evidente que oferecer cento e cinquenta (150)
pareceres por mês em processos repetitivos que tratam, por exemplo, de cinco (5)
temas com jurisprudência consolidada em Direito Previdenciário, onde os Tribunais

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

clamam pela atenção da Instituição.

MiVXPXODUDPDVXDSRVLomRVLJQL¿FDGHIDWRRIHUHFHUFLQFR  SDUHFHUHV(VVHVIHLWRV
WUDWDP GH WHPDV MXUtGLFRV Mi HQIUHQWDGRV H TXH HVWmR VROLGL¿FDGRV QRV 7ULEXQDLV
especialmente nos Tribunais Superiores, mas que necessitam de racionalização e da
atenção do Ministério Público.
7DPEpP GHYH D ,QVWLWXLomR UHÀHWLU TXDQWR DR PHOKRU DSURYHLWDPHQWR
de membros do Ministério Público com atuação no segundo grau. A instalação de
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Procuradorias Especializadas poderia, em tese, ferir o princípio do promotor natural,
que já é mitigável em razão das eventuais designações previstas nas leis de organização.
Todavia, essa postura permitiria o aproveitamento de membros extremamente
TXDOL¿FDGRVHPiUHDVTXHQHFHVVLWDPDWHQomRHVSHFLDOGD,QVWLWXLomR$LQGDHPPXLWDV
unidades do Ministério Público, há a designação de membros da Instituição de primeiro
grau para a atuação como assessores da Administração Superior. Essas designações
SRGHULDPUHFDLUSHODTXDOL¿FDomRHH[SHULrQFLDQRVPHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFR
que atuam no segundo grau. Também, esses membros poderiam ser designados para
coordenarem Centros de Apoio Operacional, Centros de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional e outros órgãos da administração.
Poderiam os membros do Ministério Público com atuação no segundo grau,
através de grupos, auxiliar, orientar e colaborar com os órgãos do Ministério Público
de primeiro grau, notadamente nas matérias que tratam direitos de terceira geração
e de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais indisponíveis,
UHDOL]DQGR HP FRQMXQWR DSXUDo}HV H LQYHVWLJDo}HV FRP D ¿QDOLGDGH GH IRUQHFHU
elementos aos membros do Ministério Público no primeiro grau. Poderiam, ainda,
funcionar, por delegação, nos feitos de competência originária dos Tribunais.
A regionalização da atuação do Ministério Público em determinadas áreas de
atuação, poderia permitir que os Procuradores de Justiça (Subprocuradores-Gerais ou
Procuradores Regionais), juntamente com os Promotores de Justiça (Procuradores),
pudessem atuar em conformidade e com resultados diferenciados. Matéria ambiental,
improbidade administrativa, direitos humanos, organizações criminosas e tantos
outros temas podem oportunizar esta experiência que, sem dúvida alguma, seria

