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PREFÁCIO 
 
 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

(MPRN), com a criação da Assessoria Técnica de Editoração 

(ATE) – vinculada ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional (CEAF) – tem promovido a publicação de produções 

científicas dos integrantes do Parquet potiguar. 

Dessarte, tem o prazer de entregar aos leitores uma 

Revista Jurídica, com novo layout, que traz unidade/identidade 

visual às produções editoriais. 

Este periódico semestral inaugura a retomada das 

publicações jurídicas e também – como a Revista Eletrônica 

Jurídico-Institucional – reafirma a atuação do MPRN no processo 

de inserção de pessoas com deficiência visual (baixa visão e 

cegueira) no plano do direito de acesso à informação, à 

comunicação e à cultura. 

Nesse sentido, foram pensados e utilizados recursos que 

propiciam maior conforto visual, a exemplo da cor do papel, do 

tipo de letra; como também da disponibilidade do acesso aos 

textos no portal do MPRN www.mp.rn.gov.br.  

Encontram-se, neste periódico, temas jurídicos relevantes, 

cujos textos apresentam-se bem fundamentados, contendo 

material informativo, doutrinário, em artigos que trazem conteúdos  

 

 

 



sistematicamente articulados. Esses requisitos corroboram a 

qualidade da produção científica dos autores, a quem parabenizo 

e agradeço pela colaboração. 

Esta publicação, certamente, vem se somar às demais 

contribuições do MPRN para a sociedade. 

 

Manoel Onofre de Souza Neto 
Procurador-Geral de Justiça 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, junto à 

Assessoria Técnica de Editoração, tem neste periódico um 

instrumento de divulgação de textos científicos, como também 

incentivo à produção intelectual dos integrantes do MPRN, 

configurando-se relevante veículo de disseminação do 

conhecimento jurídico. 

Contamos, para esta edição, com a importante contribuição 

de membros e servidores, com textos que discorrem sobre os 

temas: O Ministério Público social e o controle de políticas 

públicas no Brasil, cuja abordagem versa sobre a missão 

constitucional do Ministério Público Brasileiro, como um Ministério 

Público Social; O Conselho Nacional do Ministério Público e a 

autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais – breve estudo à luz 

do princípio federativo, que nos traz uma abordagem sobre a 

atuação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em 

face da autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais; Atividade 

de inteligência no Ministério Público, que demonstra estudos 

acerca dessa atividade e defende a existência de um sistema de 

inteligência próprio dos Ministérios Públicos; O ativismo judicial na 

tutela dos direitos transindividuais, texto em que observamos a 

análise da aplicabilidade do princípio do ativismo judicial nos 

processos coletivos; Prequestionamento: teorias sobre a natureza 

jurídica e a constitucionalidade, pesquisa que destaca essas 

teorias no que se refere a sua previsão nas constituições 
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brasileiras, sua função na admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial e o direito de acesso à justiça;  Valor 

probante dos documentos eletrônicos, que trata acerca dos 

mecanismos de tecnologia da informação que já asseguram a 

autenticidade e integridade para a efetivação do uso do 

documento eletrônico; e, por fim, Considerações sobre a 

possibilidade  de aplicação  das  normas celetistas aos servidores     

públicos   e   seus reflexos sobre   a   constitucionalidade do art. 

8º, Lei nº 11.350/06 , estudo que aborda a evolução constitucional 

e jurisprudencial  dos regimes  jurídicos referentes   aos   

servidores públicos. 

 

Boa leitura! 

 

Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa  
Coordenadora do Ceaf 

Nouraide F. Rocha de Queiroz 
Assessora Técnica de Editoração 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL E O CONTROLE DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Marcus Aurélio de Freitas Barros* 

 

RESUMO 
O presente trabalho, a partir de um estudo do constitucionalismo 
no pós-guerra e do seu viés revolucionário, que exalta, sobretudo, 
o papel das constituições contemporâneas na direção das 
transformações da sociedade e da efetivação de direitos 
fundamentais que dependem de políticas públicas, procura lançar 
luzes para uma compreensão mais larga da missão constitucional 
do Ministério Público Brasileiro, concebido como um Ministério 
Público social, diante do necessário controle e fiscalização de 
políticas públicas, bem como do combate às omissões ilícitas e 
inconstitucionais nessa matéria, identificando, ao final, a 
capacidade e as possibilidades de esse Ministério Público social 
interferir no exercício da atividade política, por intermédio da tutela 
coletiva (judicial e extrajudicial) dos direitos fundamentais. 
 

Palavras chave: Ministério Público. Direitos Fundamentais. 

Políticas Públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Vive-se um tempo notabilizado por grandes mudanças, 

cujo impacto ainda é difícil aquilatar precisamente. O fenômeno da 

globalização e a afirmação de um modelo de sociedade 

tecnológica e de consumo geram transformações muito velozes e 

com contornos indefinidos, em nível planetário e local, no modelo 

                                                
*Professor da UFRN, Mestre em Direito Constitucional pela UFRN, 
Professor da Pós-Graduação em Processo Civil da UnP, Farn, Esmarn e 
Metacursos, Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
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de organização social, e nas formas de exercício do poder 

econômico e político.  

 Tais mudanças – como não é difícil constatar – atingem 

frontalmente o Direito e sua capacidade de regular, com um 

mínimo de previsibilidade, os comportamentos sociais e de impor 

valores essenciais como segurança e justiça. Não obstante, é 

inegável o compromisso e a força do discurso constitucional atual 

em prol da efetivação dos direitos fundamentais. 

 É fato, portanto, que dois fenômenos contribuem para 

modificar a face dos sistemas jurídicos atuais: o 

constitucionalismo e a globalização.1  O que causa perplexidade é 

que esses dois  importantes  símbolos  da  contemporaneidade 

seguem  trilhos  bem  diferentes  e,  em  alguma                       

medida, inconciliáveis. 

 Isso porque o constitucionalismo ressalta o poder do 

Direito e o papel do Estado de construir uma sociedade mais justa 

e igualitária, enquanto a globalização, nos moldes em que vem se 

afirmando, defende a prevalência do mercado, dos poderes 

econômicos e a perda da soberania e da capacidade de regulação 

                                                
1 Como ensina Manuel Atienza: “En los öltimos tiempos ha habido dos 
fenómenos que han contribuido considerablemente a cambiar la faz de 
nuestros sistemas jurídicos: el constitucionalismo y la globalización. 
Ambos son de signo relativamente opuesto, ya que mientras que el 
primero supone básicamente el sometimento del poder político al 
derecho y es de ámbito estatal, el segundo, por el contrario, supone más 
bien el sometimento del poder político al económico, y su ámbito, como 
su nombre indica, trasciende las fronteras de los Estados” (ATIENZA, 
2010, p. 264). 
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jurídica do ente estatal. O desafio que está posto, portanto, é 

conciliar esses dois fenômenos, ao invés de, simplesmente, 

sucumbir à prevalência dos interesses econômicos e aceitar com 

naturalidade as injustiças sociais, como algo inexorável no 

processo histórico de desenvolvimento. 

 Diante disso, o presente trabalho põe em foco, sobretudo, 

o estudo do constitucionalismo e de seus lineamentos atuais, 

identificando, a partir dos fins do Estado Constitucional em relação 

à tutela dos direitos, um dos instrumentos imprescindíveis de 

efetivação de direitos constitucionais: as políticas públicas.2 O 

pano de fundo, sem dúvida, é a realidade brasileira, que impõe, a 

partir do plano constitucional, especial responsabilidade para 

fiscalizar a concretização de políticas públicas ao Ministério 

Público, passando este a assumir, com destaque, contornos de 

um verdadeiro Ministério Público social. 

 O foco central do trabalho, portanto, é estudar, numa 

perspectiva, notadamente, prática, mas a partir de forte substrato 

teórico, quais os limites e as possibilidades do Ministério Público 

Brasileiro no controle e na fiscalização das políticas públicas, 

diferenciando sua função extrajudicial, onde se permite um agir 

                                                
2 É certo que até bem pouco tempo as políticas públicas não inquietavam 
os juristas. Eram objeto de preocupação da ciência política. Atualmente, 
ante a constatação de que muitos dos direitos fundamentais, como 
saúde, educação, moradia, segurança pública, direitos das minorias etc., 
não passam de mera previsão retórica, se não vierem acompanhados de 
providências práticas, de decisões políticas, as policies passam a ser 
instrumentos valorosos e se incluem nas preocupações do Direito, em 
especial, da teoria constitucional e da teoria dos direitos fundamentais. 
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mais amplo e com melhores resultados, de sua atuação no 

ambiente da jurisdição, sobretudo por intermédio de               

ações coletivas. 

 O caminho a ser seguido é singelo. Num primeiro 

momento, pretende-se estudar o atual modelo de Estado 

Constitucional e seu firme compromisso de proteger todos os 

direitos fundamentais, mesmo os que exigem atividade 

prestacional do Estado, ainda que estes, muitas vezes, 

demandem políticas públicas e a construção de uma nova 

sociedade mais justa e igualitária. O papel das políticas públicas 

no constitucionalismo atual é ponto decisivo para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 Ainda na compreensão das policies, passa-se ao estudo 

mais específico das formas de controle de políticas públicas, 

identificando as responsabilidades cometidas aos poderes 

políticos, à Administração Pública e à sociedade na concretização 

dos direitos fundamentais, bem como o papel de destaque do 

Ministério Público Brasileiro nesse contexto. 

 Por fim, pretende-se, com esteio na experiência prática de 

Promotor de Justiça, identificar como pode e deve se desenvolver 

a atuação ministerial, na condição de importante ator político, 

diante da ausência de políticas públicas ou da existência de 

outras,    flagrantemente,   insuficientes,     fazendo    a    diferença  

necessária entre a atuação extrajudicial e a que se desenvolve no 

ambiente da jurisdição. 
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1 O CONSTITUCIONALISMO E SEU VIÉS DE 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

 O primeiro grande passo para entender, em bases sólidas, 

a missão constitucional do Ministério Público Brasileiro no que 

tange à efetivação de direitos fundamentais que exigem políticas 

públicas é ter presente o papel e as características mais 

marcantes das constituições ocidentais do pós-guerra,3 como é o 

caso da Constituição Brasileira de 1988, no atual modelo de 

Estado Democrático de Direito (Estado Constitucional). 

 Tais constituições possuem características muito 

marcantes e, sob alguns aspectos, tributárias das duas grandes 

tradições constitucionais que se afirmaram no Estado Liberal e 

                                                
3 Em excelente trabalho, Daniel Sarmento informa que: “Atè a Segunda 
Guerra Mundial, prevalecia no velho continente uma cultura jurídica 
essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo parlamento 
como a fonte principal – quase como a fonte exclusiva – do Direito, e não 
atribuía força normativa às constituições. [...]. Depois da Segunda 
Guerra, na Alemanha e na Itália, e algumas décadas mais tarde, após o 
fim de ditaduras de direita, na Espanha e em Portugal, assistiu-se a uma 
mudança significativa desse quadro. A percepção de que as maiorias 
políticas podem perpetrar ou acumpliciar-se com a barbárie, como 
ocorrera no nazismo alemão, levou as novas constituições a criarem ou 
fortalecerem a jurisdição constitucional, instituindo mecanismos potentes 
de proteção dos direitos fundamentais mesmo em face do legislador. Sob 
essa perspectiva, a concepção de Constituição na Europa aproximou-se 
daquela existente nos Estados Unidos, onde, desde os primórdios do 
constitucionalismo, entende-se que a Constituição é autêntica norma 
jurídica, que limita o exercício do Poder Legislativo e pode justificar a 
invalidação de leis. Só que com uma diferença importante: enquanto a 
Constituição norte-americana é sintética e se limita a definir os traços 
básicos da organização do Estado e a prever alguns poucos direitos 
individuais, as cartas europeias foram, em geral, muito além 
disso”(SARMENTO, 2009, p. 2).  
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seguiram caminhos diferentes: o constitucionalismo americano e o 

que adveio da Revolução Francesa. O constitucionalismo 

contemporâneo apresenta-se como um amálgama de aspectos 

dessas duas tradições constitucionais nascidas no fim do século 

XVIII. Recolhe da experiência estadunidense a ideia da 

supremacia constitucional e uma ênfase na garantia jurisdicional, 

a partir do controle de constitucionalidade. 

 Possui, também, na linha da experiência francesa, nítido 

caráter revolucionário, comprometido com as transformações da 

sociedade, de modo que, a partir de um denso conteúdo de 

direitos fundamentais (individuais, políticos, sociais, difusos e 

coletivos), estabelece metas, fins, diretrizes, valores e objetivos a 

serem alcançados em temas complexos como saúde, educação, 

meio ambiente, assistência social, política urbana etc.4 

 É preciso ressaltar que este viés transformador e 

vinculante para o futuro contribui para a instalação de um 

paradigma essencialmente constitucionalista para o Direito, já que 

as constituições do pós-guerra, sendo mais  que  um documento 

político,   influem   e    conformam   os   demais   ramos   jurídicos,  

 

                                                
4 Já tivemos oportunidade de escrever que tal característica: “Relaciona-
se com o viés revolucionário e transformador do status quo advindo da 
experiência francesa. Enfim: a Constituição é vista como norma 
fundamental vinculante para o futuro. Traz em seu bojo um projeto de 
transformação, já que nela figuram os fins e objetivos que o legislador 
deve alcançar. A Constituição não é, portanto, alheia ou 
descomprometida com os programas e metas por ela estipulados” 
(BARROS, 2008, p. 36). 
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promovendo uma verdadeira constitucionalização do Direito, e   

interferindo,  também,  o  que  é   deveras   importante,   no 

cenário político. 

 Esse projeto de transformação social é facilmente 

percebido na realidade constitucional atual brasileira. A 

Constituição Federal de 1988 reflete todos esses ideais e 

características, sendo densa na previsão de direitos fundamentais 

e, diante de sua supremacia e força normativa, vem reforçada 

pelo controle de constitucionalidade, sendo uma das missões dos 

poderes públicos a de atentar em suas decisões, especialmente 

em temas complexos (hard cases), como saúde, educação, 

políticas sociais, aos parâmetros e valores definidos 

constitucionalmente, sob pena de inconstitucionalidade. 

 Para os fins do presente trabalho, interessa sobremaneira 

reiterar o aspecto de que a Constituição de 1988, como norma 

suprema, interfere decisivamente na atividade política (GUASTINI, 

2003, p. 49) e conforma,  em grande  medida,  as  decisões 

políticas,  sobretudo  as  relativas  a   políticas  públicas 

vinculadas constitucionalmente.5; 6 

                                                
5
 Destaca Atienza que o constitucionalismo atual: “se caracteriza por poseer una 

Constitución densamente poblada de derechos y capaz de condicionar la 
legislación, la jurisprudencia, la acción de los actores políticos o las relaciones 
sociales. Muchos espacios que antes eran privativos de la política pasan ahora a 
ser controlados también por el derecho: prácticamente todos los actos 
‘discricionales’ de los poderes pöblicos pueden ser, en mayor o menor medida, 
susceptibles de control jurisdiccional” (ATIENZA, 2010, p. 265; 266). 
6
 Na verdade, a Constituição passa a conferir medida e forma a toda a ordem 

jurídica e aos atos dos poderes políticos, por meio de normas dotadas de 
supremacia (CANOTILHO, 1999, p. 241). 
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2 APORTES BÁSICOS SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E 

SEUS MECANISMOS DE CONTROLE 

 

 Chega-se, pois, ao momento de tratar mais de espaço do 

tema das políticas públicas, identificando, dentre outros aspectos, 

os responsáveis por sua definição e execução, bem como 

ressaltando os mecanismos de controle permitidos. 

 É inegável, de tudo o quanto foi exposto até aqui, o 

destaque que assume as políticas públicas no Estado 

Constitucional. Estas se apresentam como instrumentos 

(programas de ação estatais) indispensáveis para a efetivação de 

alguns direitos fundamentais (prestacionais), em que não é 

suficiente a ação do legislador, mas necessária a ação planejada 

do Estado à luz dos recursos disponíveis. 

 Não há espaço para aprofundar o tema das políticas 

públicas em todas as suas dimensões. Antoni Fernandéz, 

contudo, a partir de lição de Dye, lembra um aspecto interessante: 

a inação (omissão) governamental gera um impacto sobre a 

sociedade tão importante quanto o das ações estatais 

(FERNANDEZ, 2010). Assim, os órgãos de fiscalização das 

políticas públicas devem acompanhar as ações desenvolvidas, e 

interferir quando houver omissão ilícita ou inconstitucional, o que 

acontece quando, em afronta injustificada ao aparato legal ou 

constitucional, inexistem políticas públicas para enfrentar um dado 

problema ou quando as existentes são claramente insuficientes. 
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Quem são os principais responsáveis pela formulação e 

execução das ditas policies? O ordenamento jurídico, a partir da 

matriz constitucional, atribui, em linhas gerais, responsabilidade 

aos governos, à Administração Pública, à sociedade e ao próprio 

cidadão. Em princípio, a responsabilidade das decisões políticas é 

dos poderes políticos (Legislativo e Executivo), no exercício da 

função governamental, os quais assumem papel de destaque na 

formulação das políticas. Por outro lado, cabe à burocracia 

administrativa a execução direta das policies.7 Pode, é certo, em 

alguns casos, tal atividade ser repassada para outras entidades, 

como agências reguladoras ou organizações não governamentais. 

 Inegável, portanto, que o planejamento, a definição e 

execução das políticas públicas encontram-se, primariamente, no 

plexo de responsabilidades dos poderes políticos, contudo, não se 

pode deixar de ressaltar o papel da sociedade, por intermédio dos 

Conselhos de Políticas Públicas (muitos deles deliberativos), das 

ouvidorias e do cidadão (por exemplo, por meio do orçamento 

participativo) na formulação e acompanhamento das          

políticas públicas. As responsabilidades, portanto, de  modo  geral,  

 

                                                
7 Carvalho Filho acrescenta que: “Pode considerar-se que a fixação de 
políticas públicas obedece a duas etapas: numa delas a fixação se 
materializa através da função legiferante, cabendo ao legislador o 
lineamento das ações e metas a serem alcançadas; noutra a fixação se 
processa de forma suplementar, em ordem não somente a complementar 
a fixação já estabelecida em lei, como também a enunciar os 
mecanismos de implementação das políticas já planejadas” (CARVALHO 
FILHO, 2008, p. 111).  
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são exercidas por intermédio de modelos de democracia 

representativa e participativa. 

 Não é, suficiente estabelecer responsabilidades, sendo 

primordial prever mecanismos de controle das políticas públicas. 

Há o controle político, exercido pelos poderes políticos por 

intermédio do debate parlamentar, mas que tem sido pouco 

eficiente em razão de o governo possuir quase sempre maioria 

nos parlamentos. É bastante exaltado, atualmente, o controle 

social e o papel dos Conselhos e das ouvidorias, embora seus 

resultados, pelas dificuldades culturais de acatamento pela 

Administração das decisões tomadas, também não sejam 

notórios. Há, ainda, mesmo que em bases excepcionais, o 

controle jurisdicional, exercido por intermédio da jurisdição 

constitucional, que inúmeros debates suscitam. 

 Na prática, infelizmente, o controle e a fiscalização 

concretos findam sendo exercidos, quase sempre, sob o pálio da 

atuação do Ministério Público, que, transitando entre a Política, a 

Sociedade e o Direito, tem procurado exercer seu papel 

constitucional, sendo sempre relevante identificar os caminhos e 

as possibilidades da atuação ministerial nessa seara. 

 

3  O MINISTÉRIO PÚBLICO SOCIAL NO BRASIL  

E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Chega-se, o momento crucial de estudar a posição atual 

do Ministério  Público  Brasileiro  à  luz  da Constituição de 1988 e,  
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mais especificamente, em face das políticas públicas socialmente 

relevantes e constitucionalmente determinadas. 

 Atualmente, não cabe ao Parquet tão somente exercer 

suas funções tradicionais de fiscalizar a lei. As políticas púb licas, 

como instrumentos legítimos de efetivação de direitos 

fundamentais, não podem passar longe dos olhos da instituição 

ministerial. Sem dúvida, cumpre aos agentes ministeriais 

acompanharem de perto e com eficiência a formulação e 

execução de importantes políticas públicas, transformando-se “em 

agente político, produtor social e fomentador-efetivador de 

políticas públicas” (CAMBI, 2009, p. 488, grifos do autor). Daí ser 

legítimo falar num verdadeiro Ministério Público social. 

 Não se pode negar que este Ministério Público social 

apresenta-se, no Brasil, como importante ator político. É certo 

que, diante da especialização de suas atribuições e da 

credibilidade social amealhada em áreas de notável interesse 

social, como saúde, educação, segurança pública, assistência 

social, direitos das minorias etc., o agente ministerial, não poucas 

vezes, é chamado a encampar demandas sociais que não se 

viabilizaram pelos mecanismos tradicionais da democracia, já que 

pode manejar fortes instrumentos extrajudiciais (inquérito civil, 

recomendações, compromissos de ajustamento de conduta etc.) 

ou manejar ações coletivas de grande repercussão. 

 Ao travar o bom combate da cidadania, deve o Ministério 

Público redobrar os cuidados na sua atuação, quando assumir 
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postura de genuíno agente político.8 A grande questão é que a 

atuação ministerial, em tema de políticas públicas, merece 

atenção e precisa ser bem dimensionada no quadrante do Estado 

Constitucional, já que, primariamente, as policies são 

responsabilidade dos poderes políticos, a quem cabe, a partir de 

um programa de governo, fazer as opções políticas legítimas e, 

diante dos limites orçamentários, escolher também o que não 

poderá ser implementado. O agente ministerial não pode, sob 

qualquer pretexto, transformar-se em legislador ou administrador. 

 Urge, portanto, lançar luzes sobre algumas questões 

bastante pertinentes. O que legitima a atuação do Parquet na 

seara das políticas públicas? Que critérios preside a escolha da 

prioridade relativa a certos interesses sociais em detrimento de 

outras opções políticas? Que cuidados deve ter o agente 

ministerial ao encampar uma determinada decisão política e, em 

função dela, determinar seu agir em prol da coletividade? 

 As questões acima são gravíssimas e não podem ser 

respondidas em tom professoral, pois integram o processo 

inacabado de maturação institucional do Ministério Público, mas 

nem tudo são trevas. Ante uma ação ou ameaça concreta, que 

seja  considerada  ilícita  ou  inconstitucional,  ainda que repercuta  

 

                                                
8
 Segundo Camargo Ferraz: “A ação civil pöblica mostrou o caminho possível 

para que o Promotor de Justiça pudesse alcançar o status de verdadeiro agente 
político. […] Agora, os Promotores podem agir de ofício na defesa de interesses 
sensíveis. O resultado de suas ações muitas vezes repercute com forte impacto 
no cenário político e econômico” (FERRAZ, 2010, p. 124 e 126). 
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em políticas públicas, a atuação é simples. Neste caso, age o 

Parquet com tranquilidade, pois pode aplicar o Direito nos   

moldes tradicionais. 

 Situação bem diversa é quando o Ministério Público é 

chamado a interferir na formulação de políticas públicas, 

principalmente diante da omissão total (ausência de políticas) ou 

omissão parcial (quando as policies engendradas são deficientes). 

Eis, aí, uma faceta de controle muito mais tormentosa, que pode 

ensejar intromissão indébita do agente público na esfera dos 

poderes Executivo e Legislativo (BARROS, 2008, p. 174).9;10 

 Um aspecto que legitima a atuação do Ministério Público é 

quando a omissão é inconstitucional ou mesmo ilícita. Nestes 

casos, o ordenamento jurídico respalda o dever de agir do 

Parquet. Essa ilicitude ou inconstitucionalidade, inclusive, é 

pressuposto inarredável para o ajuizamento de ações coletivas. 

Nessa  seara,  a  partir  de  metas,  diretrizes  ou  princípios  antes  

 

 

                                                
9 Adverte, a respeito, tambèm, Ricardo de Barros Leonel que “É 
extremamente tênue, e ainda não claramente definida, a linha divisória 
entre aquilo que pode, de forma legítima, ser obtido em juízo por meio de 
ação civil pública e o que se encontra dentro da esfera exclusiva de 
decisão  do  Poder Político da  Administração  Pöblica”  (LEONEL,  2010,  
p. 730). 
10 As hipóteses em que Ministério Público é chamado a interferir diante 
de omissões são frequentes. São alguns exemplos eloquentes as 
atuações para assegurar: vagas em creches e no ensino fundamental; a 
existência de leitos hospitalares; a implantação de programas de 
atendimento à criança, ao adolescente, ao idoso, à pessoa com 
deficiência etc. 
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fixados pela ordem jurídica, uma das alternativas é demonstrar 

que não há opções ao administrador a não ser adotar               

uma  só  medida. 

 Caso existam opções legítimas, outra vereda é postular a 

determinação judicial de medidas coercitivas para forçar a vontade 

do agente público, no sentido de que adote uma das medidas 

necessárias ou, em último caso, postular provimento judicial 

aditivo. Outro aspecto a ser considerado é que, normalmente, a 

tutela judicial coletiva envolverá, diante das possibilidades e 

restrições orçamentárias, controle do orçamento, seja por meio do 

remanejamento de dotações ou da inclusão da política no 

orçamento do ano seguinte. 

 Já no âmbito extrajudicial, o Parquet atua com mais 

liberdade. Se houver uma só alternativa para o gestor, pode 

recomendar sua adoção ou firmar compromisso de ajustamento 

de conduta. Este último instrumento também é bastante útil em 

situações em que existam escolhas legítimas, pois, uma vez 

firmado o compromisso, não existe mais a opção de adotar 

conduta diversa, senão a indicada no título executivo extrajudicial. 

O ambiente extrajudicial, por fim, também legitima atuação 

mediante negociação exclusivamente política, o que acontece 

quando se fomenta a criação de Conselhos de Políticas Públicas 

não obrigatórios por lei ou mesmo se for articulada a aprovação 

de um determinado projeto de lei, por exemplo. O detalhe evidente 

é que tais providências só podem ser alcançadas no         

ambiente  da  Política. 
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Indiscutível, pois, que a atuação pela via extrajudicial 

permite mais espaço para uma melhor atuação do Ministério 

Público como agente político. De toda forma, em qualquer dos 

âmbitos, é sempre de bom tom mobilizar os próprios agentes 

públicos ou a sociedade. Isto pode ser feito por meio de 

audiências públicas ou de uma atuação mais próxima dos 

Conselhos de Políticas Públicas, cujas deliberações podem ser 

exigidas com muito mais legitimidade pelo Ministério Público, pois 

nascidas no seio da própria sociedade.11 

 A esse respeito, merece citação o ensinamento de 

Eduardo Cambi: 

 

Com efeito, ao formular ou buscar a efetivação 
de políticas públicas, deve [o Ministério Público] 
conhecer melhor a realidade e se aproximar da 
comunidade, dialogando com os principais 
interessados nas mudanças sociais, e, de 
modo particular, fomentar parcerias com os 
diversos conselhos municipais (da cidade, da 
saúde, educação, meio ambiente, criança e 
adolescente, assistência social, idosos etc.), 
para evitar atuações baseadas nas opiniões 
pessoais de seus membros. Com isso,             
a  ação  ministerial  se  torna  mais democrática       
 
 
 

                                                
11

  Sob esse aspecto, há precedente importante do Superior Tribunal de 
Justiça (RE 493.811 - SP), onde, a partir de ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público Estadual, exigindo o cumprimento de Resolução 
de Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Poder Judiciário 
determinou inclusão de verba no orçamento do ano seguinte para a 
criação de programa de atenção a crianças e adolescentes dependentes 
de drogas. 
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e transparente. Fomenta-se, destarte, um 
processo dialógico destinado a construir 
decisões consensuais e a captar os melhores 
argumentos intersubjetivamente possíveis. 
(CAMBI, 2009, p. 489). 

 

 Deve, portanto, cônscio de sua enorme responsabilidade 

como fomentador de políticas públicas essenciais para                  

a efetivação de direitos fundamentais, o agente ministerial 

transitar com firmeza e sobriedade entre a Política, a Sociedade   

e o Direito, se legitimando como um verdadeiro canal que liga       

a sociedade e o cidadão ao exercício dos poderes políticos           

e ao Poder Judiciário. A grande preocupação, certamente, deve 

ser com os resultados, mas também com a legitimidade de             

sua  atuação  na  moldura  do   Estado   Constitucional,              

até   porque   uma   atuação    ilegítima,    certamente,   não  

levará  a  resultados satisfatórios. 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível, de tudo o quanto foi exposto no presente 

trabalho, apresentar as conclusões a seguir. 

 

1) Mesmo em tempos de globalização, não se pode desprezar a 

força do constitucionalismo atual e o papel proeminente das 

constituições do pós-guerra, as quais notabilizam-se por possuir 

denso conteúdo normativo, forte garantia jurisdicional e 

interferirem nos diversos âmbitos sociais, econômicos e jurídicos, 
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assim também no cenário político, diante do compromisso maior 

de efetivação dos direitos fundamentais; 

2) A concretização da Constituição e de seus direitos 

fundamentais depende de políticas públicas. Daí o atual modelo 

de Estado Constitucional estabelecer responsabilidades ao 

governo, à Administração Pública, à sociedade e ao cidadão em 

matéria de políticas públicas, além de permitir o controle político, 

social e jurisdicional das policies; 

3) O Ministério Público, na qualidade de verdadeiro ator político, 

exerce de forma destacada a importante missão constitucional de, 

no exercício de suas funções judiciais e extrajudiciais, fomentar a 

efetivação de políticas públicas, devendo, sem perder a firmeza, 

ter a prudência e cuidado necessários de não interferir 

indevidamente na esfera dos poderes políticos; 

4) Deve o Parquet combater as omissões ilícitas ou 

inconstitucionais, bem como, na condição de agente político, 

transitar na esfera social como um elo entre o cidadão, a 

sociedade e os poderes políticos, preocupando-se com os 

resultados de suas ações e intervenções, mas não esquecendo 

dos aspectos de legitimidade constitucional que sua atuação 

requer no Estado Democrático de Direito. 
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THE SOCIAL PUBLIC PROSECUTION SERVICE AND THE 

CONTROL OF PUBLIC POLICIES IN BRAZIL 

 
ABSTRACT:  Based on a study of post-war constitutionalism and 
its revolutionary concepts, what shows the role of contemporary 
constitutions towards transformations in society and effectiveness 
of fundamental rights that depend on public policies, the paper 
analyses ideas for better comprehension of the constitutional role 
of the social Public Prosecution Service, which has the attribution 
to control and inspect public policies, as well as to fight against 
illegal and unconstitutional omissions on the matter. It identifies, at 
the end, the capability and the possibilities of this so called social 
Public Prosecution Service to interfere on political activities with 
class suits (in and out-of-court) for the defense of fundamental 
rights. 
 
Key words: Public Prosecution Service.  Fundamental Rights.  
Public Policies. 
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O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A 
AUTONOMIA DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – 

BREVE ESTUDO À LUZ DO PRINCÍPIO FEDERATIVO 
 

Ana Catarina dos Santos Oliveira Ferreira* 

 

RESUMO 
Este artigo compreende uma breve reflexão sobre a forma de 
atuação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
diante da autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais, analisada 
à luz do princípio federativo, tendo se valido de pesquisa 
bibliográfica e de normas emanadas do CNMP.  O estudo leva a 
entender que a atuação do Conselho Nacional deve se limitar, no 
que concerne aos atos administrativos, ao exame da legalidade, 
não adentrando no mérito de decisões Ministeriais. Quanto à sua 
atuação, deve respeitar as diferenças existentes entre os Estados 
da Federação, devendo esses, de alguma forma, complementar 
as orientações advindas do Conselho Nacional a fim de se 
resguardar a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais em 
obediência ao princípio federativo. 
 
Palavras-chave: CNMP. Au tonomia. Federação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi 

inserido no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 30 d0e dezembro de 2004. Nos termos, 

constitucionalmente, estabelecidos, é formado por catorze 

membros. Desses, três são integrantes dos Ministérios Públicos 

dos Estados; quatro são membros do Ministério Público da União 

                                                
*
 Assessora Ministerial da Procuradoria-Geral de Justiça/MPRN; pós-

graduanda em Direito Processual Civil.  
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– ressalte-se que será sempre presidido pelo Procurador-Geral da 

República, o que acrescenta à sua formação mais um eminente 

representante do Ministério Público da União –; e os demais são 

estranhos à carreira ministerial, compondo o Conselho com o 

intuito de representar o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e a sociedade. 

Ao CNMP compete o controle da atuação administrativa e 

financeira do Ministério Público e o controle sobre o cumprimento 

dos deveres funcionais de seus membros. Para tanto, lhe é 

permitida a expedição de atos regulamentares, a recomendação 

de providências e, ainda, quanto aos atos administrativos, cabe-

lhe a prerrogativa de desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para 

que se adotem providências necessárias ao cumprimento da lei. 

Decorridos seis anos de seu surgimento, necessária a indagação 

sobre a possibilidade de a atuação do Conselho Nacional 

desencadear uma forma de afronta ao princípio                 

federativo consistente  na   redução    da   autonomia dos 

Ministérios  Públicos  Estaduais. 

 
1 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –      

CRIAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 
 

A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 

2004, ao mesmo tempo em que atendeu a demanda pela criação 

de um órgão que exercesse uma forma de controle externo sobre 

o Poder Judiciário, inseriu no cenário jurídico brasileiro o Conselho 

Nacional do Ministèrio Pöblico. Essa necessidade “de um órgão 
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não-judiciário para o exercício de certas funções de controle 

administrativo, disciplinar e de desvios de condutas da 

magistratura”, encontra previsão nas Constituições de vários 

países, como, por exemplo, Itália, França, Portugal, Espanha, 

Turquia, Colômbia e Venezuela (SILVA, 2008, p. 568).  

Garcia (2009, p. 115) traduz o fundamento para o 

surgimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com um 

conhecido axioma: “a eficiência de determinado poder, bem como 

a sua lisura, é mais facilmente obtida por meio da existência de 

um órgão fiscalizador”. Continua o doutrinador afirmando que “o 

sentimento de impunidade, inexoravelmente, gera a acomodação 

e, pior, o sentimento de total liberdade, ou melhor, de 

arbitrariedade” (GARCIA, 2009, p. 1157). 

Em outra vertente, Tavares distingue as razões principais 

que motivaram a criação do CNJ para aquelas que levaram ao 

surgimento do CNMP, verbis: 

 
O Conselho Nacional de Justiça traz em seu 
bojo a intenção de dar maior celeridade à 
função jurisdicional. Já o CNMP tem por 
finalidade a contenção, daí a ausência de 
previsão da necessidade de elaborar, 
semestralmente, um relatório estatístico sobre 
a atuação dos membros do Ministério Público, 
nos termos do que é feito entre os magistrados. 
(TAVARES, 2009, p. 1306 -1307). 
 

Concorrentemente à criação do Conselho Nacional de 

Justiça, é possível inferir que o surgimento do Conselho Nacional 

do Ministério Público, nos exatos termos da redação do artigo 
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130-A da Constituição Federal, deu-se pela necessidade de 

estabelecimento de um órgão que tivesse a atribuição de “zelar 

pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, 

podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências”. 

Encontra-se também entre as atribuições do CNMP: 

 
Art. 130-A. 
[…] 
§ 2º 
[...] 
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 e dos Estados, podendo desconstituí-los, 
revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência do Tribunal de Contas. 

 

A partir da redação dos incisos I e II do § 2º do artigo 130-A 

da Constituição Federal, infere-se que a atuação do Conselho 

Nacional deve ter por escopo, entre outros, a garantia da 

autonomia funcional e administrativa da Instituição e a apreciação 

da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Ministério Público, ao lado, ainda, da observância do 

cumprimento do dever funcional de seus membros. 

Comentando esse dispositivo, Tavares afirma que “as 

ações de ‘desconstituir’, ‘rever’ e ‘fixar prazo para a adoção das 

medidas cabíveis’ nada mais são do que atos inerentes ao 
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exercício fiscalizador e controlador a ser exercido pelo Conselho 

ora sob estudo” (TAVARES, 2009, p. 1162, grifos do autor).  

Ressalte-se que o exercício de controle, com o intuito de 

fiscalização ou mesmo de contenção, não se confunde com a 

assunção da atuação administrativa e regulamentar da Instituição. 

A ingerência do CNMP, na atuação ministerial, deve se limitar ao 

exame da legalidade dos atos administrativos praticados, 

devendo-se abster de adentrar em questões meritórias, 

controvertidas ou ainda não pacificadas no ordenamento     

jurídico nacional. 

Em comentários sobre a atuação do Conselho Nacional de 

Justiça, Moraes afirma, verbis: 

 

Em regra, será defeso ao Conselho Nacional 
de Justiça apreciar o mérito do ato 
administrativo dos demais órgãos do Poder 
Judiciário, cabendo-lhe unicamente examiná-lo 
sob o aspecto de sua legalidade e moralidade, 
isto é, se foi praticado conforme ou 
contrariamente ao ordenamento jurídico. [...] 
Nesse sentido, proclamou o Supremo Tribunal 
Federal que levando em conta as atribuições 
conferidas ao Conselho – controle da atividade 
administrativa e financeira do Judiciário e 
controle ético-disciplinar de seus membros – 
assentou-se que a primeira não atinge o 
autogoverno do Judiciário, visto que, da 
totalidade das competências privativas dos 
tribunais (CF, art. 96), nenhuma lhes foi 
usurpada. (2008, p. 524). 
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A necessidade de existência de um órgão de controle da 

atuação do Ministério Público leva à reflexão sobre os limites que 

devem ser estabelecidos para o exercício desse controle à luz do 

princípio federativo e de como devem ser interpretadas as 

atribuições, constitucionalmente, previstas. 

 

2 ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E A POSSIBILIDADE DE AFRONTA AO  
PRINCÍPIO FEDERATIVO 

 

A preocupação em compatibilizar o controle exercido pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público com a autonomia dos 

Ministérios Públicos Estaduais surge considerando o princípio 

federativo, positivado na Carta Magna. 

Essa preocupação decorre da constatação de uma 

centralização de poder em um órgão presidido pelo Procurador 

Geral da República, que tem voto de desempate (Regimento 

Interno do CNMP, art. 26, V), e cuja composição conta com cinco 

membros do Ministério Público da União e apenas três integrantes 

representando os Ministérios Públicos Estaduais.  

Essa forma de centralização do poder em um órgão de 

cúpula, na forma como se dá com o Conselho Nacional do 

Ministério Público, pode acarretar uma violação do princípio 

federativo. Sobre esse Princípio, interessante analisar as 

seguintes transcrições: 
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A violação de um princípio compromete a 
manifestação constituinte originária. Violá-lo é 
tão grave quanto transgredir uma norma 
qualquer. Não há gradação quanto ao nível de 
desrespeito a um bem jurídico. O interesse 
tutelado por uma norma é tão importante 
quanto aquele escudado em um princípio. 
Muita vez, uma ofensa a um específico 
mandamento obrigatório causa lesão a todo 
sistema de comandos. 
[...] 
A Federação consigna uma figura estatal 
bastante complexa, não se confundindo com 
outras instituições jurídico-políticas, que se lhe 
assemelham. O que a caracteriza, 
sobremaneira, é a sua composição, porquanto 
deriva da aliança de entidades dotadas de 
autonomia político-constitucional, enquanto ela 
possui a nota característica da soberania. 
(BULOS, 2009, p. 73, 76-77). 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público, com arrimo nas 

disposições constitucionais, decide, recomenda, revê e 

desconstitui atos  administrativos  e, ainda, determina a adoção de 

providências para todo o Ministério Público da Federação. Essa 

centralização de poder vai de encontro ao que foi proposto pela 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
O constituinte realizou uma opção pela 
descentralização do poder (arts. 22, 23, 24, 25 
e 30 da CF). Não por outro motivo se pode 
afirmar que o Estado brasileiro é federativo (art. 
18 da CF). A adoção desse modelo estrutural 
implica a admissão de autonomia para as 
entidades integrantes da federação. Portanto, 
não se pode falar em hierarquia entre tais 
organismos estruturantes do modelo federativo 
nacional. (TAVARES, 2009, p. 1060).  
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Ou seja, não existe uma hierarquia entre a União e os 

Estados da Federação. O modo como está formado o Conselho 

Nacional do Ministério Público permite concluir que as decisões 

advindas desse órgão serão preponderantemente influenciadas 

por membros integrantes do Ministério Público da União, em 

detrimento da opinião e do voto dos representantes dos 

Ministérios Públicos dos Estados. Some-se a isso o fato de quem 

o preside ser, de forma perpétua, o Procurador Geral da 

República, detentor do voto de minerva. 

A centralização de poder em um órgão de controle afronta 

a forma federativa na medida em que reduz a autonomia dos 

Ministérios Públicos Estaduais, assumindo inteiramente a 

regulamentação de atribuições e matérias inerentes à organização 

e execução de sua função institucional. 

 
A centralização de atribuições que se imiscuem 
em todos os âmbitos do Judiciário, seja da 
União, seja dos Estados-membros, em órgão 
de magnitude nacional, representa um vigoroso 
atentado à forma federativa adotada pelo 
Estado brasileiro, e que se estende diretamente 
ao Judiciário.  
Explica-se: o federalismo implica a denominada 
autonomia da entidade federativa, que, por sua 
vez, é composta pelo governo autônomo 
(autogoverno), com autoridades próprias, sem 
submissão às autoridades da União, que não 
têm ingerência alguma sobre as autoridades 
estaduais. Certo que não se trata de um 
isolamento absoluto (dualismo), sendo antes de  
admitir a proximidade e até a atuação conjunta 
(cooperativismo), jamais, porém, a interferência 
direta. (TAVARES, 2009, p. 1163).  
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 Dessarte,  forçoso  concluir  que  a   atuação  do  

Conselho Nacional  do Ministério  Público  deve se  pautar  pelo 

cooperativismo e pelo controle  limitado  ao  exame de  legalidade  

dos   atos administrativos,  abstendo-se  de  interferir diretamente 

na regulamentação  da  atuação  ministerial  sob   pena                

de enfraquecimento  da  autonomia  dos  Ministérios                

Públicos Estaduais. 

É certo que não se deve olvidar do princípio da 

indivisibilidade do Ministério Público, entretanto, sob a ótica do 

sistema federativo, cada Estado tem sua Instituição atuando na 

forma estabelecida pela Constituição Federal, com autonomia e 

independência funcional para o exercício das funções ministeriais. 

 Garantir a autonomia é assegurar a livre atuação, dentro 

dos parâmetros constitucionais e legais preestabelecidos.        

Isso significa não adentrar na esfera meritória dos atos 

administrativos. Também não compreende a supressão da 

autonomia dos Ministérios Públicos, substituindo-os em suas 

funções regulamentares e disciplinadoras dentro do respectivo 

âmbito  de  atuação. 

 Acrescente-se ainda a impossibilidade de ingerência 

naquelas  funções   administrativas  próprias  do Ministério 

Público, cuja  autonomia funcional e administrativa está 

constitucionalmente   protegida. 
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A impugnação dos atos administrativos 
praticados pelo M.P. (competência prevista no 
inciso II, do § 2º, do art. 130-A, da C.F., para o 
C.N.M.P.) deve ser compreendida com cuidado. 
Isso porque dentre as funções próprias do M.P. 
muitas há de cunho nitidamente administrativo, 
não-judicial, para cuja proteção há, na 
Constituição do Brasil, a previsão de autonomia 
funcional e administrativa, que se deve 
compreender de maneira ampla. Veja-se a 
título exemplificativo, a competência para 
promover o inquérito civil, expedir notificações 
requisitando informações e documentos, 
exercer o controle externo da atividade policial, 
ou para requisitar diligências investigatórias e 
instauração de inquérito policial (art. 129), ou, 
ainda, para fiscalizar os estabelecimentos 
prisionais, requisitar a instauração de 
sindicância ou procedimento administrativo (art. 
25, da Lei nº 8.625/1993). Nessas 
circunstâncias, a interferência em tais 
atividades-fim do M.P. conduziria, 
inevitavelmente, a uma violação grave da 
autonomia funcional dessa instituição. 
(TAVARES, 2009, p. 1306 -1307). 

 

A edição contínua de Resoluções pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público, disciplinando integralmente matérias 

administrativas e funcionais inerentes à atuação dos Ministérios 

Públicos Estaduais, retira destes, de alguma forma, a capacidade 

de auto-organização, a capacidade de autogoverno, a capacidade 

de autolegislação e a capacidade de auto-administração. 

Gradações essas que denotam a exteriorização da autonomia, 

conforme se infere do texto a seguir. 
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Quando mencionamos a expressão Estado federal 
pensamos no pacto entre entes públicos autônomos. 
Insurge daí a ideia de autonomia, que constitui o 
traço distintivo das entidades federativas. A 
autonomia cinge-se à capacidade das ordens 
jurídicas parciais gerirem negócios próprios dentro 
de uma esfera pré-traçada pela entidade soberana. 
A autonomia está dentro da própria soberania. Por 
isso, logra gradações, que se exteriorizam em quatro 
aspectos essenciais: capacidade de auto-
organização (a entidade federativa deve possuir 
constituição própria); capacidade de autogoverno 
(eletividade de representantes políticos); capacidade 
de autolegislação (consiste na edição de normas 
gerais e abstratas); capacidade de auto-
administração (prestação e manutenção de serviços 
próprios) (BULOS, 2009, p. 76-77). 

 

3 SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

As questões que se relacionam às promoções e remoções 

pelo critério de merecimento, à edição de resoluções que 

uniformizam e disciplinam de forma pormenorizada a atuação dos 

Ministérios Públicos Estaduais e, ainda, àquelas concernentes ao 

inquérito civil se traduzem como exemplos de atuação do 

Conselho Nacional do Ministério Público, capazes de macular o 

princípio federativo.  

 
3.1 PROMOÇÕES E REMOÇÕES PELO CRITÉRIO DE 

MERECIMENTO E APLICAÇÃO DOS QUINTOS 
SUCESSIVOS 

 

Recente decisão do Conselho Nacional do Ministério 

Público, no Procedimento de Controle Administrativo nº 

0.00.000.001343/2010-71, determinou alterações na Resolução 
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do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do 

Norte que disciplina a aferição de critérios objetivos para as 

promoções/remoções por merecimento.  

Por força dessa decisão, restou recomendado ao Ministério 

Público do Rio Grande do Norte que passasse a observar,        

nos futuros concursos de promoção e remoção por merecimento, 

o critério de recomposição da primeira quinta parte da               

lista  de antiguidade. 

Quando da apresentação de informações ao Conselho 

Nacional, o Ministério Público do Rio Grande do Norte afirmou que 

o entendimento relativo à aplicação dos quintos sucessivos, 

utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 106, de 6 

de Abril de 2010), não encontra respaldo na Lei Complementar 

Estadual nº 141, de 9 de fevereiro de 1996 e, menos ainda, na 

Resolução nº 005/2006 – CSMP/RN e alterações posteriores.  

Por essa razão, não existe fundamentação constitucional 

ou legal, para que se utilize tal entendimento no âmbito das 

promoções e remoções por merecimento na carreira do Ministério 

Público do Rio Grande do Norte.  

Entretanto, por força da decisão no Procedimento supra, a 

Resolução que disciplinava as promoções e remoções pelo critério 

de merecimento foi alterada para incluir a interpretação 

constitucional, fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal, 

no sentido de recomposição da primeira quinta parte da            

lista  de  antiguidade. 
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In casu, o Ministério Público do Rio Grande do Norte teve 

que adotar um posicionamento que não se encontra disciplinado 

na Constituição Federal e nem na Lei Orgânica Nacional, em 

decorrência do entendimento adotado pelo CNMP.  

Outro aspecto a se relevar é o que concerne à pontuação 

atribuída por cada conselheiro, nos Ministérios Públicos que 

adotam critérios de pontuação para promoções ou remoções por 

merecimento, dentro de parâmetros preestabelecidos pelos 

Conselhos Superiores e revisados pelo CNMP.  

É função administrativa inerente ao Conselho Superior de 

cada Ministério Público a aferição de merecimento em concursos 

de promoção ou remoção de membros. Não se deve olvidar que, 

mesmo nos mais criteriosos sistemas de pontuação, existe uma 

margem de discricionariedade em cada voto. 

Os resultados destes concursos não poderiam ser 

alterados pelo CNMP a menos que se estivesse diante de uma 

flagrante afronta à legalidade e às normas internas que 

disciplinam a matéria em cada Ministério Público, sob pena de 

violação à autonomia e ao princípio da segurança jurídica. 

 

3.2 RESOLUÇÕES 

 

A Resolução nº 67, de 16 de março de 2011, que dispõe 

sobre a uniformização das fiscalizações em unidades para 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de 

semiliberdade pelos membros do Ministério Público e sobre a 
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situação dos adolescentes que se encontram privados de 

liberdade em cadeias públicas, não obstante o intuito de atender a 

uma forte demanda da sociedade pela atuação do Ministério 

Público nessa área, disciplina inteiramente uma atividade fim da 

Instituição, padronizando detalhadamente a forma de atuação dos 

Promotores de Justiça em todo o território nacional. 