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

extremamente positiva para a sociedade.
Também, não há razão para que a Instituição tenha setores institucionais,
com estrutura burocrática, para auxiliar na propositura de recursos especiais ou
extraordinários. Se para recorrer, ordinariamente, não há estrutura, qual a razão de ser
estrutura para recursos constitucionais. O próprio Procurador de Justiça (Procurador
Regional) deve fazê-lo, pois esta é a sua função, desburocratizando e esvaziando as
HVWUXWXUDVGDDWLYLGDGHPHLRRTXHSHUPLWLULDPDLRUHVWUXWXUDYROWDGDjDWLYLGDGH¿P
de primeiro e segundo grau.
Há que haver, portanto, a necessária sintonia entre as instâncias do Ministério
Público. Não há como se pensar que o processo, no segundo grau, não vá ter a mesma
atenção que tem o feito no primeiro grau de jurisdição. É importantíssimo salientar a
necessidade de entender-se o segundo grau como, apenas, um patamar da carreira. O
Ministério Público é uma Instituição constituída de membros que atuam em primeiro
e segundo grau. Não há subordinação e, sequer, hierarquia funcional. Todos detêm
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garantias constitucionais para o exercício de suas funções. Assim, deve prevalecer o
canal permanente da conversação e aproximação nas instanciais do Ministério Público
para que o resultado da atuação se dê em favor dos destinatários.
Também, não deve ser descartada a alteração legislativa que permita a
socialização das funções hoje exercidas pelo Procurador-Geral, por si ou por delegação,
pois não tem ele condições de exercê-las diretamente e, sequer, de fato.
A alteração legislativa levaria, também, à necessária mudança terminológica.
Ontologicamente, os membros do Ministério Público promovem justiça. A promoção
da justiça, da efetividade e do cumprimento da lei, da paz e dos encontros sociais, está
na essência das funções dos membros do Ministério Público. Os membros do Ministério
Público são reconhecidos por promover a justiça e não por procurá-la. Este tema é,
também, controvertido e tem ensejado a reserva corporativa, por vezes. Todavia, o
que se está a aconselhar é que o Ministério Público observe os seus desencontros e
UHÀLWD VREUH FRPR VXSHUiORV $Wp VHU SURPRYLGR j VHJXQGD LQVWkQFLD R PHPEUR GR
Ministério Público promove a justiça e, no último grau da carreira, passa a procurá-la
RXD¿VFDOL]iOD
Esses, e tantos outros, são espaços institucionais que, com muita facilidade,
TXDOTXHU PHPEUR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GH SULPHLUR RX VHJXQGR JUDX LGHQWL¿FD
7RGDYLDLGHQWL¿FDGRVRVHVSDoRVGHYHR0LQLVWpULR3~EOLFRSURYrORVSDUDTXHSRVVD
obter, de forma plena, resultados sociais na sua função institucional.
Não há mais como ser reservado ao segundo grau apenas a função de custos
legis, intervindo, formalmente, em processos instruídos e formados pelas partes,
muitos deles repetitivos, tão somente para cumprir determinação legal. Podem os
dar muito mais à sociedade. Para tanto, é necessário o compromisso da Instituição. Deve
o Ministério Público, em cada unidade, respeitadas as autonomias e a independência
funcional, achar espaços novos, de responsabilidade social, para a atuação mais
abrangente dos membros do Ministério Público em segundo grau.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente o presente pedido
de providências para recomendar jV&KH¿DVGR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHHVWDEHOHoDP
permanentemente, encontros e discussões sobre o papel do Ministério Público em

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

PHPEURVGR0LQLVWpULR3~EOLFRHPVHJXQGRJUDXSRUVXDTXDOL¿FDomRHH[SHULrQFLD

VHJXQGRJUDXFRPR¿PGHGHVWDFDURVFRPSURPLVVRVGHVHXVPHPEURVSDUDFRPD
sociedade, priorizando esta fundamental função institucional, valorizando a experiência
HTXDOL¿FDomRGHVHXVPHPEURV
Voto, ainda, no sentido de que se estabeleça um número razoável de
manifestações mensais em processos no segundo grau, devendo, em cada Ministério
Público, haver a distribuição equânime de processos, nos termos das leis de organização.
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Voto, também, no sentido de que a convocação de membros do Ministério
Público de primeiro grau para atuação em segunda instância deve se dar, por ato
excepcional e fundamentado, nos termos previstos nas leis de organização.
Voto, para que o Conselho Nacional realize, nos próximos seis (6) meses,
encontro nacional de membros de segundo grau da Instituição, com participação
obrigatória de, no mínimo, cinco (5) membros de cada unidade do Ministério Público,
e facultativa aos demais membros, onde se discutirá as questões de interesse da
Instituição.
Voto, por ﬁm, pela alteração da redação do artigo 3º e do artigo 5º, inciso
XX, da recomendação CNMP nº 16/2010, para acrescentar a expressão “sem prejuízo
do acompanhamento, com a possibilidade de apresentar parecer, sustentação oral e
interposição de medidas cabíveis, em fase recursal, pelo órgão ministerial de segundo
grau”.
É como voto.
Brasília, 18 de maio de 2011.
CLÁUDIO BARROS SILVA

ATUAÇÃO DO MP NO SEGUNDO GRAU.

Relator
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