Do mesmo modo, a Resolução nº 56, de 22 de junho de 

2010, disciplina a uniformização das inspeções em 

estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público, 

assumindo, plenamente, uma atribuição cuja autonomia funcional 

e administrativa é, constitucionalmente, protegida.  As inspeções 

em estabelecimentos prisionais traduzem uma atividade fim que 

genuinamente caberia ao Ministério Público com atribuição em 

cada localidade onde se situam esses estabelecimentos.  

Considerando as diferenças existentes entre os Estados da 

Federação relativas à cultura, clima, educação e, principalmente, 

a  estrutura  disponível  para cada Ministério Público exercer suas 

funções institucionais, é preciso ponderar sobre a eficácia dessas 

formas de padronização e uniformização da atuação dos 

Promotores e Procuradores. 

 

3.3 ENUNCIADO Nº 06 DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Importante observar que a edição do Enunciado nº 06, de 

28  de  abril  de  2009,  buscou  estabelecer  a  impossibilidade  de 
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intromissão do CNMP naqueles atos concernentes à atividade fim 

do Ministério Público e, em particular, no inquérito civil, verbis: 

 
Os atos relativos à atividade fim do Ministério 
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 atividade 
finalística, não podendo ser revistos ou 
desconstituídos pelo Conselho 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 referem à gestão 
administrativa e financeira da Instituição. 

 

Pelo teor deste enunciado, restou consolidado o 

entendimento  de  que  a   revisão ou desconstituição de atos pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público não abrange aqueles 

afetos à atividade fim do Ministério Público, ainda que possuam 

natureza administrativa. 

 

CONCLUSÃO 
 

Não é salutar a indistinta forma de uniformização da 

atuação ministerial em todo o território nacional. Mui 

especialmente, quando se considera um país de grandes 

dimensões e imensa diversidade cultural como o Brasil.  

Para que os órgãos de controle possam estabelecer metas 

e cobrar resultados, imprescindível a ponderação entre as 

realidades vivenciadas pelos membros do Ministério Público que 
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atuam nas diversas regiões do país, com diferentes estruturas de 

apoio à atividade fim.  

As sessenta e sete Resoluções do CNMP fizeram com 

que, de alguma forma, os Ministérios Públicos Estaduais e da 

União abdicassem de sua capacidade de autoadministração para 

serem geridos, conduzidos, na maioria das matérias 

administrativas, pelas normas advindas do CNMP.  

Imperioso ressaltar que, o escopo em padronizar essas 

formas de atuação ministerial é salutar na medida em que busca 

fazer cumprir os dispositivos constitucionais e a legislação 

concernente ao tema. Todavia, acaba sufocando os Ministérios 

Públicos dos Estados da Federação, em suas diversas realidades 

e estágios de crescimento, com uma uniformização dirigida a 

todos, de forma indistinta. 

Seria interessante respeitar a individualidade de cada 

Estado da Federação, considerando a estrutura disponível para 

atuação do Ministério Público, a realidade fática e cultural do 

Estado e, ainda, a etapa de desenvolvimento em que se encontra 

a Instituição naquele momento e naquele espaço geográfico.  

A observância desses aspectos, e com a possibilidade de 

complementação das Resoluções encaminhadas pelo CNMP, ao 

invés da imposição de regulamentos uniformes para todo o 

território brasileiro, propiciou um espírito de cooperação e atuação  

conjunta entre o órgão de controle e a Instituição, respeitando o 

princípio federativo e, consequentemente, a autonomia dos 

Ministérios Públicos Estaduais. 
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THE ROLE OF THE NATIONAL COUNCIL OF PROSECUTION 
SERVICE AND THE AUTONOMY OF THE REGIONAL 

PROSECUTOR SERVICES – BRIEF STUDY BASED ON THE 
FEDERATIVE PRINCIPLE 

 
ABSTRACT: This article comprises a brief reflection on the acts of 
the National Council of Brazilian Prosecution Service, when 
compared with the regional prosecutor services autonomy. The 
analysis had the federative principle as the basis, also based on 
bibliographic research and norms from the National Council of 
Prosecution Service. It is to be concluded that the National Council 
performance should be limited to the examination of legality, when 
administrative acts are interpreted, not analyzing the grounds of 
action. Regarding its acting, the National Council must respect the 
differences between the states of the federation. The states, in 
some way, may complement the guidelines to safeguard the 
autonomy of the regional prosecutions services so the federative 
principle be respected. 
 
Key words: National Council of Brazilian Prosecution Service. 
Autonomy. Federation. 
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ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA NO MINISTÉ RIO PÚBLICO 
 

Fausto Faustino de França Júnior* 
 

RESUMO 
O estudo procura explicar o momento atual que vive a atividade 
de inteligência no mundo, enfatizando a importância do uso de 
técnicas desta atividade, cuja padronização de rotinas e princípios 
teve origem no seio militar, para a eficiência do trabalho do 
membro do Ministério Público, especialmente na atuação 
extrajudicial e investigativa. Defende-se também a existência de 
um sistema de inteligência próprio dos Ministérios Públicos, a 
necessidade e plena possibilidade de ser criado um órgão 
centralizador de operações de inteligência, buscando-se elencar 
nortes conceituais objetivamente distintivos das atividades de 
investigação e inteligência. 
 

Palavras-chave: Ministério Público. Inteligência. Eficiência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho discorre a respeito da atividade de 

inteligência no âmbito do Ministério Público brasileiro, analisando 

a imprescindibilidade de tal atividade para o bom desempenho da 

missão constitucional do Parquet, a plena possibilidade jurídica da 

instituição de órgão centralizador de tais atividades no âmbito 

interno de cada ramo do Ministério Público, a existência de um 

sistema de inteligência do Ministério Público independente 

daquele previsto para o Poder Executivo Federal, que não 

                                                
* Promotor de Justiça no Estado do Rio Grande do Norte, atualmente 
exercendo a função de Coordenador do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (GAECO). 
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contemplou  órgãos  estaduais  e  nem qualquer ramo do 

Ministério Público, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência 

(SISBIN) e as distinções conceituais necessárias entre 

investigação  e  inteligência. 

Na era da sociedade da informação, é fato que a atividade 

de inteligência, em sentido amplo, significando gestão de 

conhecimentos estratégicos, está presente em todos os ramos 

das atividades humanas, seja na iniciativa privada, em que se 

costuma denominar inteligência competitiva – seja no setor 

público – tanto na gestão administrativa; como na atividade de 

investigação de ilícitos. Informação é a matéria-prima da prova, 

não se confunde com esta, mas não se chega à prova sem o 

conhecimento prévio do fato a ser sindicado e, assim, confirmado 

ou não. Observamos  que  na  atividade  do  Membro  do 

Ministério Público, eminentemente fiscalizatória,  não é  

admissível  o  eu não sabia.  

Também é inadmissível não saber tratar tecnicamente as 

fontes humanas e os dados que das mesmas provêm. É 

simplesmente atentatório ao princípio da eficiência deixar de 

tomar providências quanto a um fato porque a fonte humana, por 

exemplo, não quis colocar no papel e assim sair da condição de 

fonte para a de testemunha formal. 

O dado trazido pela fonte – uma vez sendo inviável a esta 

ou ao interesse do serviço colocar no papel e assim deixar de ser 

fonte para ser testemunha – deve ser trabalhado, batido e 

processado, até poder ser confirmado por outros meios e, 
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inclusive, por outras fontes humanas que, por sua condição 

diferenciada (um policial, por exemplo), possam colocar no papel 

sem maiores dificuldades. 

Em breve síntese, aplicada especificamente ao trabalho do 

Ministério Público, produção de conhecimento é ter ciência, 

informações, essas devidamente processadas e confiáveis, para 

saber a verdade dos fatos, onde se está, em quem confiar e qual 

a melhor decisão a ser tomada na atuação. 

 

1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA  

 

Objeto de tantas polêmicas e discussões, sobretudo por 

erros e uso indevido, a atividade de inteligência ressurgiu como 

imprescindível no cenário mundial após o 11 de setembro, sendo 

necessário entender o contexto de ontem e as possibilidades 

atuais dessa atividade. 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

É importante entender o momento histórico em que a 

atividade de inteligência hoje está inserida. De modo geral, há um 

forte preconceito, especialmente no Brasil, contra tal atividade, 

decorrente do seu uso indevido que foi feito nos períodos de 

ditadura política, fato verificado em todo o mundo, porém, em 

pleno Estado Democrático de Direito, a atividade volta-se como 

um instrumento de defesa do país, da Constituição, da cidadania, 

pautada em princípios éticos e jurídicos. 
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A atividade de inteligência, antes denominada 

simplesmente espionagem, é praticada desde a Antiguidade, 

tendo seu seio nos conflitos bélicos, tendo nascido 

induvidosamente no âmbito militar, no qual ganhou doutrina 

solidamente construída e baseada em manuais, que elencam 

regras técnicas de fundamental importância. 

Na conhecidíssima obra de Sun-tzu, em seu livro sobre a 

Arte da Guerra, escrito em 500 a.C., dedicou-se um capítulo às 

informações. Algumas de suas máximas chegam a surpreender 

nos dias atuais pela lucidez e objetividade, conforme destaca: “Se 

conheceis o inimigo e a vós mesmos, não devereis temer o 

resultado de cem batalhas. Se vos conheceis, mas não ao inimigo, 

para cada vitória alcançada sofrereis uma derrota. Se não 

conheceis nem a um nem a outro, sereis sempre derrotados” 

(SUN-TZU, 500 a.C, p. 46). 

Portanto, além de obter informações, é fundamental 

proteger os próprios dados, o que se dá através de medidas       

de segurança da informação, objeto de estudo                                  

da contrainteligência.12 

Hoje em dia, o combate mundial ao terrorismo é o carro-

chefe dos órgãos que fazem inteligência de Estado, sendo o seu 

                                                
 
12

 Os recentes episódios envolvendo a organização internacional 
Wikileaks, que foi responsável pelo vazamento de documentos sigilosos 
diplomáticos e que quase geraram uma crise internacional, bem 
demonstram a necessidade de proteção de dados, especialmente 
através de mecanismos de tecnologia da informação (TI). 
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desafio saber com antecedência o que o inimigo planeja. As 

agências nacionais (CIA, MOSSAD, etc.) realizam a chamada 

inteligência de Estado (ou institucional), que no Brasil compete     

à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), criada pela               

Lei nº 9.883/99 e que hoje em compatibilidade com os ditames    

da Constituição Federal realiza a atividade de inteligência           

de  Estado no Brasil. 

 

1.2 CONCEITOS E RAMOS DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA  

 

Existe doutrina das Forças Armadas no Brasil, bem 

consolidada a respeito da atividade de inteligência. Algumas 

polícias também possuem uma doutrina de inteligência 

solidificada. Organizações privadas, especialmente grandes 

empresas, adaptaram a noção de inteligência de Estado para a de 

inteligência competitiva (ou corporativa) sempre no sentido de 

coleta de dados e informações que forem adequadas e 

suficientemente trabalhadas, com ênfase nos concorrentes. 

Ainda em termos de classificação, costuma-se citar a 

inteligência institucional (ou de Estado), a que congrega diversos 

órgãos da Administração Pública; e inteligência de segurança 

pública, a que congrega órgãos responsáveis pela investigação 

criminal e repressão à criminalidade. 
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1.3 O SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA (SISBIN) E O 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Um dos primeiros atos do então Presidente Fernando 

Collor de Mello ao tomar posse em 1990 foi extinguir o antigo 

Serviço Nacional de Informações (SNI). Tal ato, deixou o país 

durante certo período sem uma atividade oficial e perene de 

produção de conhecimentos. Não se procurou nortear o SNI para 

os fins, princípios e valores pós-Constituição de 1988, como se fez 

com o Ministério Público, a Polícia Federal e demais Polícias. 

Esse erro custou caro aquele Governo e ao país, sendo o     

vácuo da falta de órgão centralizador de informações      

colmatado com a edição da Lei nº 9.883/1999,  que criou o 

Sistema Brasileiro de Informações (SISBIN)  e  a  Agência  

Brasileira  de Inteligência (ABIN). 

Certamente, em face da polêmica para alguns, ainda 

persistente quanto à possibilidade da tarefa de investigação 

criminal direta do Ministério Público, até recentemente, havia 

alguma resistência de alguns setores em reconhecer o Ministério 

Público como órgão integrante de algum sistema de inteligência, 

em especial, do subsistema de segurança pública. 

Apesar de não ser este o objetivo deste trabalho, vale 

registrar, a respeito da tarefa de investigação criminal direta do 

Ministério Público, que a mesma se dá por meio do procedimento 

investigatório criminal, que tem perfeita compatibilidade com a 
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Constituição Federal, com os Tratados Internacionais13 dos quais 

o Brasil é signatário e previsão expressa no art. 8º da Lei 

Complementar 75/93 e no art. 26 da Lei nº 8.625/93, sendo 

regulamentados pela Resolução nº 13/2006 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, caminhando atualmente a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal pela plena admissão do poder de 

investigação criminal do Ministério Público.14 

Ainda que – em hipótese que temos como remota – se 

consolidasse o entendimento de que o Ministério Público não 

pode executar investigação criminal direta, tão-só pelas 

investigações cíveis às quais está expressamente incumbido pelo 

Texto Maior, induvidosamente, o Ministério Público necessitaria 

exercer atividade de inteligência. 

O campo estratégico é o mais abrangente, aquele em que 

são definidas as diretrizes gerais de uma atuação. Exemplificando, 

quando um Promotor de Justiça é designado para uma Comarca, 

é uma produção de conhecimento no nível estratégico a coleta de 

                                                
13  A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta o fortalecimento do 
Ministério Público como uma das soluções no combate ao crime 
organizado. A relatora especial da ONU para execuções sumárias, Asma  
Jahangir, no item 82 do relatório da visita que realizou ao Brasil no ano 
de 2004, fez constar que: “As unidades do Ministèrio Pöblico deveriam 
dispor de um grupo de investigadores e ser encorajadas a realizar 
investigações independentes contra acusações de execuções sumárias. 
Obstáculos legais que impedem tais investigações independentes 
deveriam ser removidos em legislação futura” (Tradução FURTADO, 
Valtan. 15 razões para o Ministério Público investigar infrações penais).  
14 Nesse sentido: STF – HC 91.661/PE – Rel.a Min.a Ellen Gracie – DJe-
064 DIVULG 02-04-2009 PUBLICO 03-04-2009 EMENT VOL-02355-02 
PP-00279. 
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informações sobre os Municípios que integram a Comarca, suas 

populações, história, geoeconomia, política, estatísticas  criminais, 

perfil de autoridades, problemas mais presentes no aspecto dos 

direitos difusos e coletivos, etc. 

A atuação no nível tático envolve a definição de orientação 

específica de atuação, por meio de ações voltadas para a 

produção de conhecimento, de proteção e salvaguarda. Exemplo: 

através de informações, sabe-se que a atividade empresarial A é 

renitente poluidora ambiental; ou que o grupo X atua em 

detrimento do patrimônio público; ou que o grupo Y atua em 

pistolagem ou assaltos em rodovias. 

No nível operacional, aplica-se a atividade de inteligência 

nos eventos específicos, cuja produção de conhecimento é 

necessária. Exemplos: produzem-se informações que dão conta 

de que a empresa B, no final de semana tal, despejou poluentes 

no rio que corta a Comarca, ou, produz-se conhecimento sobre 

um gestor público que possui um esquema ilícito de veículos 

locados ao próprio órgão do qual ele é gestor, por meio de 

laranjas, ou ainda, informa-se que um grupo promoveu homicídio 

ou assaltos em agências bancárias ou rodovias contra               

vans ou ônibus. 

Dessarte, o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) tem 

a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos 

assuntos de interesse nacional (art. 1º, Lei nº 9.883/1999). Tendo 

em vista o princípio da independência dos Poderes, o Sisbin, 

destinado a assessorar especificamente o Presidente da 
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República, não poderia subordinar os Poderes Legislativo e 

Judiciário, sem expressa previsão constitucional. Tampouco o 

Sisbin poderia subordinar o Ministério Público, uma vez que a 

Constituição da República também, expressamente, atribui o 

princípio da independência funcional ao Ministério Público e 

assegura-lhe autonomia funcional e administrativa (art. 127, §§ 1º 

e 2º, da Constituição Federal).  

Como basilar, a independência e a autonomia quanto às 

funções do Ministério Público são uma conquista histórica da 

cidadania brasileira e pressupostos do cumprimento de suas 

finalidades constitucionais, a saber, a defesa da ordem jurídica; do 

regime democrático; dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. Defesa, essa, que, comumente, é feita em face dos 

próprios Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e, não raras 

vezes, feitas em desfavor do aparelho de segurança pública ou 

mesmo dos órgãos de inteligência. 

Portanto, do ponto de vista constitucional, tanto os Poderes 

Legislativo e Judiciário quanto o Ministério Público podem 

desenvolver   seus   próprios  sistemas  de  inteligência, o  que, no  

caso do Ministério Público, já tem sido feito em diversos Estados 

brasileiros e também na União. 
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2 CONCEITOS E DISTINÇÕES: INTELIGÊNCIA E    
INVESTIGAÇÃO 

 

A atividade de inteligência tem seu conceito                  

legal estabelecido no art. 2º da Lei nº 9.883, de 7 de        

dezembro   de  1999:  

 

[…] a atividade que objetiva da obtenção, 
análise e disseminação de conhecimentos 
dentro e fora do território nacional, sobre fatos 
e situações de imediata ou potencial influência 
sobre o processo decisório e a ação 
governamental e sobre a salvaguarda e a 
segurança da sociedade e do Estado. 

 

Contrainteligência, por sua vez, é conceituada no art. 3º da 

mesma lei como a atividade  voltada à neutralização da 

inteligência adversa. Já a investigação criminal é conceituada na 

doutrina como a: 

 
[...] atividade destinada a apurar as infrações 
penais, com a identificação da autoria, 
documentação a materialidade e 
esclarecimento dos motivos, circunstâncias, 
causas e consequências do delito, para 
proporcionar elementos probatórios 
necessários à formação da opinio delicti do 
Ministério Público e embasamento da ação 
penal. Representa a primeira fase da 
persecução penal estatal; a ação penal 
corresponde à segunda fase da persecução.15 

 

                                                
15 SANTIN, Valter Foleto. Ministério Público na Investigação Criminal. 2. 
ed. Edipro, 2001, p. 31. 
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A investigação no âmbito do Ministério Público se dá, se 

ilícito civil, por meio de procedimento preparatório ou de inquérito 

civil público. Em se tratando de fato criminoso, dar-se-á 

rotineiramente por meio de inquérito policial requisitado à 

autoridade policial, ou, ainda, se necessário, por meio de 

procedimento investigatório criminal, que cuida da investigação 

criminal diretamente conduzida pelo Membro do               

Ministério Público. 

Percebe-se a clara distinção entre inteligência e 

investigação, na medida em que a primeira busca produzir 

informações, sejam de fatos pretéritos ou previsões de cenários 

futuros; e já a segunda visa a produzir prova, ordinariamente, 

voltada para o passado. Outras distinções entre a atividade de 

inteligência e de investigação podem ser resumidas          

conforme o Quadro 1. 

 

   O Quadro 1 – distinções entre a atividade de inteligência e investigação 

 INTELIGÊNCIA INVESTIGAÇÃO 

Objeto Produzir conhecimento Produzir prova 

Formalização 

Banco de dados (seja 
informatizado, seja em 
papel),necessariamente 
sigiloso 

Procedimento preparatório, 
procedimento investigatório 
criminal ou inquérito civil 
público 

Fontes 

humanas 

São buscadas por meio 
de recrutamento 
operacional 

São buscadas por meio de 
referência de outra 
testemunha ou levantamento, 
mediante relatório de serviço 
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Relatos de 

fontes 

humanas 

Dão-se por meio de 
entrevista, na qual os 
informes são, no 
máximo, anotados pelo 
profissional, sem 
assinatura da fonte 

 
Tornam-se termos de 
depoimento (testemunha), de 
interrogatório (acusado) ou 
de declarações (em casos de 
suspeição, impedimento da 
testemunha ou por ainda ter 
situação indefinida, como um 
suspeito inicial) 

Documentos Podem ser solicitados Podem ser requisitados 

Contato com 

fontes 

humanas 

Convite por meio 
informal ou ainda 
procura espontânea da 
fonte 

Notificação por escrito para 
comparecer e no caso das 
testemunhas, sob pena de 
condução coercitiva 

Cautelares 

judiciais 
Não são juridicamente 
possíveis 

São possíveis as várias 
conhecidas no processo 
penal, como interceptação 
telefônica, prisões preventiva 
e temporária, busca e 
apreensão, sequestro de 
bens, etc. 

Captação de 

audiovisual 

Possível o registro de 
pessoas, encontros, etc., 
desde que restrito aos 
locais públicos ou de 
acesso público irrestrito 
(coleta – fonte aberta) 

Além de locais públicos, 
possível também o registro 
de imagens em recinto 
fechado, desde que com 
autorização judicial por meio 
de cautelar de interceptação 
ambiental, na forma do art. 
2º, V, da Lei nº 9.034/95 

Observação 

De um alvo, dá-se 
através da técnica da 
vigilância, com vista a 
produzir conhecimento 
sobre sua rotina, 
contatos, etc. 

De um investigado, dá-se 
através de campana, com 
vista à sua prisão em 
flagrante ou por mandado ou 
ainda para levantar outras 
informações com vista a 
subsidiar o apuratório. 

 

 INTELIGÊNCIA INVESTIGAÇÃO 
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3 IMPRESCINDIBILIDADE DE ÓRGÃOS DE INTELIGÊNCIA 
NOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS 

 

O Ministério Público, cada vez mais aberto ao público, seja 

no atendimento à população, regularmente feito, seja através de 

suas ouvidorias, é destinatário de uma grande massa de 

informações,  com  a   qual   o  Promotor  de Justiça  precisa  lidar,  

rotineiramente, para bem desempenhar a tutela de direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Ofende o princípio constitucional da eficiência (art. 37, 

caput da Constituição) que o Ministério Público trabalhe com essa 

enorme gama de informações, inclusive sensíveis, aptas até a 

colocar em risco vida de pessoas, de forma amadora, sem 

conhecimento das técnicas de julgamento de fonte, conteúdo, e 

operacionais para produção, análise, validação e difusão de 

conhecimentos, além dos princípios para a proteção desses 

conhecimentos. Sobre esse fundamental princípio da 

Administração Pública, inserido pela Emenda Constituição 19 de 

1998, vale citar Uadi Lammêgo Bulos: 

 
Eficiência, ‘voz’ que adjetiva o princípio em 
análise, traduz ideia de presteza, rendimento 
funcional, responsabilidade no cumprimento 
dos deveres impostos a todo e qualquer agente 
público. Seu objetivo é claro: a obtenção de 
resultados positivos no exercício dos serviços 
públicos, satisfazendo as necessidades básicas 
dos administrados (BULOS, 2001, p. 582) (grifo 
do autor). 
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Todos os traços relacionados à eficiência gerencial, tais 

como ênfase no planejamento, busca de resultados, rendimento, 

controle, avaliação (briefing e debriefing), trato de assuntos 

sensíveis, dentre outros, estão fortemente presentes na doutrina 

de inteligência, daí porque altamente pertinente essa relação entre 

inteligência e princípio da eficiência. 

De outro bordo, é importante interpretar o princípio da 

eficiência de forma atrelada à máxima efetividade do seu 

conteúdo. Com efeito, é fato histórico que o texto da Constituição 

e sua efetividade, no Brasil, foram confundidos durante anos com 

uma mera carta de intenções, como se toda a Constituição tivesse 

mero caráter programático. 

Sobre o tema da busca da efetividade constitucional, 

discorre com maestria Luís Roberto Barroso: 

 
Para realizar esse objetivo, o momento pela 
efetividade promoveu, com sucesso, três 
mudanças de paradigma na teoria e na prática 
do direito constitucional no país. No plano 
jurídico, atribuiu normatividade plena à 
Constituição, que passou a ter aplicabilidade 
direta e imediata, tornando-se fonte de direitos 
e obrigações. Do ponto de vista científico ou 
dogmático, reconheceu ao direito constitucional 
um objeto próprio e autônomo, estremando-o 
do discurso puramente político ou sociológico. 
E, por fim, sob o aspecto institucional, 
contribuiu para a ascensão do Poder Judiciário 
no Brasil, dando-lhe um papel mais destacado 
na concretização dos valores e dos direitos 
constitucionais (BARROSO, 2005, p. 76). 
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Voltando especificamente à temática ora tratada, isto é, 

quanto à necessidade de estruturação de órgãos de inteligência  

nos Ministérios Públicos, vale citar Denilson Enilson Feitosa16 que, 

de forma completa e didática, defende que:  

 

O Ministério Público, portanto, deve utilizar-se 
de métodos, técnicas e ferramentas adequadas 
para lidar com as informações necessárias ao 
desempenho de suas finalidades 
constitucionais. Não importa se serão utilizados 
os métodos, as técnicas e as ferramentas do 
que se convencionou denominar de 'atividades 
de inteligência' ou, numa visão mais 'gerencial', 
dos seus equivalentes dos sistemas de gestão 
da informação e da inteligência competitiva, 
pois, diante da crescente complexidade dos 
fatos com os quais lida o Ministério Público e a 
necessidade de sua atuação sistêmica, seja na 
área cível (por exemplo, ações civis para 
defesa de interesses difusos e coletivos) ou 
penal (por exemplo, programas de prevenção e 
repressão à criminalidade), o certo é que o 
Ministério Público deve utilizar alguma sistema 
de gestão da informação, superando a fase 
individualista e amadorística de muitos de seus 
membros e alcançando a racionalidade 
gerencial exigida pelo princípio constitucional 
da eficiência. 
Também podemos apontar, 
exemplificativamente, diversas vantagens com 
a criação de unidades de inteligência nos 
Ministérios Públicos, como: 

                                                
16

  PACHECO, Denilson Feitoza. Atividades de inteligência no Ministério 
Público. In: CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
MINISTÉRIO PÚBLICO E JUSTIÇA SOCIAL, 16. ed., 2005, Belo 
Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público, 2006. 
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a) um órgão de inteligência do Ministério 
Público estabelece um princípio de confiança 
em outros órgãos de inteligência, no sentido de 
que as regras de sigilo dos documentos de 
inteligência serão respeitadas, evitando-se que, 
inadvertidamente, sejam utilizados, sem o 
devido tratamento, como prova em 
procedimentos investigatórios ou processos, 
cíveis ou criminais; 
b) órgãos de inteligência intercambiam 
informações diretamente com outros órgãos de 
inteligência, inserindo, assim, os Ministérios 
Públicos em várias redes de inteligência, o que 
lhes permite o acesso rápido a informações 
que, mesmo não podendo, eventualmente, ser 
utilizadas como provas em procedimentos 
investigatórios ou processos, permitem orientar 
a atuação do Ministério Público, o que acarreta 
uma imensa economia e eficiência no emprego 
de recursos humanos, financeiros, materiais e 
temporais. Por exemplo, uma grande 
investigação criminal ou um inquérito civil 
podem ser reorientados a partir de informações 
obtidas de órgãos de inteligência externos; 
c) um órgão de inteligência possibilita uma 
sistematização de alto nível no tratamento de 
dados e informações, capaz de transformá-los 
em conhecimento necessário para a tomada de 
decisões estratégicas do Procurador-Geral e da 
Administração Superior do Ministério Público. 
Por exemplo, as estimativas do desenrolar de 
situações sociais podem facilitar o 
estabelecimento da política institucional e a 
elaboração do Plano Geral de Atuação (plano 
estratégico do MP); 
d) um órgão de inteligência ministerial pode 
propiciar o desenvolvimento das atividades 
persecutórias, sejam em procedimentos 
investigatórios (inquéritos policiais, 
procedimentos investigatórios criminais 
próprios ou inquéritos civis) ou em processos 
cíveis ou criminais, devido ao aperfeiçoamento 
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das técnicas de análise, por meio das quais é 
possível o cruzamento de imensas quantidades 
de informação (por exemplo, construindo-se o 
diagrama de relacionamentos de uma 
organização criminosa ou o fluxograma de 
lavagem de dinheiro de um caso criminal) 
(PACHECO, 2006, grifos nossos).  

 

Dessarte, na esteira do mestre mineiro, defendemos que a 

inexistência de atividade técnica de inteligência no âmbito dos 

Ministérios Públicos viola a Constituição Federal (princípio da 

eficiência), por comprometer gravemente a missão constitucional 

do Parquet especialmente no que se refere à tutela dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos e de defesa da ordem 

jurídica e do Estado Democrático de Direito. 

Potencializar a produção de conhecimentos no Ministério 

Público é prestigiar sua missão de defesa da ordem jurídica e da 

democracia.  Aliás, sobre a discussão ainda persistente de 

democracia versus serviços secretos, o tema é bem 

desmistificado por Joanisval Brito Gonçalves17 quando leciona: 

 

Desde que o homem ser organiza em 
sociedade e estabeleceu relações de poder, 
tem havido a necessidade de se conhecer 
melhor sobre o outro. Na introdução a esta 
obra, foi dito que conhecimento é poder. Se o 
homem  é   um  animal   político,   a  política e o  
poder estão imbricados. E não se pode falar  
em poder sem inteligência. [...] 
Difícil é discordar que a atividade de 
inteligência é imprescindível em qualquer 

                                                
17 GONÇALVES, Joanisval Bri to. Atividade de inteligência e legislação 
correlata. Niteróis: Impetus, 2. tiragem, 2010, p. 101 e 102. 
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democracia, sobretudo diante das 
transformações internacionais das últimas 
décadas e do advento das chamadas 'novas 
ameaças'. De fato, democracia alguma pode 
abrir mão de serviços secretos eficientes e 
eficazes, competentes para assessorar os 
tomadores de decisão em diferentes níveis, em 
especial nos de maior grau estratégico. [...] 
Não dispor de órgãos de informações pode 
deixar um Estado em situação de grande 
vulnerabilidade. Afinal, como se defenderá da 
inteligência adversa? Como informações 
preciosas serão obtidas a partir de fontes 
sigilosas para se chegar a um conhecimento 
relevante para que os líderes decidam e a 
sociedade seja protegida? 
A grande discussão relacionada à atividade de 
inteligência em regimes democráticos continua 
se referindo à maneira como os serviços 
secretos devem atuar sem que violem as leis e 
princípios do Estado democrático de direito. 
Teme-se, também, o uso da inteligência com 
fins político-partidários por governos e, ainda, o 
excesso de poder dos órgãos de inteligência, 
por lidarem com informações sigilosas. 
Diante da dicotomia 'necessidade' versus 'risco' 
da inteligência para a democracia, tem-se no 
controle público dos serviços secretos aspecto 
de grande relevância. É o controle – em suas 
diferentes categorias – eficiente e eficaz que 
garantirá que os serviços de inteligência 
operem dentro de princípios democráticos e 
realizem uma atividade verdadeiramente em 
benefício do Estado e da sociedade. 
Assim, não se deve temer os serviços secretos. 
Conhecê-los é melhor alternativa. E 
conhecendo-os, é possível controlá-los e 
orientar  essa atividade tão preciosa e tão 
mítica a  serviço  da sociedade, do Estado, e 
da democracia. 
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Portanto, a existência de um órgão centralizador              

da atividade de inteligência, que pode ser criado por ato        

interno ou por Lei, é fundamental para o desempenho das  

funções ministeriais, sendo absolutamente compatível com       

sua missão constitucional e imprescindível ao eficiente 

desempenho  da  mesma. 

 

CONCLUSÕES 

 

A atuação clássica do Promotor de Justiça na área criminal 

no sentido de ser um espectador distante do trabalho da polícia, 

apenas recebendo inquéritos, formulando denúncias e 

participando de audiências, sempre apegado, estritamente, aos 

papéis que formam o feito e distante dos informes das ruas, não 

atende mais aos reclamos sociais. 

O direito difuso à segurança pública não se realiza 

naqueles parâmetros. O conhecimento de dados sobre 

estatísticas criminais e macrocriminalidade, o recrutamento de 

fontes humanas independentes das usadas pela Polícia e 

especialmente o conhecimento de técnicas de produção, análise e 

validação  de  conhecimentos  são fundamentais  para  o  correto 

exercício  da  atividade  ministerial   e,  o  seu não-uso, impedem o 

exercício com um mínimo de eficiência da missão ministerial, 

ofendendo a Constituição Federal. 

À vista do exposto, não só para atender a área criminal, 

mas também as demais que lidam com investigação e tutela 
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coletiva, tem-se como fundamental a criação e estruturação no 

âmbito dos Ministérios Públicos de órgãos de inteligência, 

centralizadores de bancos de dados estruturados e especializados 

na produção, análise e difusão de informações, assim como é 

mister a difusão da doutrina de inteligência e da cultura de 

segurança e contrainteligência no Parquet brasileiro. 

 

 

INTELLINGENCE ACTIVIES WITHIN THE PUBLIC 
PROSECUTION SERVICE 

 

ABSTRACT:  The study is to explain the present moment in which 
intelligence activity is shown in the world. Primarily standardized its 
routines and principles within the military, this paper is also to 
emphasize the importance of using the techniques of intelligence 
to seek the efficient acting of the public prosecutor, especially out -
of-court and investigative procedures. It is also to be argued the 
need of preparation of a specific intelligence system for 
prosecutors and the fully possibility for a central sector for 
intelligence operations. Concepts and differences of activities of 
investigation and intelligence are to be listed. 
 
Key words: Public Prosecution Service. Intelligence. Efficiency. 
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O ATIVISMO JUDICIAL NA TUTELA DOS 
 DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS 

 

Lianne Pereira da Motta Pires* 
 

RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar a aplicabilidade do princípio do 
ativismo judicial nos processos coletivos. Para tanto, parte do 
cotejo entre as diferentes correntes doutrinárias e do estudo do 
entendimento jurisprudencial sobre o tema. Demonstra, com isso, 
que as peculiaridades da tutela dos direitos transindividuais, como 
tais entendidos os direitos difusos, os coletivos em sentido estrito, 
e os individuais homogêneos, conferem maior supedâneo à 
aplicabilidade de uma nova perspectiva no modo de condução do 
processo e de interpretação do direito material. Revela, outrossim, 
a necessidade da adoção de um novo entendimento acerca do 
papel dos magistrados na condução dos processos coletivos, com 
vista à garantia da eficácia e da integridade de direitos previstos 
na Constituição Federal.  
 

Palavras-chave: Ativismo judicial. Direitos transindividuais. 

Processo coletivo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ativismo judicial exsurge numa perspectiva de 

concretização dos valores constitucionalizados, como instrumento 

de eficácia horizontal das normas e como meio de efetivação dos 

princípios elevados ao nível constitucional. Não se pode mais 

conceber o juiz meramente como la bouche de la loi, mas sim 

como instrumento de realização dos valores máximos de Justiça.  
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Se alguns doutrinadores ainda relutam em admitir uma 

maior abertura à atuação do magistrado, é certo que, cada vez 

mais, tem se aceitado, nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial, a 

adoção do princípio do ativismo judicial. Segundo esse 

entendimento, os juízes deixariam de assumir uma postura inerte, 

de meros pronunciadores do texto da lei, para adotar uma atitude 

mais proativa na condução do processo, como forma de 

efetivação dos direitos e garantias previstos na Constituição 

Federal e nas normas infraconstitucionais.  

Partindo dessa concepção, o presente artigo procura 

demonstrar como as peculiaridades dos processos coletivos e a 

necessidade de se tutelarem os chamados novos direitos tornam 

premente a necessidade de se conferir um novo papel à atuação 

jurisdicional, afastando-se de uma concepção estática e voltando-

se para um entendimento mais consentâneo com a interpretação 

sistemática do texto constitucional. Com isso, demonstra-se que a 

ideia de efetivação dos direitos fundamentais vai além da previsão 

da produção legislativa para sua concretização, atingindo, assim, 

a atuação judiciária.  

 
1 CONCEPÇÕES DOUTRINÁRIAS 
 

 O ativismo judicial é conceituado doutrinariamente como a 

possibilidade  de  uma  participação  mais  ampla e ativa do Poder  

Judiciário na concretização dos valores constitucionais, atenuando 

limites em relação às esferas de atuação dos outros dois Poderes.  
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A postura ativista se manifesta por meio de 
diferentes condutas, que incluem: (i) a 
aplicação direta da Constituição a situações 
não expressamente contempladas em seu 
texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de 
inconstitucionalidade de atos normativos 
emanados do legislador, com base em critérios 
menos rígidos que os de patente e ostensiva 
violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, 
notadamente em matéria de políticas públicas 
(BARROSO, 2009). 

 

Embora os trabalhos doutrinários ainda sejam escassos 

diante da grande relevância do tema, é possível identificar 

entendimentos que convergem para três correntes ou linhas de 

pensamento principais. 

Para os adeptos do que classificamos como corrente 

negativista, o ativismo judicial representa uma postura ofensiva ao 

sistema de tripartição de Poderes, sendo, pois, prejudicial ao 

regime democrático. Alguns autores, nesse sentido, consideram o 

ativismo judicial uma interferência indevida na função legislativa e 

uma consequente quebra de harmonia entre os três Poderes. O 

juiz, para essa corrente, careceria de legitimidade para atuar de 

forma proativa, uma vez que não é eleito pelo voto direto do povo 

e não tem a mesma representatividade que os demais agentes 

políticos. A corrente negativista caracteriza -se, pois, pela ênfase 

conferida aos riscos de usurpação de competências atribuídas 

pela Constituição Federal, uma vez que ocorreria “a 
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ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, 

em detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, 

da função administrativa e, atè mesmo, da função de governo” 

(RAMOS, 2010, p. 116). 

 Diferentemente da corrente negativista, a corrente restritiva 

aceita certa margem de liberdade na atuação dos magistrados, 

desde que esta se dê nos estritos parâmetros estabelecidos pela 

legislação. Essa corrente, portanto, não nega a possibilidade de 

adoção de uma postura proativa por parte dos magistrados, mas 

ressalta que esta deve se dar no âmbito de permissividade 

conferida pela lei, como nos casos em que o ordenamento jurídico 

prevê a integração das normas e as decisões baseadas no 

princípio da equidade. Assim é que boa parte da doutrina aceita o 

princípio do ativismo judicial, mas ainda o concebe como algo 

atrelado ao princípio inquisitivo ou do impulso oficial. 

Noutro diapasão, para a corrente ampliativa, a qual 

endossamos, a prática do ativismo judicial independe de previsão 

legal. Decorre, sobretudo, dos princípios constitucionais e de sua 

carga valorativa, em consonância com uma interpretação 

progressista do texto constitucional. Essa linha de pensamento 

compreende o ativismo judicial como uma decorrência lógica do 

sistema de repartição de competências estabelecido em sede 

constitucional, o qual não pode ser concebido, na atualidade, de 

uma forma estática ou limitada. Deve-se partir da ideia de 

complementaridade de competências constitucionais, sem que 

disso decorra, necessariamente, invasão das esferas de 
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competência de um Poder pelo outro. Não é outro, pois, o sentido 

em que se deve entender o sistema de freios e contrapesos.  

Para essa corrente, o ativismo judicial pode ser 

compreendido como um meio de efetivação da Justiça, 

desatrelando-o de uma concepção meramente processualística. O 

juiz passa, assim, não apenas a apontar soluções que confiram 

instrumentalidade  ao  processo,  mas também  a   adotar  

medidas   que   efetivem    o  valor Justiça,  para  além  das  

regras procedimentais.  

Isso não significa que o juiz tenha liberdade irrestrita, mas 

sim que se lhe deve conferir uma margem mais ampla de atuação 

para dizer a Justiça ao caso concreto ou, em outras palavras,  

para aplicar a  solução  mais  justa  ao  caso  que  lhe   é   

submetido   à  apreciação. 

Trata-se, a nosso ver, do entendimento que melhor se 

amolda à concepção do Estado Democrático Social de Direito, 

apresentando ampla aplicabilidade à tutela dos direitos coletivos, 

na medida em que o juiz pode deferir bens jurídicos que foram 

negados aos seus titulares, seja pela omissão, seja pela atuação 

deficitária do Estado. 

 
2 O ATIVISMO JUDICIAL NO PROCESSO COLETIVO  
 

O processo coletivo traz, em si, a ideia de interesse e 

repercussão sociais, materializada na molecularização dos 

conflitos. Estes, nas ações coletivas, não são tratados de forma 
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individual, mas decididos de modo abrangente, podendo atingir 

um grande número de pessoas devido à eficácia erga omnes de 

suas sentenças. Não se discute, pois, que, em regra, a relevância 

social das matérias tratadas nos processos coletivos é maior     

que no âmbito das ações individuais. Assim, se nestas prepondera 

o princípio dispositivo na condução do processo, nas demandas 

coletivas há maior espaço para a atuação proativa                      

por parte do magistrado.  

O maior destaque conferido à atuação dos magistrados 

pode ser apontado como uma exigência diante da defesa dos 

interesses transindividuais, considerando-se sua indisponibilidade 

e o fato de que sua proteção implica em assegurar direitos 

fundamentais a toda a coletividade. A previsão dos chamados 

novos direitos enseja a revisão da esfera de poderes conferidos à 

atuação jurisdicional, devendo-se outorgar ao magistrado meios 

eficazes de condução e gestão do processo com vista à solução 

que mais se adeque ao caso concreto. Deve-se partir para uma 

maior flexibilidade dos esquemas processuais, diferenciando-se 

as demandas em que as partes tenham maior possibilidade de 

disposição de seus direitos daquelas em que o juiz deva agir   

com maior vigor.  

É necessário considerar, pois, que o interesse do Estado 

na solução das lides coletivas vai além da garantia do devido 

processo legal na sua acepção adjetiva, como garantia do acesso 

à justiça, do contraditório e da participação no processo. O Estado 

assume o dever de assegurar o devido processo legal como 
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garantia de que as partes receberão a prestação jurisdicional mais 

adequada às demandas postas sob apreciação do magistrado.  

O devido processo legal deve ser considerado não apenas 

garantia das partes, mas também um dever imposto à atuação do 

Estado. Assim, a própria repercussão social da ação coletiva 

recomenda um maior comprometimento do magistrado, tanto na 

fase instrutória, quanto na própria elaboração da sentença, 

influindo, nesse processo, não apenas aspectos jurídicos, mas 

também os de cunho político e social. Quanto mais importantes os 

interesses levados a juízo, tanto mais se justificará uma atitude 

ativa do juiz nas diversas fases processuais.  

 
Se atuar o direito é o objetivo do exercício da 
jurisdição, cabe ao juiz exercer papel ativo ao 
longo do processo – procedimento em 
contraditório –, não se satisfazendo em 
contemplar, passivamente, a iniciativa das 
partes. E deve fazê-lo ao longo de todo o 
processo, em todas as suas fases, 
notadamente na fase instrutória (OLIVEIRA, 
2009, p. 49). 

 

Diante das peculiaridades do processo coletivo, o poder 

conferido ao juiz afigura-se, nessa seara, como mais amplo que o 

deferido pelo Código de Processo Civil para a atuação no 

processo comum. Desse modo, a corrente ampliativa revela-se 

como a que mais se amolda à natureza e aos bens jurídicos 

tutelados nas ações coletivas, tendo em vista que os princípios 

constitucionais oferecem, por si sós, força normativa própria apta 

a supedanear o ativismo judicial na tutela desses interesses.  
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Deve-se ter em mente, antes de tudo, que onde o 

legislador foi omisso ou dispôs de maneira insuficiente ou 

inadequada (em decorrência, principalmente, da impropriedade da 

aplicação das normas do processo comum à tutela dos interesses 

coletivos), cumpre ao juiz proceder à concretização da Justiça, 

sob pena de se negar ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica 

justa. É preciso afastar, pois, nas demandas coletivas, o rigor com 

que muitas vezes são interpretadas as regras e os princípios do 

processo comum.  

O juiz deve, assim, estar preparado para atuar, em 

qualquer fase do processo, de forma mais ativa e em consonância 

com objetivos dispostos em lei e com os princípios fundamentais. 

Assim é que se torna possível ao magistrado garantir a efetividade 

do processo, sua duração razoável e, por meio da atuação de 

ofício, evitar que possíveis omissões possam lesar os     

interesses coletivos. 

 
2.1 ATIVISMO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO DO PROCESSO 

COLETIVO 
 

Observa-se, nos processos coletivos, a necessidade de 

adoção de uma postura mais ativa do magistrado desde a fase 

postulatória, no controle da representação adequada, até o 

pronunciamento da sentença. Em que pese o ordenamento 

jurídico brasileiro ter adotado o sistema de aferição da 

legitimidade ope legis, afastando-se, assim, do modelo das class 

actions norte-americanas, é possível ao juiz verificar se o 
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substituto processual detém condições efetivas de representar a 

coletividade e se atende aos requisitos legais para defendê-la de 

forma satisfatória (legitimação conglobante).  

 
Nessa perspectiva, busca-se que esteja           
a classe/grupo/categoria bem representada nas 
demandas coletivas, quer dizer, representada 
por um legitimado ativo ou passivo                
que efetivamente exerça a situação jurídica   
em sua plenitude e guie o processo com         
os recursos financeiros adequados, boa técnica                  
e probidade (DIDIER JR; ZANETI JR,        
2010, p. 113). 

 

 Ultrapassada a fase de aferição da legitimidade adequada, 

cumpre ao magistrado efetuar o controle da causa de pedir e do 

pedido nas ações coletivas. Esse controle ocorre em vista da 

inexistência de rol taxativo de objetos possíveis às demandas 

coletivas, podendo-se estender a qualquer interesse coletivo de 

modo geral, bem como da interpretação extensiva que se deve 

conferir ao pedido e à causa de pedir, em virtude da maior 

importância do bem jurídico a ser tutelado.  

 A postura mais ativa do magistrado nas demandas 

coletivas também se revela na circunstância de que a ele cumprirá 

estabelecer até que fase a inserção de fato novo no processo se 

mostrará realmente relevante e não redundará em prejuízo ao 

deslinde do caso e à coletividade interessada em sua solução 

adequada. Cabe ao magistrado, assim, analisar “atè que ponto um 

sistema que permita tal alteração trará instabilidade aos litigantes 
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e se isso, na prática, acarretará melhora ou piora ao sistema dos 

processos coletivos” (OLIVEIRA, 2009, p. 69). Quando a 

alteração, embora de boa-fé, pudera resultar em prejuízo que 

venha a impor obstáculos ao curso do processo, sem representar 

vantagem substancial em termos de economia processual e 

efetividade, o magistrado deverá indeferi-la.  

 Outrossim, a configuração da postura proativa dos 

magistrados nas demandas coletivas faz-se sentir no controle da 

conexão, continência e litispendência, institutos por meio dos 

quais o juiz garantirá a autoridade de suas decisões, evitando a 

atomização de conflitos e o perigo de soluções dissonantes entre 

diferentes julgados. Possibilitará, também, a cognição exauriente 

em apenas um processo, com menor gasto de tempo e maior 

economia processual. 

As peculiaridades do processo coletivo possibilitam, 

ademais, que haja maior flexibilidade na identificação dos 

elementos da ação, ensejando a reunião de feitos. Revelando-se 

a utilidade e adequação da reunião de processos com algum grau 

de conexidade nas demandas coletivas, o juiz deverá determinar 

seu processamento conjugado, exceto no atinente às ações 

individuais que toquem ao mesmo interesse jurídico, posto que 

não se pode compelir o indivíduo a ingressar na ação coletiva nem 

impedir seu direito constitucional de acesso à justiça.  

 Em que pese a relevância da atuação do magistrado nas 

diversas fases do processo coletivo, é na fase instrutória que se 

revela com mais veemência a necessidade de adoção de uma 
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postura ativista. Tendo em vista qu e as demandas coletivas 

traduzem questões de interesse público, são exigidas do juiz 

respostas claras às questões que lhe são submetidas à 

apreciação, não podendo, portanto, adotar uma posição de 

passividade diante da produção probatória. Assim é que qualquer 

omissão na produção de provas que possa prejudicar o deslinde 

do caso e a solução mais justa que atenda ao interesse coletivo 

deverá ser suprida pelo magistrado.  

 Discute-se, em sede doutrinária, qual seria o fundamento 

da legitimidade para a adoção de poderes instrutórios mais 

amplos pelo magistrado nas demandas coletivas e até que ponto 

tal seria permitido sem que fosse obstada a atuação imparcial do 

magistrado. Entendemos que o fundamento para a atuação 

proativa do magistrado em todas as etapas do processo coletivo 

está albergado nos princípios constitucionais do acesso à justiça e 

do devido processo legal. A previsão, no microssistema jurídico 

das ações coletivas, de instrumentos para a adoção de uma 

postura mais ativa pelos magistrados representa, assim, uma 

forma de concretização dos postulados maiores previstos na Carta 

Magna, e não o permissivo único para o ativismo judicial.  

O magistrado, conhecendo o processo, deve proceder de 

forma colaborativa – e não com passividade – ante as partes, o 

que se coaduna, perfeitamente, com o princípio da 

instrumentalidade das formas, compreendendo-se o papel do juiz 

de fazer atuar concretamente a vontade da lei. Assim, é o próprio 

interesse público que orienta a atuação do magistrado, o que não 
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significa, todavia, apoio a qualquer conduta de favorecimento das 

partes quando não fundada em critérios jurídicos.  

 Por fim, deve-se considerar a necessidade de adoção de 

uma postura mais ativa do magistrado na modulação dos efeitos 

da sentença. Nas demandas coletivas, a legislação brasileira 

optou pelo modelo de coisa julgada secundum eventum litis, como 

forma de facilitar o acesso à justiça e estender a autoridade da 

coisa julgada para além das partes formais do processo. Assim é 

que a sentença, nas ações coletivas, fará coisa julgada erga 

omnes ou ultra partes, exceto se o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas, caso em que nova ação 

poderá ser proposta por qualquer legitimado coletivo. 

Portanto, a sentença de improcedência faz coisa julgada 

apenas nos limites das provas produzidas, o que ressalta a 

grande responsabilidade do juiz na gestão do processo, de modo 

que a decisão proferida em ação coletiva terá larga abrangência e, 

consequentemente, grande relevância social. Deve o juiz, 

ademais, certificar-se de que nenhuma prova deixou de ser 

produzida por inércia das partes, valendo-se, quando necessário, 

dos seus poderes instrutórios na condução do processo. 

 
3 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 
 

 Em decisões que se tornam cada vez mais frequentes nos 

tribunais brasileiros, tem-se admitido a implementação de políticas 

públicas assecuratórias dos direitos fundamentais pela via judicial, 
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o que se dá principalmente pela via das ações coletivas, 

buscando-se, com isso, extrair a máxima eficácia do               

texto constitucional.  

Assim, é possível encontrar, em diversos julgados, 

pronunciamentos tendentes a assumir a defesa do ativismo 

judicial. Tal se dá, principalmente, quando se verifica a inércia do 

Poder Público na implementação de políticas que visem a 

assegurar direitos fundamentais sociais. Nas falhas ou omissões 

da Administração Pública, o Poder Judiciário assume um papel 

concretizador dos direitos previstos em sede constitucional.  

Esse entendimento pode ser sintetizado no seguinte 

julgado do Supremo Tribunal Federal:  

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. 
INTERVENÇÃO DO PODERJUDICIÁRIO. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério 
Público detém capacidade postulatória não só 
para a abertura do inquérito civil, da ação penal 
pública e da ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social do meio ambiente, 
mas também de outros interesses difusos e 
coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. 
Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento 
no sentido de que é função institucional do Poder 
Judiciário determinar a implantação de políticas 
públicas quando os órgãos estatais competentes, 
por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem, vierem a comprometer, 
com tal comportamento, a eficácia e a integridade 
de direitos individuais e/ou coletivos impregnados 
de estatura constitucional, ainda que derivados de 
cláusulas revestidas de conteúdo programático. 
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Precedentes. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (RE 367432 AgR/PR. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Relator Min. Eros 
Grau. Julgamento: 20/04/2010. Publicação: DJe-
086, 14/05/2010, grifos nossos). 

 

 O Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado 

acerca da obrigatoriedade de implementação de políticas públicas 

assecuratórias de direitos fundamentais e a participação do Poder 

Judiciário na sua efetivação:  

 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA 
VISÃO. Na atualidade, o império da lei e o seu 
controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se 
examinem, inclusive, as razões de 
conveniência e oportunidade do administrador. 
Legitimidade do Ministério Público para exigir 
do Município a execução de política específica, 
a qual se tornou obrigatória por meio de 
resolução do Conselho Municipal dos direitos 
da crianças e do adolescente. Tutela específica 
para que seja incluída verba no próximo 
orçamento, a fim de atender a propostas 
políticas certas e determinadas.  Recurso 
Especial provido (Recurso Especial nº 493.811-
SP. T2 – SEGUNDA TURMA. Rel. Ministra 
Eliana Calmon. Julgamento: 11/11/2003. 
Publicação: DJ 15/03/2004, p. 236). 

Percebe-se que, a despeito das críticas de parcela da 

doutrina, a jurisprudência dá sinais claros de uma nova 

compreensão do papel do Poder Judiciário na concretização dos 

princípios constitucionais, a fim de resgatar a substância do valor 

Justiça. Assim é que o Poder Judiciário, por meio de uma 



 

 
85 

construção jurisprudencial valorativa, tem dado respostas à 

sociedade no sentido de exigir do Estado inerte a promoção de 

ações e a execução de políticas que visem ao implemento dos 

direitos fundamentais do cidadão.  

 
CONCLUSÃO 
 

Ao mesmo tempo em que parcela da doutrina ainda 

demonstra resistência à aplicabilidade do princípio do ativismo 

judicial, a tutela dos direitos transindividuais revela a necessidade 

de se ampliarem os horizontes das discussões acerca dos limites 

para a atuação dos juízes na condução dos processos. Nas 

demandas coletivas, não se trata de reparar uma lesão a um 

sujeito de direitos, mas sim de atender aos anseios de uma 

coletividade e, em muitos casos, de promover uma verdadeira 

reorganização da sociedade.  

Com efeito, os direitos transindividuais exigem novos 

instrumentos processuais que os tornem exequíveis, o que implica 

na ampliação dos poderes conferidos aos magistrados na 

condução do processo. Por conseguinte, as ações coletivas 

apresentam procedimento apto a gerar um padrão de conduta 

para guiar o comportamento do Estado e impor a execução de 

políticas públicas em consonância com o comprometimento 

constitucional concernente à eficácia dos direitos fundamentais. 

O ativismo jurídico não autoriza que o juiz se transforme 

em gestor de políticas públicas ou em editor de normas de caráter 
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geral e abstrato, tampouco permite, sob essa perspectiva, 

usurpação de competência constitucional. O ativismo judicial nada 

mais significa que o exercício regular de poderes e competências 

conferidos pela própria Constituição Federal ao Poder Judiciário, 

de forma a garantir efetividade aos princípios e normas por ela 

elencados. Trata-se, pois, de uma garantia da eficácia e da 

integridade de direitos fundamentais previstos na Carta Magna, 

representada pelo princípio do acesso à ordem jurídica justa. Esse 

modo de dizer o Direito ratifica uma nova cultura jurídica e, se não 

resolve, ao menos atenua os problemas da realidade imediata  

dos cidadãos. 
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JUDICIAL ACTIVISM IN PROTECTION OF  
TRANSINDIVIDUAL RIGHTS 

 
ABSTRACT: Based on different scholars’ ideas and case-law 
studies, it analyses the applicability of the principle of judicial 
activism to class actions. It demonstrates, therefore, that 
peculiarities of class actions, which deal with the protection of 
collective, diffuse and individual rights, provide better applicability 
to a new perspective on how to determine the procedure and the 
interpretation of substantive law. It reveals, moreover, the need of 
adopting a new understanding of the judges’ role to class actions, 
so to guarantee the effectiveness and integrity of rights of the 
Brazilian Constitution. 
 
Key words: Judicial activism. Transindividual rights. Class Actions. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e 
legitimidade democrática. Revista Atualidades Jurídicas. 4. ed. 
Brasília: OAB Editora, jan/fev, 2009. Disponível em: 
<www.oab.org.br/oabeditora>. Acesso em: 05 maio 2010. 
 
DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito 
Processual Civil: processo coletivo. 5. ed. Salvador: Jus  
Podivm, 2010. 
 
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 
22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
OLIVEIRA, Swarai Cervone de. Poderes do Juiz nas Ações 
Coletivas. In: CARMONA, Carlos Alberto. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
 
 
 

Revista Jurídica
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
ano 1, n. 1, jun./dez. 2011



 

 
88 

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros 
dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
VALLE, Vanice Regina Lírio do (Org.). Ativismo jurisdicional e o 
Supremo Tribunal Federal.  Curitiba: Juruá, 2009.  
 
 
 



 
89 

 

PREQUESTIONAMENTO: TEORIAS SOBRE A NATUREZA 
JURÍDICA E A CO NSTITUCIONALIDADE 

 
Marcos Adair Nunes* 

 

RESUMO 
 
A presente pesquisa tem por objeto as teorias apresentadas pela 
doutrina a respeito da natureza jurídica e da constitucionalidade 
do prequestionamento. É desenvolvida a partir da premissa de 
que o prequestionamento deve ser entendido a partir do rigor 
técnico do termo, não obstante as interpretações dadas pela 
doutrina e jurisprudência. Examina as teorias a respeito da 
natureza jurídica, distinguindo-se a noção de prequestionamento 
como mera decorrência do efeito devolutivo dos recursos 
extraordinários e como requisito de sua admissibilidade. Por fim, 
trata das teorias sobre a constitucionalidade do 
prequestionamento, com destaque em sua previsão nas 
constituições brasileiras, sua função na admissibilidade dos 
recursos extraordinário e especial e o direito de acesso à justiça. 
 

Palavras-chave: Prequestionamento. Natureza. 
Constitucionalidade.  
 

INTRODUÇÃO 
 

É possível afirmar que o uso do prequestionamento como 

uma antiga exigência para a admissibilidade dos recursos especial 

e extraordinário possui dois objetivos fundamentais: (i) criar 

mecanismos que limitem a tutela jurisdicional no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal; e (ii) 

estabelecer um sistema processual justo, visando à razoável 

                                                
* Especialista em Direito Processual Civil e Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 
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duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII).  

Sua relevância, no direito pátrio, é indiscutível, mas até o 

presente momento não se chegou a um consenso sobre sua 

natureza jurídica e sobre sua constitucionalidade, principalmente 

após o advento da Carta de 1988. É importante atentar para isso, 

uma vez que a utilização do instituto traz consequências 

rigorosas: muitas demandas envolvendo matéria constitucional 

serão dignas de análise pelo Guardião Constitucional; todavia, 

outras lides, mesmo que envolvam questões de indiscutível 

natureza constitucional, por não preencherem esse requisito, 

estarão condenadas a jamais serem apreciadas pelo STF. Logo, o 

prequestionamento é uma ferramenta processual que limita o 

acesso à justiça. 

Daí a grande relevância de estabelecer sua verdadeira 

natureza jurídica e verificar se possui fundamento no atual      

texto constitucional. 

 

1 A NATUREZA JURÍDICA DO PREQUESTIONAMENTO  
 

A palavra prequestionamento ou prequestionamento não 

existe em nossos dicionários. Constitui  uma  junção  do prefixo 

pré (que possui a noção de anterioridade, antecipação ou 

adiantamento)   com  o  verbo   transitivo   direto  questionar,  que, 

conforme a definição trazida pelo dicionário Houaiss, significa: pôr 

em questão; fazer objeção a; controverter; rebater. 
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Em termos desprovidos de qualquer valor jurídico, é 

correto dizer que a palavra prequestionamento significa discutir 

antes.18 E, a corrente majoritária a respeito de seu conceito, com 

supedâneo na significação gramatical que o verbete exala, 

considera o prequestionamento como verdadeiro ônus atribuído à 

parte recorrente (uma atividade postulatória das partes), advindo 

da realização de debate sobre o tema constitucional ou federal em 

fase anterior ao pronunciamento da decisão objeto de recurso 

(TEIXEIRA FILHO, 2000, p. 21). Ou seja: a matéria arguida em 

sede de recurso extraordinário ou especial deve ter sido suscitada 

antes do julgamento recorrido e, mesmo que a decisão final seja 

omissa na apreciação da matéria ventilada, deverá esta ser 

considerada prequestionada (MEDINA, 2005, p. 281). 

Quanto à natureza jurídica do prequestionamento, doutrina 

e jurisprudência, inicialmente, divergem se tal instituto constitui (i) 

mera decorrência do efeito devolutivo ou (ii) requisito de 

admissibilidade específico dos recursos extraordinários.  

E, para aqueles que entendem tratar-se de pressuposto de 

admissibilidade, também divergem se tal requisito decorre (a) da 

jurisprudência, ou (b) da Constituição Federal. 

Nesse respeito, pode-se dizer que a referência na 

Constituição Federal de 1988 ao prequestionamento ocorre (i) no 

art. 102,  inciso  III,  e  (ii)  no  art. 105,  inciso III,  dispositivos  que  

 

                                                
18 Esse é um conceito apresentado por Negrão (1997, p. 42). 
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elencam os requisitos de admissibilidade dos recursos 

extraordinários lato sensu.  

Para a primeira corrente, seguida por processualistas 

como Nelson Nery Júnior, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da 

Cunha, Luiz Orione Neto e José Miguel Garcia Medina, o 

prequestionamento não é um requisito de admissibilidade dos 

recursos extraordinários. Segundo o primeiro processualista 

citado, o equívoco decorre do fato de que a expressão vem 

mencionada em duas das súmulas do STF: a Súmula 282 (é 

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na 

decisão recorrida, a questão federal suscitada) e a Súmula 356 (o 

ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso 

extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). Afirma 

Nelson Nery Júnior que a jurisprudência, mesmo a do STF, não 

pode criar requisito de admissibilidade para os recursos especial e 

extraordinário, porque essa tarefa é exclusiva da Constituição 

Federal. O verdadeiro requisito de admissibilidade do RE e do 

REsp, segundo conclui, é o cabimento, que só ocorrerá quanto às 

matérias que tenham sido efetivamente decididas pelas instâncias 

ordinárias (NERY JÚNIOR, 2000, p. 855). Ou seja:  causa 

decidida  (art. 102, III, e 105, III, da CF) é  que  seria o requisito de  

admissibilidade específico destes recursos e o prequestionamento 

seria apenas um meio para chegar a esse fim. 

Para Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, da 

mesma forma, o prequestionamento não é requisito de 
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admissibilidade porque seria um simples passo na verificação da 

incidência do suporte fático hipotético do recurso extraordinário no 

suporte fático concreto, ou, em termos mais simples, um exame 

da tipicidade do texto constitucional (DIDIER JR., CUNHA, 2010, 

p. 259-60). Luiz Orione Neto acrescenta que o prequestionamento 

não é requisito de admissibilidade de recurso especial e 

extraordinário porque não possui autonomia e subsistência 

próprias. É apenas um meio para se chegar ao verdadeiro 

requisito de admissibilidade desses recursos, que é o cabimento 

(NETO, 2009, p. 523). 

José Miguel Garcia Medina, por fim, raciocina que o 

prequestionamento realizado pelas partes é, na verdade, mera 

decorrência do princípio dispositivo e do efeito devolutivo, em 

relação ao recurso que provoca a manifestação do tribunal a quo, 

acerca da questão federal ou constitucional. Sob este prisma, o 

prequestionamento, na verdade, é algo pertinente à instância 

ordinária, onde o tema constitucional ou federal deverá ser objeto 

de decisão. A necessidade da presença da questão federal ou 

constitucional na decisão recorrida, requisitos examinados nos 

itens precedentes, é que concederia ao RE e ao REsp a 

característica de extraordinários (MEDINA, 2009, p. 225-26). 

A ampla maioria da doutrina e da jurisprudência segue a 

segunda corrente, afirmando que o prequestionamento é um 

requisito de admissibilidade específico dos recursos 

extraordinários, apenas divergindo se decorre da Constituição 

Federal ou da jurisprudência. 
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O ex-Ministro do STF, Alfredo Buzaid, já dizia que o 

recurso extraordinário (raciocínio que se aplica para o recurso 

especial) exige naturalmente o prequestionamento porque supõe 

não apenas a menção dos cânones constitucionais violados no 

recurso, mas que a matéria também tenha sido ventilada e 

discutida no tribunal a quo. Isto é, para que se atenda à exigência 

constitucional de violação da regra constitucional, intuitivo que 

tenha sido ela cogitada, de alguma forma, no aresto recorrido. Por 

essas razões, segundo ele, o prequestionamento seria uma das 

condições de admissibilidade do recurso extraordinário, previsto 

da CF, sendo coincidente com as doutrinas consagradas sobre o 

assunto em outros países.19 Esse é o pensamento seguido pelos 

defensores de que a previsão expressa da CF/1988 a causas 

decididas (art. 102, III) se equipara ao conceito de 

prequestionamento (MANCUSO, 2000, p. 98). 

Em síntese, parte da doutrina afirma o seguinte: muito 

embora a CF/1988 tenha mantido suprimido o vocábulo 

questionar, o prequestionamento sempre permaneceu como um 

requisito constitucional específico para a admissibilidade e o 

conhecimento dos recursos ditos excepcionais.20 Esse, aliás, 

sempre foi o entendimento dos tribunais superiores.21 

                                                
19 STF, Plenário, ERE nº 96.802-AgRg/RJ, relator Ministro Alfredo Buzad, 
DJ 4.11.1983, p. 12 (RTJ 109/302). 
20

 Essa é a afirmativa feita, em sua monografia, por Rafaela Gil 
Guimarães (MAGALHÃES, 2002, p. 95). 
21

 Um exemplo está neste julgado: STF, 1ª Turma, AI -AgR 574248, 
relator Min. Marco Aurélio, DJ 08.05.2009. 
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Por outro lado, há quem diga ser o prequestionamento um 

juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários construído 

pela jurisprudência, isto é, sem qualquer menção constitucional. 

Pelo menos a partir da CF/1967, quando a palavra foi retirada de 

vez do texto constitucional. E esse pensamento não é novo. Já na 

época da CF/1967 – a Carta que retirou a palavra 

prequestionamento do texto constitucional – Pontes de Miranda 

elogiou o silêncio do constituinte e insistiu veementemente que as 

Súmulas 282 e 356 do STF eram inconstitucionais, porque 

tratavam de matéria que só a Constituição poderia tratar 

(PONTES DE MIRANDA, 1987, p. 112). 

Embora não faça referências ao instituto do 

prequestionamento, Barbosa Moreira sinaliza caminhar no mesmo 

entendimento ao dizer que a previsão de cabimento de RE e REsp 

está contida no texto constitucional, sem que se permita 

referências adicionais em lei ou norma regimental (MOREIRA, 

2009, p. 587). 

Mais recentemente, a doutrina tem alertado que 

prequestionamento, embora existam aqueles que defendam a 

existência de relação estreita entre os termos, não é a mesma 

coisa que a expressão causa decidida prevista nos artigos 102, III, 

e 105, III, da CF/88 (SCARPINELLA BUENO, Cássio, 2009, p. 

241). E há quem assegure, sem qualquer hesitação, que o 

prequestionamento, como requisito para interposição dos recursos 

extraordinário e especial, decididamente, não está previsto  em  lei  
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nem na Constituição Federal, mas apenas se trata de construção 

jurisprudencial de nossos tribunais superiores, notadamente o 

Supremo Tribunal Federal.22 

A razão está com a primeira corrente. O 

prequestionamento não é requisito de admissibilidade de RE e 

REsp porque, como bem observado acima, simplesmente não 

sobrevive por si mesmo. É apenas um caminho a ser trilhado para 

se chegar ao verdadeiro requisito de admissibilidade desses 

recursos, que é o cabimento. Este sim, previsto 

constitucionalmente nos arts. 102 e 105 da Carta Magna, é que dá 

a verdadeira feição particular que possuem os recursos     

especial e extraordinário. 

 

2 A CONSTITUCIONALIDADE DO PREQUESTIONAMENTO 

 

A CF/1891 (art. 59) já exigia o prequestionamento para a 

interposição do recurso extraordinário. A disciplina foi repetida nos 

textos constitucionais de 1934, 1937 e 1946, que recepcionaram o 

cabimento do recurso extraordinário quando a decisão fosse 

contrária à lei federal sobre cuja aplicação se haja questionado. 

Mas,  como  a  expressão  prequestionar  não  consta no texto nas  

                                                
22 AURELLI, 1998, p. 268-9. É interessante que a autora, embora afaste 
a ideia de previsão constitucional do instituto, ressalva que, 
implicitamente, os arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna preveem a 
exigência do prequestionamento, porquanto determinam que, para ser 
admitido o recurso especial,  exista   causa  decidida   em única ou 
última instância. 



 

 
97 

Constituições de 1967, 1969 e 1988, parte da doutrina indaga se 

ainda vige o prequestionamento perante o silêncio constitucional. 

Como a CF/1967 não mais se referiu à expressão 

questionar, quando tratou das hipóteses de cabimento do RE, 

José Afonso da Silva foi um dos destacados defensores da     

ideia de que não seria mais exigível o requisito do 

prequestionamento para a admissibilidade de tal recurso.        

Para ele, o silêncio constitucional simplesmente desonera o 

recorrente da demonstração do prequestionamento (apud  

MANCUSO,  2000,  p. 193). 

Galeno Lacerda, por igual, entende que, com a CF/1967, 

desapareceu o fundamento constitucional do prequestionamento, 

aduzindo ter este instituto tão-somente respaldo jurisprudencial 

para continuar a existir. E alerta ser o prequestionamento um 

grave e inconstitucional erro a partir da CF/1967 (LACERDA, 

1998, p. 68-88). Outros respeitados autores como Pontes de 

Miranda também elogiaram o texto da CF/1967 quando tratou de 

suprimir a expressão questionar, enfatizando que, se a decisão do 

tribunal a quo confrontasse norma constitucional ou federal, 

mesmo sem questionamento da parte, ainda assim caberia 

recurso extraordinário (apud MOURA, p. 136). 

Como se vê, a crítica tem suas justificativas: se o instituto 

não fora recepcionado pelas Cartas de 1967 e de 1988, a 

exigência do prequestionamento para o ajuizamento de RE e 

REsp limitaria o acesso à justiça e seria inconstitucional, já que o 

juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários deve 
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necessariamente constar no texto constitucional. Do contrário, 

qualquer restrição ao livre uso desses recursos violaria a 

Constituição e comprometeria, mediante simples regra ordinária, a 

função do STF e do STJ de guardiões, respectivamente, da norma 

constitucional e das leis federais. Afinal, acima do eventual 

congestionamento dos tribunais superiores (que seria o 

fundamento mais evidente para a criação de requisitos de 

admissibilidade do RE e do REsp) está o objetivo maior de fazer 

justiça, que não pode ser sacrificado com questões de menor 

importância, sob pena de enfraquecer a ordem jurídica e social.23 

Mas, é praticamente pacífico na jurisprudência24 e na 

doutrina nacional que o prequestionamento, apesar da ausência 

do termo no texto da CF/1988, é um inegável requisito implícito 

para o ajuizamento de RE e REsp, sendo inerente à natureza 

desses recursos. São muitos os autores a afirmar que, não 

obstante a ausência de menção na Constituição Federal ou em 

qualquer texto legal, a exigência do prequestionamento é uma 

realidade incontestável, tanto no STJ, quanto no STF. 25 Tais 

                                                
23 Esse é o raciocínio esposado por Alcides de Mendonça Lima apud 
Medina (2002, p. 281). 
24

 Rememore-se aqui a decisão proferida pelo ex-Ministro do STF Alfredo 
Buzaid sobre o tema: STF, Plenário, ERE nº 96.802-AgRg/RJ, relator 
Ministro Alfredo Buzad, DJ 4.11.1983, p. 12 (RTJ 109/302). A ementa do 
célebre julgado dizia, em parte: O recurso extraordinário é um meio de 
impugnação, cujas condições e motivos estão expressamente 
designados no art. 114 da Constituição e só tem lugar nos casos que 
específica. O prequestionamento é uma das condições de 
admissibilidade do recurso extraordinário. 
25 Esse é o entendimento de Pantuzzo (1998, p. 83). No mesmo sentido: 
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estudiosos, devidamente registrado o respeito que deve ser dado 

ao posicionamento contrário, estão com a razão quando 

defendem a sua constitucionalidade. Muito provavelmente não se 

poderia pensar, no ordenamento jurídico pátrio, em recursos 

direcionados ao STJ e ao STF, cuja matéria é restrita pelo texto 

constitucional, desprovidos de prequestionamento. A exigência 

decorreria, de forma inolvidável, da própria natureza extraordinária 

da interposição e da matéria tratada nesses recursos.26 

Por fim, José Miguel Garcia Medina, apesar de 

compartilhar da necessidade da presença do prequestionamento 

para a interposição de RE e REsp, ressalta que a exigência da 

Carta Magna é que a questão constitucional ou federal esteja 

presente na decisão recorrida, o que não equivale ao 

prequestionamento, uma vez que tal deve ocorrer 

necessariamente antes da decisão recorrida. Assim, não pode ser 

indeferido o RE ou o REsp se não tiver havido prequestionamento. 

A exigência, para a interposição dos recursos extraordinários, 

                                                                                                          
Weissheimer (2008, p. 28). 
26 O STF, em recentes decisões, confirma o prequestionamento como 
requisito inerente ao cabimento do recurso extraordinário, ao sustentar 
que: (i) a circunstância de a matéria poder ser suscitada de ofício pelo 
julgador por se tratar de questão de ordem pública não afasta o 
preenchimento do requisito do prequestionamento da matéria, inerente 
ao cabimento do recurso de natureza extraordinária; e (ii) a ausência de 
efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que 
emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de 
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do 
recurso extraordinário. (cf.: STF, 2ª Turma AgR no AI 714147, relatora 
Ministra Ellen Gracie, DJe 16.04.2010; STF, 2ª Turma, AI 632871, rela tor 
Ministro Celso de Mello, DJe 30.03.2011). 
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seria a presença de uma questão (constitucional ou federal) na 

decisão recorrida, tenha ou não havido prequestionamento 

(MEDINA, 1999, p. 240). Nesse último caso, teria ocorrido apenas 

um fenômeno processual equivalente àquele decorrente do 

prequestionamento provocado pelas partes. 

 

CONCLUSÃO 
 

O prequestionamento não é um instituto processual novo. 

Está textualmente previsto na CF/1891 e, por uma decisão do 

legislador, as Constituições de 1967 e 1988 não lhe fazem 

menção expressa. Mas, apesar de antigo, não há consenso a 

respeito de sua natureza jurídica. Parte considerável da doutrina 

entende que trata de mera decorrência do princípio dispositivo e 

do efeito devolutivo, ao passo que o verdadeiro requisito de 

admissibilidade dos recursos extraordinário e especial seria o 

cabimento. O prequestionamento seria apenas um meio para se 

chegar ao cabimento, este sim o verdadeiro requisito de 

admissibilidade desses recursos. Mas a doutrina majoritária, 

apoiada pela jurisprudência tranquila do STJ e do STF, entende 

que prequestionamento é requisito de admissibilidade específico 

de RE e REsp, apenas divergindo se decorre da CF ou da 

jurisprudência. Decerto, a razão está com os primeiros, quando 

asseveram que o prequestionamento não é requisito de 

admissibilidade de recurso especial e extraordinário porque 

simplesmente não possui autonomia e subsistência próprias. É 
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apenas um meio para se chegar ao verdadeiro requisito de 

admissibilidade desses recursos, que é o cabimento. 

Quanto à constitucionalidade do instituto, a polêmica surgiu 

com as Cartas de 1967 e 1988, que retiraram a expressão 

questionar de seus textos. Respeitável doutrina passou a afirmar 

que não seria mais exigível tal requisito para a admissibilidade do 

recurso extraordinário (e especial) e que o silêncio constitucional 

simplesmente desonera o recorrente da demonstração do 

prequestionamento. Entretanto, assiste razão àqueles que 

entendem o prequestionamento como exigência inerente à 

natureza dos recursos extraordinários e, por conseguinte, 

perfeitamente constitucionais. Levando em conta o tratamento 

constitucional a respeito da matéria que deve ser alegada em tais 

recursos, é indispensável a existência de restrições à sua 

interposição – requisitos de admissibilidade e meios para se 

chegar a eles, como é o caso do prequestionamento – sob pena 

de ser comprometida a atuação das duas maiores cortes de 

justiça do país. Um alerta parece muito pertinente: o uso              

de instrumentos de barreira pela jurisprudência dos tribunais 

superiores não pode ficar sujeito ao formalismo processual 

exagerado; afinal, o acesso à justiça e a garantia constitucional  

da prestação jurisdicional não podem ser sacrificados com 

questões de menor importância, sob pena de enfraquecimento da 

ordem jurídica e social. 
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PREQUESTIONING: THEORIES ABOUT ITS LEGAL 

 NATURE AND CONSTITUTIONALITY 

 

ABSTRACT: This is a research on theories presented by scholars, 
concerning the legal nature and constitutionality of prequestioning 
(prior analysis of the grounds of action by a lower court and/or 
judge – similar to what requires the American Judiciary Act of 

September 24th, 1789). It states prequestioning should be 
understood from the technical accuracy of the term, despite the 
interpretations given by scholars and case-law analyses. It 
examines the theories on its legal nature, distinguishing the notion 
of prequestioning as a mere consequence of the devolutive effect 
of extraordinary appeals (appeals to the Brazilian Supreme Court, 
like american writs of errors) and as a condition of admissibility. In 
conclusion, it discusses the theories about the constitutionality of 
prequestioning, so the history of the institute in Brazilian 
Constitutions, its function in admissibility of appeals to the Brazilian 
Supreme Court and to the Superior Court of Justice (highest court 
of appeals as to federal and non-constitutional laws) and the right 
of access to justice be analyzed. 
 
Key words: Prequestioning. Legal nature. Constitutionality. 
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VALOR PROBANTE DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
 

Leônidas Andrade da Silva* 

 
Não é a estética, mas sim a ética, que 
deve ensinar-nos o que corresponde 
à essência do direito e o que            
lhe é contrário. 

 
Rudolf Von Ihering  

 
 

RESUMO 
O presente artigo examina, inicialmente, a evolução da 
transmissão da informação e expõe a necessidade de adequação 
do pensamento jurídico às aspirações sociais e às mudanças 
tecnológicas no sentido de fortalecer o uso do documento 
eletrônico e do seu valor probante. Desse modo, distingue  
parâmetros e aborda novas terminologias, mecanismos de 
comunicação, armazenamento e recuperação de informações; 
descreve e demonstra um cenário onde existem institutos e 
aspectos legais no âmbito do Direito e em todas as suas áreas, 
bem como expõe a evolução de um Direito Digital, os quais já 
regulam o uso da via eletrônica na comunicação de atos, 
tramitação de documentos e da assinatura digital. Nesse 
diapasão, comenta, resumidamente, acerca do uso do documento 
eletrônico na eficácia e no valor probante dos contratos 
eletrônicos em relação à aplicação prescrita no Código de Defesa 
do Consumidor e na legislação esparsa. Finalizando, expõe o 
resultado de que os atuais institutos legais já garantem a validade 
jurídica e probatória dos documentos eletrônicos. Para tanto, 
descreve os mecanismos de tecnologia da informação que já 
asseguram a autenticidade e integridade para a efetivação do uso 

                                                
*
 Acadêmico de Especialização em Direito Administrativo e Gestão 
Pública (UNP), Bacharel em Direito (UFRN). Especialista em Gestão 
Estratégica em Sistemas de Informação (UFRN). Bacharel em Ciências 
da Computação (UFRN). Servidor da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Revista Jurídica
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
ano 1, n. 1, jun./dez. 2011



 

 
106 

do documento eletrônico. Conclui que a utilização                      
dos documentos eletrônicos trata mais de uma questão cultural 
que jurídica ou técnica, devendo a sociedade, em suas      
relações cotidianas,  primar  e  nortear   pelo  bom senso, pela 
boa-fé e pela ética. 
 

Palavras-chave: Documento  eletrônico.   Direito Digital.        

Valor   probante. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção de um lineamento histórico da sociedade 

humana, faz-se, preambularmente, importante, no sentido de frisar 

a evolução da transmissão da informação por seus            

diversos estágios. 

Com esteio na explanação de Pinheiro (2007, p. 5-28), a 

capacidade intelectual do homem em elaborar e transmitir 

informações ajudou a humanidade a alcançar o atual estado de 

desenvolvimento. Inicialmente, da pedra talhada até o papel;      

da pena tinteiro ao tipógrafo; dos sinais de fumaça ao Global 

Positioning System (GPS); do telégrafo à videoconferência;        

da primeira máquina de calcular não mecanizada (ábaco)           

ao microprocessador (minúscula partícula de silício); do 

computador eletrônico às   redes   de   multimídia digitais com 

possibilidades de interatividade. 

Hodiernamente, vislumbra-se a necessidade de formulação 

de um pensamento jurídico, capaz de se coadunar à realidade 

atual, difusa e complexa, permeada por distintos reflexos 

comportamentais. Tal realidade é influenciada pelas 
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comunicações e por um avançado cenário tecnológico, por meio 

da internet,1 dos diversos recursos de multimídia, da telefonia e de 

um mundo virtual, vastamente utilizado por pessoas físicas, 

jurídicas e organizações governamentais. As mudanças 

tecnológicas e a imposição às organizações, exigem respostas 

justas e idôneas, com condutas rápidas em atender a necessidade 

da economia digital e da Sociedade da Informação, termo 

introduzido, na década de 1990, por Alvin Tofler, reconhecido 

filósofo da administração, conforme aduz Pinheiro (2007, p. 5).  

Nesse diapasão, entre os instrumentos técnicos, institutos 

legais e o cenário virtual, com documentos físicos, documentos 

eletrônicos e o valor probante destes, abordar-se-ão alguns 

dispositivos da legislação pátria que permeiam tais mecanismos e 

os seus regramentos, que utilizam Certificado Digital,2 e recursos 

de documentação digital, adotados em aplicações institucionais, 

aprimorando o valor probante dos documentos eletrônicos e na 

adequação dos mecanismos da tecnologia, colocados à 

disposição da Sociedade, no sentido de ampliar a efetivação da 

justiça, originando-se, principalmente, na expansão da utilização 

                                                
1
 Internet, pela alínea “a” do item da Norma 004/95, aprovada pela 

Portaria nº 148/95 do Ministèrio do Estado das Comunicações, è o “nome 
genérico que designa o conjunto de redes, os meios de transmissão e 
comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à 
comunicação entre computadores, bem como o software e os dados 
contidos nesse computadores”. 
2
 Identidade Digital ou ID Digital, permite a codificação e assinatura de 

mensagens para assegurar a sua autenticidade, integridade e 
inviolabilidade […] (PINHEIRO, 2007, p. 352). 
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da internet e da normatização pátria sob a égide da Lei                 

nº 11.419/2006, dispondo sobre a informatização do processo 

judicial e a Medida Provisória (MP)   nº 2.200-02,  de   24/10/2001,  

que instituiu a   Infraestrutura  de   Chaves   Públicas Brasileira 

(ICP –Brasil). 

 

1 O TERMO DOCUMENTO E O CENÁRIO DIGITAL  

 

A necessidade do homem em se comunicar e a 

preocupação constante em armazenar e transmitir a informação, 

seja para si ou para futuras gerações, disseminando 

conhecimento e suscitando novas conceituações para suporte e 

documento, e assim, o frequente uso dos documentos eletrônicos 

viabilizado pela tecnologia, depreende-se com o avanço 

tecnológico da humanidade, desde o advento da eletricidade, do 

telégrafo, do telefone, das máquinas eletrônicas modernas até os 

computadores pessoais e as interfaces gráficas 

Importante se faz entender que se considera documento o 

objeto que pode representar, por meio de alguma linguagem, de 

maneira temporária ou permanente, um fato ou ato da vida real ou 

até a manifestação de pensamento. Nessa reflexão conceitual 

podemos tomar como referência Nery Jr e Nery (2007, p. 626) os 

quais elucidam: “qualquer representação material que sirva para 

reconstituir e preservar através do tempo a representação de um 

pensamento, ordem, imagem, situação, ideia, declaração de 

vontade etc., pode ser denominada documento”. 
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A propósito, convém exemplificar acerca da acepção do 

termo documento com o seguinte julgado do Supremo Tribunal 

Federal (STF), relator Min. Eros Grau: 

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. PENAL. ABUSO DE 
PODER. REVOGAÇÃO DO ART. 350 DO 
CÓDIGO PENAL PELA LEI Nº 4.895/65. 
INOCORRÊNCIA. CONFLITO APARENTE DE 
NORMAS. SOLUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE 
O TERMO 'DOCUMENTO' SE REFIRA A 
'QUALQUER ESCRITO OU PAPEL'. 
IMPROCEDÊNCIA: CONCEITO 
ABRANGENTE. 1. a Lei nº 4.989/65 não 
revogou o artigo 350 do Código Penal. Há, na 
verdade, aparente conflito de normas, 
solucionado pela generalidade presente no 
artigo 350, parágrafo único, inciso IV do Código 
Penal, a abranger a conduta do paciente; 
conduta que não se enquadra em nenhum dos 
incisos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 4.898/65. 2. 
O termo 'documento' não se restringe 'a 
qualquer escrito ou papel'. O legislador do novo 
Código Civil, atento aos avanços atuais, 
conferiu-lhe maior amplitude, ao dispor, no art. 
225 que '[a]s reproduções fotográficas, 
cinematográficas, os registros fonográficos e, 
em geral, quaisquer outras reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas 
fazem prova plena destes, se a parte, contra 
quem forem exibidos, não lhes impugnar a 
exatidão. Ordem denegada'. (STF, RHC nº 
95689/SP – São Paulo, rel. Min. Eros Grau, 2ª 
T., 02/09/2008, DJe – 197 de 17/10/2008).27 
(grifos nossos). 

 

 

                                                
27

 Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 19 mar. 2011.  
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No presente estudo o termo documento eletrônico é usado 

conforme a terminologia adotada pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE), do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ). A CTDE apresenta um glossário eletrônico 

em seu endereço na Internet, dispondo termos da Tecnologia da 

Informação e de Arquivologia, relacionados à gestão e 

preservação de documentos digitais, esclarecendo que usa o 

termo documento eletrônico como sinônimo de documento digital, 

considerando que este é uma categoria do primeiro. Depreende-

se do léxico eletrônico que documento digital è “informação 

registrada, codificada em dígitos binários acessível e interpretável 

por meio de sistema computacional” e que, documento eletrônico 

è “informação registrada, codificada em forma analógica ou em 

dígitos binários, acessível e interpretável por meio de um 

equipamento eletrônico”. 

Nesse contexto, considerando a problemática da 

desmaterialização dos documentos eletrônicos e do suporte 

magnético, ligando os requisitos da autenticidade, integridade e 

perenidade do conteúdo, aludindo a praxe jurídica, Queiroz e 

França (2005, p. 426) complementa a descrição conceitual no 

tocante a força probatória:  

 
Os problemas fundamentais relativos à 
viabilidade da adoção de um conceito de 
documento eletrônico – necessário para 
outorgar-se força probante à relação jurídica 
nele representada, que é imprescindível para a 
viabilização do comércio eletrônico –, estão 
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basicamente ligados a três requisitos: 
autenticidade, integridade e perenidade do 
conteúdo, além de uma evidente função 
probatória. A autenticidade se refere à 
possibilidade de identificar, com elevado grau 
de certeza, a autoria da manifestação de 
vontade representada no documento digital, ou 
a 'qualidade do que é confirmado por ato de 
autoridade, de coisa, documento ou declaração 
verdadeiros'. Integridade física a certeza de 
que o documento eletrônico não foi adulterado 
no caminho entre o emitente e o receptor ou 
por uma dessas partes e, em caso de haver 
adulteração, que essa seja identificável. A 
perenidade diz respeito à sua validade ao longo 
do tempo, o oposto da efemeridade          
(grifos nosso). 

 
Deste modo, percebe-se que técnicas e mecanismos 

tecnológicos servem de parâmetros capazes de atribuir e 

fortalecer a validade jurídica, bem como o devido amparo aos 

elementos e requisitos do documento eletrônico, inclusive, com o 

uso da Criptografia.28 

A especialista em Direito Digital,29 Pinheiro (2007, p. 162), 

vislumbra que a utilização do documento eletrônico é vista como 

uma tendência crescente, característica da Sociedade Digital, com 

uma diminuição do uso de documentos físicos (papel), apontando 

                                                
28

 Método de codificação de dados que permite o acesso apenas de 
pessoas autorizadas, possuidoras de chave de acesso. [...] (PINHEIRO, 
2007, p. 355). 
29

 Consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos os 
princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados 
até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o 
pensamento jurídico, em todas as suas áreas (PINHEIRO, 2007, p. 29). 
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que a “problemática da substituição do papel, no entanto, é mais 

cultural que jurídica”, e ainda, quanto ao armazenamento de 

informações, “è ilusão acreditar que o papel è o meio mais 

seguro”, recomendando que todos os operadores digitais devem 

explicar como são executadas as operações eletrônicas, cabendo 

ao Estado a determinação na adoção do padrão que conduza a 

certificação dos documentos. O corolário desse cenário digital é 

um modelo que implica na afetação de todas as áreas da 

sociedade e do conhecimento. Os avanços da tecnologia da 

informação exigem um novo posicionamento do pensamento 

jurídico na solução dos inúmeros conflitos advindos desse cenário. 

Para o reconhecido filósofo da área de administração, Alvin Tofler, 

conforme coloca Pinheiro (2007, p. 5) descreve que: “a velocidade 

de tomada de decisão dentro de uma organização seria o 

instrumento de sua própria sobrevivência”, onde a Sociedade da 

Informação exige continuamente dos seus membros, uma postura 

mais atuante na execução das tarefas, fazendo-os romper limites 

de fusos horários, distâncias físicas e aumentando o acesso a 

mais informações. A evolução tecnológica, advinda de novos 

inventos, provoca impactos quando da mudança dos moldes 

tradicionais para a  adoção das  novas tecnologias. O documento 

colocado  em  tecnologia  diferente  da  tradicional (papel), 

provoca em alguns certo grau de estranheza, suscitando 

resistência  às  mudanças  e,  às  vezes,  provocando rejeição por 

ignorância  ou  insegurança. 
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2 DISPOSITIVOS LEGAIS E A CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

 

No Brasil, o uso dos documentos e assinaturas digitais foi 

tema de normatização da Medida Provisória (MP) nº 2.200-02, de 

24/08/2001, que instituiu a “Infraestrutura de Chaves Pöblicas no 

Brasil e a regulamentação da assinatura digital”. O Decreto 

Federal, nº 3.872, de 18/07/2001, dispõe sobre o Comitê Gestor 

da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (CGICP – Brasil). 

Há ainda, o Decreto Federal, nº 3.996, de 31/10/2001, que dispõe 

sobre a prestação de serviços de certificação digital no âmbito da 

Administração Pública Federal (PINHEIRO, 2007, p. 162-173).  

A MP nº 2.200-02, presume verdadeiros os documentos 

eletrônicos “assinados eletronicamente” com Certificação Digital 

certificada pela ICP – Brasil e emitidos por autoridades 

certificadoras30 como, por exemplo, a VeriSign, Caixa, Serpro, 

dentre outras. Frise-se que os documentos eletrônicos não 

certificados (sem assinatura eletrônica) também gozam de uma 

certa presunção de veracidade, embora não tão forte quanto à 

daqueles “assinados eletronicamente”. O aludido dispositivo 

determina no art. 10, § 2°, que “não obsta a utilização de outro 

meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em 

forma eletrônica”, e ainda, possui validade “desde que admitido 

pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for  

oposto o documento”. 
                                                
30

 Autoridade Certificadora (AC) – Organização que emite certificados 
digitais obedecendo às práticas definidas na Infraestrutura de Chaves 
Públicas (ICP).  

Revista Jurídica
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
ano 1, n. 1, jun./dez. 2011



 

 
114 

Acerca do tema em comento, segue julgado elucidativo do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

§ Ementa: Processual Civil. Recurso Especial. 
Agravo de Instrumento. Cópia da decisão 
agravada sem assinatura do juiz, retirada da 
Internet. Art. 525, I, do CPC. Ausência de 
certificação digital. Origem comprovada: site do 
TJ/RS. Particularidade. Redução do formalismo 
processual. Autenticidade. Ausência de 
questionamento. Presunção de veracidade.  
§ A jurisprudência mais recente do STJ 
entende que peças extraídas da Internet 
utilizadas na formação do agravo de 
instrumento necessitam de certificação de sua 
origem para serem aceitas. Há, ainda, 
entendimento mais formal, que não admite a 
utilização de cópia retirada da Internet; […] Os 
avanços tecnológicos vêm, gradativamente, 
modificando as rígidas formalidades 
processuais anteriormente exigidas;  
§ Na espécie, há uma particularidade, pois é 
possível se aferir por outros elementos que a 
origem do documento retirado da Internet é o 
site do TJ/RS. Assim, resta plenamente 
satisfeito o requisito exigido pela jurisprudência, 
que é a comprovação de que o documento 
tenha sido 'retirado do site oficial do Tribunal de 
origem'; 
§ A autenticidade da decisão extraída da 
Internet não foi objeto de impugnação, nem 
pela parte agravada, nem pelo Tribunal de 
origem, o que leva à presunção de veracidade, 
nos termos do art. 372 do CPC, ficando 
evidenciado que, não havendo prejuízo, jamais 
se decreta invalidade do ato. Recurso especial 
conhecido e provido, para que o TJ/RS profira  
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nova decisão. (STJ, REsp nº 1073015/RS, relª.  
Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª T., 21/10/2008, 
DJe de 26/11/2008).31 (grifos nossos). 
 

No tocante a expressões “validade jurídica” e “eficácia 

probante” dos documentos eletrônicos, tem-se que estes possuem 

eficácia probante, sejam na forma eletrônica, digital ou em papel. 

O negócio jurídico possui validade jurídica, conforme dispõe o art. 

104, do Código Civil (CC): “A validade do negócio jurídico requer: I 

– agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei”. A 

Constituição Federal (CF), em seu art. 216, § 2º, estabelece que 

cabe à Administração Pública a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem. Assim, a sociedade delega às 

instituições públicas o dever de zelar por seus documentos e de 

propiciar o acesso a eles. A Lei nº 8.159, de 08/01/1991, dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, em seu 

art. 20, define a competência e o dever inerente aos órgãos do 

Poder Judiciário Federal de proceder à gestão de documentos 

produzidos em razão do exercício de suas funções. 

Cabe ressaltar, diante do exposto, que o documento 

eletrônico possui validade jurídica quando atende as exigências 

demandadas pelo documento físico, em outras palavras, quando é 

possível se verificar os elementos da autoria e da integridade, 

vinculados ao conteúdo, e não ao suporte, como ocorre no 

                                                
31

 Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 19 mar. 2011.  
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documento físico. No documento físico percebe-se, forçosamente, 

que não há a separação entre conteúdo e suporte. Em 

contrapartida, no documento eletrônico se verifica, pelas suas 

características, que o conteúdo se desvencilha do suporte. 

Há, nos diplomas pátrios, referências ao termo 

“documento”, encontrando-se, entre outras citações: no Código 

Civil (CC, arts. 212, inciso II; 215; 219; 1.151, § 1º); no Código de 

Processo Civil (CPC, arts. 159, 202, §§ 1º e 2º; arts. 283, 312, 

355, 364 a 399 – quando trata da prova documental); no Código 

Penal (CP, arts. 297 e 298 – quando da falsificação de documento 

público e de documento particular; arts. 304 e 305, do uso de 

documento falso e da supressão de documentos); e encerrando, 

no Código de Processo Penal (CPP, arts. 116; 135 § 1º; 145; 174,  

II, 231 a 238 – dos documentos, arts. 400 e 513) (PINTO, 2010    

e ANGHER, 2007). 

Ao documento eletrônico, emitido em conformidade com as 

regras da MP 2.200-02/2001, é conferido o atributo de documento 

público ou particular, no entanto, falta-lhe a eficácia executiva, 

sendo que “um documento só possui título executivo se a lei lhe 

conferir expressamente essa qualidade e eficácia”, mas tambèm, 

conforme Nery Jr e Nery (2007, p. 989), caso não  possua  

eficácia executiva, o documento eletrônico  pode  aparelhar a             

ação monitória.32 

                                                
32 A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, 
entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel (art. 1.102-A, 
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3 O ATUAL USO DO DOCUMENTO  ELETRÔNICO COMO 

ELEMENTO PROBATÓRIO 

 

Com a égide da Lei nº 11.419/2006, dispondo sobre a 

informatização do processo judicial, e a MP nº 2.200-02, denota-

se a evolução da jurisprudência pátria, aceitando e expandindo o 

conceito de documento, permitido a prática de atos processuais 

por meio eletrônico. Nesse sentido, segue abaixo a descrição de 

julgado do STJ: 

 
§ Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
INTERPOSTO PETIÇÃO ELETRÔNICA. 
RESOLUÇÕES Nº 02/2007 E 09/2007. 
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL 
AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO 
CPC. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 1092 DO 
CC/1916. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 
Nº 356 DO STF. CONTRATO DE SEGURO. 
FORMALIZAÇÃO DE RECUSA DA 
PROPOSTA. NÃO-CORRÊNCIA.  REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. 
SÚMULA 07/STJ. 
§ 1. A partir de 1º de fevereiro de 2008 foi 
instituído o recebimento de petição eletrônica, 
no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, 
pelo que passou a ser  permitido aos 
credenciados utilizar a Internet para a prática 
de atos processuais, independente de petição 
escrita  Resoluções nºs 02/2007 e 09/2007). 
[...] (STJ, EDcl no AgRg no Ag 993323 / SP, 
Rel. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal 

                                                                                                          
CPC, incluído pela Lei nº 9.079, de 14/7/1995). 
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convocado do TRF 1ª Região), 4ª T., 
07/10/2008, DJe de 28/10/2008.7 (grifos 
nossos). 
 

Enfatizando o documento eletrônico como elemento 

probatório, percebe-se a sua legitimação como meio de prova o 

aludido no art. 332 do CPC, onde se ressalta o seguinte: “todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não 

especificados no CPC, “são hábeis para provar a verdade dos 

fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. Aufere-se que o 

legislador não limita o elenco probatório, sendo necessário que a 

prova eletrônica produzida em juízo seja caracterizada pela 

licitude, pela idoneidade e pelos princípios morais. 

O magistrado, portanto, pode adotar a prova eletrônica 

como elemento probatório, de forma a elaborar conscientemente a 

elucidação da decisão, não se restringido apenas ao que estiver 

elencado no código. Depreende-se que o legislador primou pelo 

atendimento ao princípio do livre convencimento, no qual “o juiz 

apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados 

pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe 

formaram o convencimento”, conforme aduz o art. 131 do CPC. 

Seguindo também o princípio do livre convencimento, o art. 157 

do CPP, dispõe q ue “o juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova”. 

 

                                                
7 Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 19 mar. 2011.  
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Percebe-se que eficácia probatória e o convencimento do 

documento eletrônico, tanto para documentar atos jurídicos ou 

para ser utilizado como meio de prova, não está na questão legal, 

pois o sistema pátrio já os admite. O art. 219 do CC descreve que 

“as declarações constantes de documentos assinados presumem-

se verdadeiras em relação aos signatários”. Portanto, a validade 

documental inclina-se para os aspectos formais da maneira como 

foi confeccionada, elaborada ou adquirida, mediante o uso de 

técnicas que garantam a sua idoneidade, a legitimidade de 

autoria, o sigilo e a procedência, tais como: certificação digital e 

infraestrutura de chaves públicas 

 Em outro pórtico, quanto aos contratos eletrônicos, desde 

que qualificados como contratos de consumo, subordinam-se às 

normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

considerando que tais contratos tem por objeto uma relação 

jurídica de consumo, fruto da massificação das relações sociais e 

econômicas, fenômeno facilmente identificado no comércio 

eletrônico. Conforme enunciado do art. 1º do CDC, as normas 

inseridas no Código Consumerista são cogentes, possuindo o 

caráter de ordem pública e interesse social, evidenciando a 

fundamentação na CF, nos termos do art. 5º, XXXII; art. 170, V, e 

art. 48 das disposições transitórias. Destarte, havendo dispositivos 

do CDC que tutelam as práticas comerciais de fornecedores de 

produtos e serviços e que se aplicam aos contratos de consumo 

quando celebrados via meio eletrônico, é fundamental que haja 

nos contratos digitais cláusulas que regulamentem tais  condições,  
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não admitindo estipulações que possam se revelar           

abusivas, sendo estas espécies de cláusulas tratadas nos arts. 51, 

52 e  53  do CDC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do exposto constata-se que o Direito é uma ciência 

em permanente transformação no sentido de se adaptar às 

mudanças e anseios sociais. As condutas são delineadas pelas 

leis, no sentido de tutelar, resguardar e normatizar a convivência 

em sociedade, não interessando fundamentalmente o espaço 

onde a conduta seja realizada, se em território físico, oral            

ou virtual. Nesse sentido, presencia-se que o Direito Digital impõe 

a obrigação da constante atualização tecnológica aos diversos 

profissionais, tanto do ramo jurídico e áreas afins, como das   

áreas de tecnologia da informação, com uma postura necessária 

que permita   haver   uma   sociedade   digital    segura,   com 

práticas profissionais que garantam o devido respaldo ao 

ordenamento jurídico e social. 

 Almeja-se a equiparação do documento eletrônico ao 

documento físico tradicional (papel), no sentido de beneficiar as 

partes envolvidas. No entanto, as diferenças se encontram na 

forma de materialização e não no conteúdo armazenado. O 

documento armazenado em forma exclusiva de papel já não se 

coaduna com a eficiência almejada pela sociedade atual, não se 

podendo olvidar das inúmeras vantagens que o documento 
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eletrônico e a adoção de novas tecnologias proporcionam quando 

confrontados com o modelo tradicional, mas que uma mudança de 

hábito será uma imperiosa necessidade de sobrevivência 

empresarial e institucional.  

 Com a disposição de institutos legais que garantam a 

validade jurídica aos documentos eletrônicos, já se permite que 

empresas e instituições possam executar suas atividades com um 

maior grau de eficiência, atendendo com agilidade a seus clientes 

ou usuários, prestando um melhor serviço com o devido amparo 

legal, resguardando aos documentos eletrônicos e aos serviços 

ofertados garantias à integridade, autenticidade e tempestividade, 

adotando mecanismos como a assinatura digital, métodos de 

criptografia, certificação digital, ferramentas de gerenciamento 

eletrônico de documentos (GED) e infraestrutura de chaves 

públicas e privadas.  

Finalizando, independente da linguagem adotada nas 

comunicações e expressões humanas, seja gráfica, oral ou 

escrita, digital ou analógica, percebe-se que a cultura humana 

evoluirá, mesmo considerando as dificuldades e intempéries. No 

entanto, a humanidade nas relações cotidianas deve primar e se 

nortear sempre pelo bom senso, pela boa-fé e pela ética, para os 

diversos ambientes e realidades, cabendo ao Estado criar 

dispositivos legais e adotar mecanismos técnicos para regrar e 

delinear a convivência harmônica em sociedade. 
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PROBATIVE VALUE OF ELECTRONIC DOCUMENTS  

 

ABSTRACT: It primarily analyses the evolution of information 
transmission. It shows the need to adequate legal thought to social 
aspirations and technological changes. It differs the parameters 
related to Digital Law and Electronic Document. It approaches new 
technologies, mechanisms of communication, backup and data 
recovery. It verifies legal aspects, related to Digital Law, which 
regulate the usage of a data processing way to communicate legal 
acts, document transaction and digital signature. It comments the 
use of an electronic document as to its probative value upon virtual 
contracts compared to the application determined by the Brazilian 
Consumer Defense Code and other laws.  
 
Key words: Digital Document. Digital Rights. Probative value. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
DAS NORMAS CELETISTAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS E 

SEUS REFLEXOS SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 8º, LEI Nº 11.350/06  

 

Paulo Henrique Figueredo de Araújo * 
 

RESUMO 
O estudo aborda a evolução constitucional e jurisprudencial dos 
regimes jurídicos a que estiveram sujeitos os servidores públicos. 
Expõe que, pelo atual posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o regime jurídico aplicável à Administração Pública 
é o estatutário, não havendo permissivo na Carta Magna para a 
contratação de agentes públicos sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). Aborda o contraste de  tal orientação 
com a ostentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. Por fim, analisa os reflexos da 
jurisprudência do STF sobre a matéria no concernente à 
contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combates às Endemias, concluindo pela inconstitucionalidade do 
art. 8º, Lei nº 11.350/06. 
 

Palavras-chave: Regime Jurídico. Inconstitucionalidade. Art. 8º, 

Lei nº 11.350/06. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo visa a abordar o atual Regime Jurídico 

aplicável aos servidores públicos no intuito de fazer uma 

abordagem panorâmica das normas aplicáveis à categoria, bem 

como de delimitar a aplicação da Consolidação das Leis do 

                                                
*
 Assistente Ministerial responsável pelo assessoramento do CAOP – 
Patrimônio Público. Bacharel e Pós-graduando (latu sensu) em Direito 
Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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Trabalho (CLT). Trata -se de matéria que vem ganhando relevância 

nos tribunais, tendo em vista, principalmente, a contradição 

jurisprudencial que vem ocorrendo entre os Tribunais Superiores, 

com o Supremo Tribunal Federal (STF), posicionando-se de forma 

diversa do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). 

Nesse escopo, abordaremos, também, os reflexos do atual 

posicionamento do STF sobre a matéria, no que se refere ao art. 

8º, Lei nº 11.350/06, que permite a contratação dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, 

segundo o regime da CLT.  

Esclareçamos, previamente, que a diminuta bibliografia no 

presente trabalho, acompanhada por um quantitativo maior de 

referências extraídas de sítios virtuais, justifica-se em função do 

escopo básico do estudo – analisar a evolução jurisprudencial do 

STF sobre o tema, vez que a pesquisa procedida deu-se, 

primordialmente, por meio da leitura dos acórdãos referentes aos 

julgados procedidos pelo Pretório Excelso. 

 

1 REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS 

 

As discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o 

regime jurídico aplicável aos servidores públicos, historicamente, 

ganharam contornos dos mais diversos. Isso decorre não só da 

própria volatilidade de entendimentos dos juristas sobre a 

temática, mas também devido à evolução da norma constitucional, 
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que recebeu a alteração por emenda, e à atividade interpretativa 

realizada pelo STF, STJ e TST sobre a matéria.  

O regime jurídico dos servidores civis é conceituado por 

Meirelles (2010) como sendo o conjunto de preceitos legais sobre 

a acessibilidade aos cargos públicos, a investidura em cargo 

efetivo e em comissão, as nomeações para funções de confiança; 

os deveres e direitos dos servidores; a promoção e os respectivos 

critérios; o sistema remuneratório; as penalidades e sua aplicação; 

o processo administrativo; e a aposentadoria.  

A Constituição Federal de 1988, originariamente previa, no 

art. 39, caput, a existência de um Regime Jurídico Único para a 

Administração Pública, no âmbito de todos os entes federativos, 

nos seguintes termos: 

 
Art. 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de 
carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas. (grifos nossos). 

 

Dez anos após a promulgação da Carta Maior, a Emenda 

Constitucional (EC) nº 19/98 alterou a redação do referido 

dispositivo, suprimindo a exigência de um Regime Jurídico Único, 

passando o caput do art. 39 a ostentar a redação seguinte: “a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes”.  
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Com essa mudança, a doutrina passou a lecionar ter se 

processado a extinção da exigência de um Regime Jurídico Único, 

ficando cada esfera de governo com liberdade para adotar 

regimes jurídicos diversificados, seja o estatutário, seja o 

contratual (DI PIETRO, 2006). 

Posteriormente, foi editada a EC nº 45/04, que alterou a 

redação do caput do art. 114, da Constituição Federal, inserindo 

ainda o inciso I, determinando que as demandas oriundas das 

relações de trabalho entre os servidores e a  Administração 

Pública  fossem  julgadas  pela  Justiça  do  Trabalho.  O  novo  

art.  114, I, determina: 

 
Art. 114 Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar: 
I – as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. (grifos nossos). 

 

Tendo em vista a nova redação do dispositivo, a 

Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) propôs a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.395, cuja Medida 

Cautelar foi deferida pela Presidência do Supremo Tribunal 

Federal em 27/01/05, no sentido de suspender qualquer 

interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, que inclua na 

competência da Justiça do Trabalho as causas que sejam 

instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados  
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por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-

administrativo. A referida liminar foi confirmada pelo Pleno do    

STF em 05/04/06. 

Após tal decisão, ficou configurado o seguinte cenário: 

vigente estava a nova redação do art. 39, caput, permitindo a 

contratação sob múltiplos regimes, dentre os quais o celetista. No 

que concernia à competência, em se tratando de litígios 

envolvendo servidores vinculados por meio de estatuto, aquela 

seria da Justiça Comum (Federal ou Estadual, conforme o caso); 

se, por sua vez, os servidores estivessem vinculados por um 

contrato de trabalho, sujeitos às normas da CLT, a competência 

pertenceria à Justiça Obreira. 

Sobre a temática, interessante observar as explanações do 

Ministro Peluso, nos debates ocorridos na Reclamação (Rcl.) nº 

5.381, no sentido de que a redação do art. 114, I, inserida pela EC 

nº 45/04 somente abrangeu a Administração Pública, tendo em 

vista prévia existência da nova redação do art. 39, dada pela EC 

nº 19/98, que extinguiu a exigência do Regime Jurídico Único e 

possibilitou a contratação de servidores regidos pela CLT. Ou seja: 

a bipartição de competências para causas envolvendo agentes 

públicos (Justiça Comum x Justiça do Trabalho) somente foi viável 

pela existência prévia de uma bipartição do regime de labor no 

Poder Público (estatutários x celetistas). 

Ocorre que, no julgamento da Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (MC-ADI) nº 2.135, em 02/08/07, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu, com eficácia ex 
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nunc, a nova redação do caput do art. 39, restaurando o texto 

originalmente constante na Carta Magna. Novamente impôs, 

portanto, a exigência de um Regime Jurídico Único para a 

Administração Pública. Motivou-se a decisão com a existência de 

inconstitucionalidade formal na alteração procedida pela EC nº 

19/98, pois logrou atingir somente 298 votos no primeiro turno de 

votação na Câmara dos Deputados, em detrimento dos 308 

necessários para alcançar a maioria de três quintos (3/5), exigida 

pelo art. 60, § 2º, da Constituição. 

Dessa forma, retornou a obrigatoriedade da Administração 

Pública reger as relações com seus servidores por meio de 

Regime Jurídico Único. Tal regime poderia, segundo leciona a 

doutrina, ser integralmente estatutário, celetista ou administrativo 

especial (MEIRELLES, 2010), todavia o Supremo Tribunal Federal 

entendeu de forma distinta.  

Na Rcl. nº 5.381, foi submetida ao Pretório Excelso lide 

envolvendo o descumprimento da decisão liminar proferida na ADI 

nº 3.395, tendo em vista que o Estado do Amazonas visava a 

deslocar o julgamento de Ação Civil Pública envolvendo 

servidores temporários, recrutados ilegalmente, para a Justiça 

Comum. Sustentava como fundamento ser incompetente a Justiça 

Obreira, dada a existência de Regime Jurídico             

devidamente instituído. 
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No acalorado debate que ocorreu no julgamento, pontuou 

a Ministra Cármen Lúcia que:  

 
[...] depois da nossa decisão de agosto de 
2007, quando foram suspensos os efeitos da 
Emenda Constitucional nº 19 para retornar ao 
regime jurídico único, não há como, no sistema 
jurídico-administrativo brasileiro 
constitucionalmente posto, comportar essas 
contratações pelo regime da CLT.  (p. 21 do 
Acórdão, 

33
, grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, registrou o Ministro Peluso,        

afirmando que: 

 
[...] reconhecemos que a redação originária do 
artigo 39 prevalece. Em suma, não há 
possibilidade, na relação jurídica entre servidor 
e o Poder Público, seja ele permanente ou 
temporário, de ser regido senão pela legislação 
administrativa. Chame-se a isso relação 
estatutária, jurídico-administrativa, ou outro 
nome qualquer, o certo é que não há relação 
contratual sujeita à CLT.  (p. 21 do Acórdão, 
grifos nossos). 

 

Conforme ressaltam ambos os Ministros, a decisão 

proferida na ADI nº 2.135, retornando o texto do caput do art. 39 

àquele previsto originalmente, tornou impossível qualquer relação 

entre o Poder Público e seus servidores pela sistemática da CLT. 

De fato, observa-se de julgados do Pretório Excelso, posteriores à 

referida ADI, (Rcl. nº 5.381, julg. 17/03/08, e o RE nº 573.202, julg. 

                                                
33 As referências correspondem às páginas do arquivo em PDF 
disponível no sítio oficial do STF.  
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21/08/08), que o motivo para tal posicionamento não é uma mera 

inconstitucionalidade formal da alteração promovida no caput do 

art. 39 da Constituição pela EC nº 19/98. Há também uma 

fundamentação mais profunda, de ordem material: é que a CLT é 

um regime típico de relação entre pessoas que têm 

disponibilidade jurídica, isto é, a relação privada, onde tanto o 

empregado como o empregador podem tratar livremente sob as 

condições do trabalho, mediante contrato. Tal dinâmica, contudo, 

não é aplicável à Administração Pública, que não tem a citada 

disponibilidade, pois não é dotada liberdade jurídica para 

estabelecer o que queira com o servidor. 

Pontue-se tratar, inclusive, de consectário do Princípio da 

Legalidade. A eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento à Lei e ao Direito. Na Administração 

Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto ao 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.  A  lei   para   o 

particular significa pode fazer assim; para o administrador público 

significa deve fazer assim (MEIRELLES, 2010). 

Nessa situação, concluindo-se que o servidor público deve, 

nos tempos hodiernos, estar, necessariamente, submetido ao 

Regime Jurídico Único do ente federativo, questionamento de 

grande incômodo surge: e na hipótese de inexistir estatuto 

específico para reger os agentes públicos, quais as regras a que 

esses estarão sujeitos? Poder-se-ia imaginar que, nessa hipótese, 

seria o vínculo regido pela CLT.  
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Deveras, conforme já destacado, esse posicionamento tem 

fundamento nos ensinamentos de doutrinadores de escol, como, 

por exemplo, o de Hely Lopes Meirelles, já aludido no presente 

estudo. Ademais, pontue-se que se trata da orientação adotada 

pelo STJ e pelo TST, que já se manifestaram pela possibilidade, 

inexistente estatuto, das relações entre os servidores públicos e a 

Administração Pública serem regidas pelas normas celetistas. 

Esse é o posicionamento que se extrai da Súmula nº 382 e 

da OJ nº 138, SDI-1, ambas do TST, bem como da Súmula nº 97 e 

do REsp nº 620.248, de relatoria do Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julg. 03/09/09, DJe 09/11/09, do STJ, 

porém, conforme já destacado, o entendimento de que os 

servidores públicos podem ser regidos pelo contrato celetista não 

mais encontra eco no Supremo Tribunal Federal, que já assentou 

expressamente,  na   Rcl.   nº   5.381, ser a única relação possível  

entre os servidores e a Administração Pública aquela baseada no 

regime jurídico-administrativo. 

Permanece, ainda, a dúvida: e se o ente federativo não 

houver criado estatuto específico, quais serão as normas 

específicas aplicáveis? Ficarão os servidores numa espécie de 

limbo jurídico, sem qualquer arcabouço normativo de proteção? 

Tal preocupação foi externada pelo Ministro Carlos Britto, 

nos debates do Recurso Extraordinário (RE) nº 573.202. Na 

ocasião, o Ministro apresentou a alternativa de regência pela CLT 

dos vínculos não sujeitos a estatuto, quando este inexistir, no 

intuito de não deixar o trabalhador público à míngua de proteção. 
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Na ocasião, perfilhou-se a orientação encabeçada pelo 

Ministro Peluso e pela Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que a 

Constituição Federal já oferece um conjunto básico de normas 

aptas a reger as relações entre servidores e Administração 

Pública. Dever-se-ia, portanto, partir desse mínimo legislativo. Na 

hipótese de aplicação de normas da CLT, essa se daria por meio 

da analogia a fim de suprimir lacuna legal. Esse procedimento, 

todavia, não teria o condão de conferir à relação o regime 

contratual celetista. Tratar-se-ia de mera aplicação pontual de 

algumas de suas normas, não de instituição de um regime jurídico 

baseado na CLT.  

Ao fim, curvaram-se os demais Ministros presentes a tal 

tese, com exceção do Ministro Marco Aurélio, que restou vencido. 

Conclui-se, portanto, que, na atual ordem constitucional, 

sob a ótica do STF, impossível a existência de vínculo entre os 

servidores e a Administração Pública desprovido de caráter 

jurídico-administrativo, pois as relações entre aqueles seriam 

incompatíveis com as disposições da CLT. Na hipótese de 

inexistente  estatuto  específico,  aplicáveis  as normas básicas da 

Constituição, com incidência analógica da CLT, quando cabível, 

sem, contudo, desvirtuar o caráter público do liame. 

 

2 SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  

 

Constituição Federal, na Seção II, Capítulo II, Título VIII, 

traça as normas gerais sobre a Saúde, ramo da Seguridade 
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Social. Originalmente, a referida normatização da Carta Magna 

não aludia de forma expressa aos Agentes Comunitários de 

Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. A previsão 

desses, a nível constitucional, somente se concretizou por meio 

da EC nº 51/06,34 que explicitamente delegou a elaboração do seu 

regime jurídico à Lei Federal. 

Visando a consubstanciar tal mister regulamentador, foi 

promulgada a Lei nº 11.350/06. Essa, além de elencar as regras 

básicas da categoria, determinou expressamente, no art. 8º, 

submeterem-se os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes 

de Combate âs Endemias “ao regime jurídico estabelecido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de 

forma diversa”. 

Verifica-se que a lei em comento não só permitiu a 

regência das relações entre o ente estatal e uma de suas 

categorias de servidores pelo meio contratual da CLT, como 

tornou essa modalidade a regra de contratação, somente 

derrogável por lei local que dispusesse de maneira distinta. 

                                                
34

 Isso não significa dizer que tais categorias não poderiam ser admitidas 
nos quadros da Administração Pública em período anterior. A inovação 
trazida pela EC n° 51/06 foi permitir que os Agentes Comunitários de 
Saúde e os Agentes de Combate às Endemias fossem excepcionados da 
regra do concurso público para a sua admissão, sendo necessária 
somente a realização de seleção pública. Antes da alteração 
constitucional, era possível a contratação dos referidos servidores, desde 
submetidos a certame nos moldes do previsto no art. 37, II, da 
Constituição Federal. 
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A previsão da contratação dos Agentes Comunitário de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias em regime 

celetista somente ocorreu tendo em vista o fato de a Lei nº 

11.350/06 ter sido promulgada em período anterior ao julgamento 

da já citada MC-ADI nº 2.135, em 02/08/07. Nesta, conforme 

ressaltado, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu, com eficácia 

ex nunc,35 a nova redação do caput do art. 39, restaurando o texto 

originalmente constante na Carta Magna, extirpando a dualidade 

de regimes, novamente impondo, portanto, a exigência de um 

Regime Jurídico Único para a Administração Pública.  

O Regime Jurídico Único, ademais, conforme se 

depreende do anteriormente exposto posicionamento 

sedimentado na Rcl. nº 5.381, julg. 17/03/08, e no RE nº 573.202, 

julg. 21/08/08, deve ser necessariamente o estatutário, estando 

vedada a realização de admissões no serviço público sob o 

regime contratual da CLT, somente havendo aplicação analógica 

de suas normas, na hipótese de ausência de estatuto específico 

no ente federativo. 

É de se concluir de tal raciocínio pela inconstitucionalidade 

do art. 8º, Lei nº 11.350/06, por permitir a contratação mediante o 

regime celetista, bem como a bipartição de regimes jurídicos na 

Administração Pública. 

 

                                                
35 O efeito ex nunc da decisão preservou a validade das contratações 
procedidas entre 05/08/98 e 02/08/07, respectivamente, datas da 
publicação da EC n° 19/98 e da decisão na MC-ADI nº 2.135. 
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Convém ressaltar que esse posicionamento, defendido no 

presente estudo, não recebe guarida no STJ, que vem aplicando a 

bipartição de regimes como critério para delimitação da 

competência jurisdicional. Nesse sentido, conferir o AgRg nº CC 

105.309, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis  Moura, 

Terceira Seção, julg. 10/11/10, o qual reconheceu a competência 

da Justiça do Trabalho para julgar os Agentes de Combate às 

Endemias contratados sob o regime celetista, com fundamento no 

art. 8º, Lei nº 11.350/06. No referido julgado, colacionaram-se 

diversos outros precedentes da Corte Superior no mesmo sentido. 

Com a devida vênia, não há suporte constitucional para a 

jurisprudência do STJ, que, conforme já explanado está em total 

confronto com o decidido pelo STF, intérprete máximo da Carta da 

República. Para o Pretório Excelso, não é compatível com o 

regime jurídico do direito administrativo a regência dos servidores 

pela CLT, nem há base constitucional para a competência da 

Justiça do Trabalho processar as lides a eles concernentes. 

Apesar de, até a conclusão do presente artigo, não 

submetida expressamente a constitucionalidade do art. 8º, Lei nº 

11.350/06, à apreciação do STF, não só os julgados já relatados 

suportam o entendimento pela inconstitucionalidade do 

dispositivo, mas também recentes decisões monocráticas 

proferidas pelos Ministros da Corte Máxima, que reiteraram a 

obrigatoriedade de regência das relações entre o Poder Público e 

seus servidores pelo regime estatutário. 
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Nesse sentido, a Rcl. nº 10.510, de relatoria do Ministro 

Dias Toffol i, julg. 15/10/10; Rcl. nº 10.190, de relatoria da Ministra 

Ellen Gracie, julg. 31/08/10. A primeira, Rcl. nº 10.510, mais se 

assemelha ao presente caso, pois apreciando lide envolvendo os 

Agentes previstos na Lei n° 11.350/06, repisou a impossibilidade 

de serem vinculados por meio da CLT e de terem suas demandas 

processadas na Justiça Laboral. 

Dessarte, vigora na atual ordem constitucional a 

impossibilidade    de    regência     das     admissões   dos Agentes  

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias 

pelo regime celetista.36 

 
CONCLUSÃO 
 

Acreditamos, acertado o posicionamento tomado pelo STF, 

em reconhecer a impossibilidade dos servidores públicos serem 

regidos pelo regime jurídico da CLT, tendo em vista a 

obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, determinada pelo art. 

39, caput, da Constituição Federal, com redação restaurada pela 

decisão proferida por aquela Corte na MC-ADI nº 2.135. A 

aplicação das normas inerentes ao contrato trabalhista, portanto, 

não pode constituir as balizas da relação entre agente público      

e  Estado,  mas  somente aplicáveis por  analogia a  fim  de  suprir  

 

                                                
36 Ressalvam-se somente aqueles contratados em período anterior à 
decisão do STF na MC-ADI nº 2.135, proferida em 02/08/2007, dada à 
eficácia ex nunc do decisum. 
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lacuna legal. Deve-se, dessarte, rechaçar a jurisprudência em 

contrário, acolhida no STJ e no TST, permitindo contratações de 

servidores sobre as normas da CLT.  

Por fim, abordou-se o necessário reflexo da atual 

jurisprudência do STF sob as contratações dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com 

a conclusão de que o atual posicionamento do Pretório Excelso é 

incompatível  com a contratação de tais categorias pelo regime da  

CLT, tornando inconstitucional o permissivo insculpido no art. 8º, 

Lei nº 11.350/06. 

 

 

APPOINTMENTS ON THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF 
THE PRIVATE LABOUR STATUTE RULE TO CIVIL SERVANTS 

AND ITS REFLEXES UPON THE CONSTITUTIONALITY OF 

CLAUSE 8th, FEDERAL LAW N° 11.350/06  
 

ABSTRACT: It approaches the constitutional and case-law 
evolution of the legal systems to which civil servants were part of. 
It exposes that, as the position of the Brazilian Supreme Court 
states, the legal system to be applied to civil servants may be the 
statutory, so there is no constitutional permission for hiring civil 
servants and applying the Private Labour Statute rule (knows as 
CLT). It shows the contrast of this orientation to the one followed 
by the Superior Court of Justice (highest court of appeals as to 
federal and non-constitutional laws) and the Superior Labour Court 
(highest court in labour issues). At the end, it analyses the reflexes 
of the case-law view of the Brazilian Supreme Court on the matter 
of hiring disease prevention servants and concludes about the 

unconstitutionality of clause 8th from Federal Law nº 11.350/2006.  
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NOTAS SOBRE A LEI DA FICHA LIMPA E O PRINCÍPIO DA 
ANUALIDADE DA LEI ELEITORAL 

 

Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega* 

 

RESUMO: No presente estudo, pretende-se tecer breves notas 
sobre essa relevante polêmica, sem pretensões categóricas, mas 
sob a perspectiva de uma moderna interpretação constitucional, 
lastreada, essencialmente, em valores da filosofia moral e política. 
Na data de 07/06/2010, foi publicada no Diário Oficial da União a 
Lei Complementar nº 135, conhecida, em virtude dos fins a que 
predestinada, como Lei da “Ficha Limpa”, trazendo em seu bojo 
ousadas e substanciais alterações na Lei Complementar nº 64/90. 
Logo que veio a lume, o novel diploma suscitou notável polêmica 
sobre a sua aplicação às eleições do mesmo ano, em vista da 
força normativa do princípio constitucional da anualidade eleitoral, 
o qual prevê que toda lei que altere o processo eleitoral entrará 
em vigor na data da sua publicação oficial, não tendo aplicação, 
todavia, às eleições que ocorram até um ano dessa data.  
 

Palavras-chave: Princípio da anualidade eleitoral. Lei da Ficha 

Limpa. Eleições 2010. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a dicção do art. 16 da Constituição Federal, “A lei 

que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da 

data de sua vigência”. 

 

                                                
*  Promotor de Justiça. Especialista em Direito Processual Civil. Pós-
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Trata o preceptivo constitucional do princípio da anualidade 

da lei eleitoral, consoante o qual toda lei que altere o processo 

eleitoral (alistamento, votação, apuração e diplomação) entra em 

vigor na data da sua publicação oficial, não tendo aplicação, 

todavia, ao prélio eleitoral que ocorra até um ano dessa data. 

Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 135/2010 

(Lei da Ficha Limpa), na data de 07 de junho de 2010, que alterou 

a Lei Complementar nº 64/90, para incluir novas causas de 

inelegibilidade, surgiu intensa dissensão sobre a sua aplicação às 

eleições do mesmo ano, em vista da força normativa desse 

princípio constitucional. 

De um lado, surgiram juristas endossando a tese de que a 

lei não poderia ter aplicação nessas eleições, tendo em vista que 

altera o processo eleitoral, incidindo na vedação expressa do art. 

16 da Magna Carta. 

De outro, juristas defenderam a aplicabilidade imediata da 

novel legislação, na medida em que, em suma, não suscita 

modificações no processo eleitoral. 

No presente estudo, pretende-se tecer breves notações 

sobre essa relevante polêmica, sem pretensões categóricas, mas 

sob a perspectiva de uma moderna interpretação constitucional,37 

lastreada, essencialmente, nos métodos hermenêutico-clássico e 

                                                
37 Segundo a lição de Barroso (2009, p. 272), “A moderna interpretação 
constitucional, sem desgarrar-se das categorias do Direito e das 
possibilidades e limites dos textos normativos, ultrapassa a dimensão 
puramente positivista da filosofia, para assimilar argumentos da filosofia 
moral e da filosofia política”. 
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hermenêutico-concretizador, não se adscrevendo à dimensão 

positivista e com ênfase nos aspectos da filosofia moral e política. 

 

1 DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DA LEI ELEITORAL  

 

O princípio da anualidade, considerado princípio-mor do 

Direito Eleitoral, tem sede no art. 16 da Constituição Federal, o 

qual prevê textualmente que “A lei que alterar o processo eleitoral 

entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 

eleição que ocorra atè um ano da data de sua vigência”. 

Tal redação decorreu da atividade do Poder Constituinte 

Derivado, que, por meio da Emenda Constitucional nº 4/93, 

alterou a redação primeva, grafada nos seguintes termos: “A lei 

que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após 

sua promulgação”. 

A alteração constitucional, assim, em redação mais 

aprimorada, distinguiu vigência de eficácia para estabelecer que a 

lei é vigente, mas não se aplica de imediato. 

Vigência, não custa rememorar, segundo a dogmática 

analítica, constitui uma qualidade da norma que diz respeito ao 

tempo de validade, entre a data em que entra em vigor até o dia 

de sua revogação. 

Eficácia, por seu turno, refere-se à qualidade da norma 

produzir efeitos concretos. 
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Assim, segundo o princípio constitucional da anualidade da 

lei eleitoral, a norma que altere o processo eleitoral entra em vigor 

na data de sua publicação, porém sua eficácia jurídica fica 

paralisada até que se opere o decurso do lapso de um ano a 

contar daquela data. 

O princípio, conforme a achega de Mendes (2008, p. 785), 

tem o “escopo de evitar que o processo eleitoral seja afetado por 

decisões casuísticas de todos os atores do processo, inclusive o 

Poder Judiciário”. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, trata-se de “uma 

garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do 

legislador constituinte derivado”, de forma a constituir cláusula 

pétrea (BRASIL, ADI nº 3685/DF, 2006).  

 

2 A LEI DA FICHA LIMPA E O PRINCÍPIO DA 

ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL 

 

Na data de 07/06/2010, foi publicada no Diário Oficial da 

União, a Lei Complementar nº 135,  conhecida, em virtude dos 

fins a que  predestinada, como  Lei  da “Ficha Limpa”, trazendo 

em seu bojo ousadas e substanciais alterações na Lei 

Complementar  nº 64/90. 

Dentre as relevantes modificações, pode-se citar a 

possibilidade  de negativa  de  registro  de candidatura ao cidadão  
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que tenha sido condenado pela prática de determinados       

crimes por órgão colegiado, ainda que antes do trânsito em 

julgado  da  decisão. 

Considerando a data de sua vigência e a realização de 

eleições apenas alguns meses após, suscitou-se, no âmbito 

jurídico, densa e proverbial desinteligência sobre sua          

imediata  aplicação.  

Para alguns juristas, a lei não poderia ter aplicação 

imediata, tendo em vista que altera o processo eleitoral, incidindo 

na vedação expressa do art. 16 da Magna Carta. Nesse sentido é 

a lição de Abrantes (2010, p. 02): 

 
Desde o início da tramitação do projeto na 
Câmara Federal, tenho posição firmada quanto 
à impossibilidade de sua aplicação para 
situações jurídicas já consumadas, baseando-
me, dentre outros, em postulados 
constitucionais que resguardam a coisa 
julgada, que asseguram a irretroatividade       
da lei mais maléfica e a segurança jurídica             
das pessoas, que estabelecem o princípio             
da anualidade da lei que altera o          
processo eleitoral. 

 

Outros juristas, nada obstante, advogaram a tese da plena 

compatibilidade da incidência imediata da nova legislação, 

porquanto em nada interfere no processo eleitoral, tendo em vista 

o seu conteúdo de direito material. Essa foi a posição perfilhada, 

dentre outros, por Ramayana (2010, p. 41). 
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No presente estudo, pretende-se tecer breves notações 

sobre essa relevante polêmica, sem pretensões apodíticas, mas 

sob a perspectiva de uma moderna interpretação constitucional, 

vincada por valores da filosofia moral e política, com base nos 

métodos hermenêutico-clássico (gramatical, teleológico e 

sistemático) e hermenêutico-concretizador (HESSE, 1998), 

partindo-se do enunciado normativo para o problema e deste para 

aquele, num movimento de ir e vir (círculo hermenêutico), pautado 

pelo sentimento comum do que é justo e equitativo. 

Nesse sentido, tendo como ponto de partida o enunciado 

normativo, tem-se que o fundamental para desate do enleio 

refere-se à definição do âmbito semântico da expressão processo 

eleitoral. Isto porque a conformação dos seus lindes permite 

definir com exatidão as hipóteses fáticas da incidência      

normativa (facti species). 

Tal expressão linguística pode ser enquadrada como 

conceito jurídico indeterminado, pois revela vaguidade, não 

permitindo, de antemão, definir a sua extensão denotativa. 

De qualquer modo, há que se determinar o seu sentido, 

segundo a dogmática hermenêutica, tendo em vista a 

decidibilidade do conflito. 

Nesse toar, temos que o âmbito semântico da expressão 

abarca tão-somente o procedimento, os atos do processo eleitoral, 

não se referindo a regras de direito material. 

É que, como bem obtemperou o ex-ministro do Supremo 

Tribunal Federal Paulo Brossard, nos autos da ADI 354 (BRASIL, 
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1990), quando a própria Constituição tencionou abranger todo o 

direito eleitoral, expressamente o fez, como na hipótese do seu 

art. 22, inciso I, o qual dispõe que compete privativamente à União 

legislar sobre direito eleitoral. 

Assim, ao dispor sobre processo eleitoral no art. 16, 

revelou o Poder Constituinte Originário o nítido intuito de restringir 

o âmbito denotativo da expressão, de forma a excluir as regras 

alusivas ao direito eleitoral material, eis o que se dessume da 

interpretação gramatical da norma, contudo, como salienta Larenz 

(2005, p. 452), o processo de interpretação não pode se    

restringir ao aspecto gramatical. Em verdade, nele deve ter início, 

uma  vez que, como  assinala  Muller  (2000), o texto é apenas     

a ponta do iceberg.  

Os demais critérios de interpretação, na lição do mestre da 

metodologia da ciência do direito (LARENZ, 2005, p. 450), como 

pontos de vista metódicos, “devem ser todos tomados em 

consideração para que o resultado da interpretação deva poder 

impor a pretensão de correção (no sentido de um             

enunciado adequado)”. 

Nesse diapasão, sob a perspectiva do critério teleológico, o 

entendimento endossado não fere a finalidade da norma 

encartada no art. 16, tendo em vista que é dirigida a todas as 

candidaturas, sem distinções entre candidatos ou partidos 

políticos, não consubstanciando violação à igualdade ou 

perseguição casuística. 
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De igual modo, sob o prisma do critério sistemático, essa 

interpretação afeiçoa-se ao conjunto de normas positivadas na 

Constituição Federal, notadamente ao quanto disposto em seu art. 

14, § 9º, o qual prescreve que “Lei complementar estabelecerá 

outros  casos  de  inelegibilidade  e  os  prazos  de  sua  

cessação, a  fim  de  proteger  a  probidade  administrativa,  a  

moralidade para exercício de mandato considerada  vida 

pregressa  do  candidato”. 

De símile forma, coaduna-se com a dicção do art. 1º da 

Carta Fundamental, o qual estatui que a República Federativa do 

Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, na medida 

em que a inelegibilidade consubstancia medida destinada 

precipuamente a salvaguardar a democracia contra possíveis e 

prováveis abusos. 

A atividade hermenêutica, ademais, consoante a abalizada 

lição de Maximiliano (2003), deve preocupar-se com o resultado 

provável de cada interpretação, de forma a conduzir a melhor 

consequência para a coletividade. 

Nesse mesmo toar, ao tratar da peculiaridade da 

interpretação constitucional, obtempera Larenz (2005, p. 517) que 

as consequências previsíveis devem ser sempre ponderadas, 

notadamente nas causas de grande repercussão, devendo o 

julgador empreender uma apreciação “orientada â ideia de bem 

comum, especialmente à manutenção ou aperfeiçoamento da 

capacidade funcional do Estado de Direito”. 
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A interpretação ampliativa, de forma a envolver também o 

direito material e, por via de consequência, as causas de 

inelegibilidade, suscita o seguinte resultado provável no caso 

concreto: inúmeros pré-candidatos de baixa densidade moral 

continuarão a ocupar cargos eletivos, decidindo os rumos do país, 

o destino dos recursos públicos. Essa, a toda evidência, não 

constitui o melhor consectário para o bem comum, tampouco para 

o aperfeiçoamento do Estado de Direito. 

Ao dispor sobre as diretrizes de uma interpretação 

estrutural, o jus-filósofo Reale (1978) professa que o intérprete 

entre várias interpretações possíveis, [deve] optar por aquela que 

mais corresponda aos valores éticos da pessoa e da        

convivência social. 

Ora, uma interpretação da norma que afaste pretensos 

candidatos que já tenham demonstrado evidente desprezo pela 

coisa pública, mínima higidez moral e probidade reduzida afeiçoa-

se, indubitavelmente, aos valores éticos da sociedade brasileira. 

No ponto, não se pode fechar os olhos para o fato de que a 

lei em discussão é fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, 

com visível e notável apoio de toda a sociedade brasileira, farta da 

política atual, amiúde frequentada por políticos dotados de 

reprováveis contornos morais. 

Sendo assim, com base em uma interpretação lastreada 

nos  valores  morais  e  democráticos  do  caso concreto,  pode-se  
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concluir que o âmbito semântico da expressão abarca tão-

somente o procedimento, os atos do processo eleitoral, não se 

referindo a regras de direito material. 

A Lei Complementar nº 135/2010, consoante inicialmente 

referido,  estabeleceu  novas  causas  de  inelegibilidade,  as 

quais constituem  impedimento ao exercício da cidadania  passiva,  

ficando  o  cidadão  privado  do direito público subjetivo de 

disputar cargo eletivo. 

O novo diploma, assim, trata apenas o direito eleitoral 

passivo, sem alterar regras sobre o processo eleitoral de registro 

de candidatura, motivo pelo qual não podem ser enquadradas 

como normas de processo eleitoral.  

A “inelegibilidade não é nem ato nem fato do processo 

eleitoral, mesmo em seu sentido mais amplo”, como assinala a 

Ministra Ellen Gracie ao proferir voto no RE 633703/MG        

(BRASIL, 2011). 

Nessa mesma ordem de ideias, pontifica Ramayna (2010, 

p. 41), com sua habitual percuciência, que “A Lei Complementar 

nº 135, de 4 de junho de 2010, não viola o princípio da  

anualidade previsto no art. 16 da Carta Magna, pois não altera o 

processo eleitoral relativo às fases do alistamento, votação, 

apuração  ou  diplomação”. 

Dessarte, não proporcionando a nova legislação         

alteração do processo eleitoral, id est, não constituindo        

hipótese fática da incidência normativa (facti species), não há 

como incidir a proibição que dimana da regra constitucional que 
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instituiu o princípio da anualidade. Tal conclusão deriva da 

conjugação dos métodos de interpretação constitucional 

hermenêutico-clássico e hermenêutico-concretizador, que 

reciprocamente se complementam.  

Outros métodos, como o científico-espiritual e o normativo-

estruturante, que põem em evidência a ordem dos valores 

constitucionais e a realidade subjacente ao problema, 

respectivamente, levariam a mesma exegese, porém, tendo em 

vista os fins do presente estudo, expresso em seu título, cabe 

restringirmo-nos às notações até então delineadas.  

Instado a se manifestar sobre o tema, nos autos da 

Consulta nº 114709/DF, o Tribunal Superior Eleitoral (BRASIL, 

2010), placitando essa leitura hermenêutica, firmou  compreensão  

no sentido da imediata aplicabilidade da lei, tendo, nessa 

assentada, asseverado que: 

 

A incidência da nova lei a casos pretéritos não 
diz respeito à retroatividade de norma eleitoral, 
mas, sim, à sua aplicação aos pedidos de 
registro de candidatura futuros, posteriores à 
entrada em vigor, não havendo que se perquirir 
de nenhum agravamento, pois a causa de 
inelegibilidade incide sobre a situação do 
candidato no momento de registro da 
candidatura. 

 

O Supremo Tribunal Federal, de igual modo, arrostou a 

polêmica questão, nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.102/DF (caso Jader Barbalho), tendo, após acaloradas e 
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contundentes altercações, das quais resultou empate na votação, 

prevalecido a tese da aplicabilidade imediata da                           

lei  (BRASIL, 2010).2 

Em verdade, acatando a proposta formulada pelo Min. 

Celso de Mello, a Suprema Corte aplicou, por analogia, o art. 205, 

parágrafo único, inciso II, do seu Regimento Interno, o qual 

prescreve que, em caso de empate na votação, deve prevalecer o 

ato impugnado, id est, a decisão recorrida. 

No caso, como a decisão recorrida, dimanada do Tribunal 

Superior Eleitoral, entendera que a aplicação da lei deveria ser 

imediata, prevaleceu esse entendimento. 

Vale registrar que, nessa assentada, o Ministro Joaquim 

Barbosa, salientou, ao iniciar o seu voto, que a apreciação do 

caso dar-se-ia sob a “perspectiva de valorização da moralidade e 

da probidade no trato da coisa pública, sob uma ótica de proteção 

dos interesses pöblicos e não dos puramente individuais”, tendo 

ponderado ainda, quanto à alegação de violação ao princípio da 

anualidade, que a norma impugnada “não se inseriria no campo 

temático de processo eleitoral e que a ‘Lei de Inelegibilidade’ não 

se qualificaria como lei de processo eleitoral”. 

Em data mais recente, contudo, ao julgar a questão 

deduzida no Recurso Extraordinário nº 633.703/MG (BRASIL, 

                                                
2 A Suprema Corte brasileira já havia iniciado a apreciação da questão 
nos autos do Recurso Extraordinário 630.147/DF (Caso Roriz), contudo, 
o processo foi extinto sem julgamento do mérito, tendo em vista que o 
candidato desistiu de disputar o prélio eleitoral antes de ultimada a       
sua análise.  
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2011), com a chegada do novo Ministro Luiz Fux, houve                

o  desempate  na  votação, tendo  prevalecido  o  entendimento no 

sentido de que o novo diploma, por malferir o princípio da 

anualidade eleitoral, não poderia ser aplicado às eleições de 2010. 

Para fundamentar o seu voto, pontuou o Ministro que:  

 
Não nos resta a menor dúvida de que a criação 
de novas inelegibilidades, erigidas por uma lei 
complementar no ano da eleição, fixa regra 
nova inerente ao processo eleitoral, o que não 
só é vedado pela Constituição como pela 
doutrina e pela jurisprudência da Casa. 
 

Tal conclusão, permissa venia, dissocia-se visceralmente 

da destinação ética do processo interpretativo, implica resultado 

vitando, passa ao largo do sentimento de justiça e moral, em nada 

conspirando para o fortalecimento da democracia. 

Contudo, sabendo que a interpretação busca “persuadir 

alguém de que esta e não aquela é a melhor saída, a mais 

favorável, dentro de um contexto ideológico, para uma estrutura 

de poder” (FERRAZ, 2001, p. 259), è compreensível a postura 

assumida pela Excelsa Corte.  

Não se pode olvidar, outrossim, sob a perspectiva da 

semiótica jurídica,  que a significação resultante do labor 

exegètico “não pode ser realmente algo unívoco, dada a ampla 

esfera   de   participação  de  elementos  ideológicos,  axiológicos,  
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histórico-culturais” em interação para a formação de um juízo final 

a respeito de uma textualidade concreta submetida à apreciação 

judicial (BITTAR, 2010, p. 126). 

De qualquer forma, por fás ou por nefas, esta foi a decisão 

que prevaleceu no  âmbito  da  Suprema  Corte, a  quem  compete 

proferir a última palavra em tema de exegese constitucional, 

motivo pelo qual deve guiar as demais decisões dos          

pretórios pátrios. 

O decisum não impediu o Ministério Público Federal de 

persistir na defesa da tese da aplicabilidade imediata de lei, sob o 

álibi de que a relevância, a complexidade e intensa aporia em 

derredor do tema justificam a tenacidade da dissensão. 

Por derradeiro, vale pôr em ressalte que a nova legislação, 

sob a perspectiva do princípio da anualidade, aplica-se às 

eleições municipais de 2012, tendo em vista que em outubro 

desse ano já se terá perpassado o prazo ânuo prescrito na 

Constituição Federal, perseverando, nada obstante, aberta           

a discussão quanto aos aspectos relacionados à violação à    

coisa julgada, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e       

aos princípios da razoabilidade, da irretroatividade das leis            

e da segurança jurídica. 

Nesse sentido, o Partido Popular Socialista (PPS) e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizaram duas          

ações declaratórias de constitucionalidade (ADC 29 e 30),   

visando garantir a aplicação incólume do novel diploma               

às  eleições pósteras. 
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CONCLUSÃO 

 

Segundo o princípio da anualidade da lei eleitoral, toda lei 

que altere o processo eleitoral entra em vigor na data da sua 

publicação oficial, não tendo aplicação, todavia, ao prélio eleitoral 

que ocorra até um ano dessa data. Essa é a regra impositiva que 

se extrai do art. 16 da Constituição Federal. 

A Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), 

vigente desde a data de 07 de junho de 2010, ao alterar as regras 

sobre inelegibilidade, não incidiu na vedação expressa nesse 

preceito constitucional, tendo em vista que não alterou o processo 

eleitoral, mas apenas modificou ditames de caráter material.  

Tal leitura interpretativa lastreou -se, essencialmente, nos 

métodos hermenêutico-clássico e hermenêutico-concretizador da 

interpretação constitucional, com ênfase aos aspectos da filosofia 

moral e política, pautado pelo sentimento comum do que é justo e 

equitativo, não se adscrevendo, pois, à dimensão positivista. 

O Supremo Tribunal Federal, nada obstante, no julgamento 

do Recurso Extraordinário nº 633.703/MG, em exegese dissociada 

dessas premissas metodológicas, firmou compreensão no sentido 

de que, em vista do princípio da anualidade eleitoral, referida lei 

não poderia ser aplicada às eleições de 2010. 

Sendo assim, e em que pesem as densas restrições a 

essa posição, pode-se inferir que, segundo o entendimento 

firmado pela Suprema Corte brasileira, a Lei da Ficha Limpa, por 

alterar regras do processo eleitoral, incidiu na vedação expressa 
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pelo princípio da anualidade, razão pela qual não pode constituir 

móvel para negativa de registro da candidatura nas eleições do 

ano de 2010. 

O princípio, por intuitivo, não veda a sua aplicação às 

eleições municipais de 2012, ficando, contudo, aberta a discussão 

quanto aos aspectos relacionados à violação à coisa julgada, ao 

direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da 

razoabilidade, da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, 

os quais serão apreciados no imo das ações declaratórias de 

constitucionalidade nº 29 e 30, ajuizadas, respectivamente, pelo 

Partido Popular Socialista (PPS) e pela Ordem dos Advogados    

do Brasil (OAB). 

 

 

NOTES ON SUPPLEMENTARY LAW 135/2010 (“LEI DA FICHA 

LIMPA”) AND THE ELECTORAL LAW PRINCIPLE OF 

ANNUALITY 

 

ABSTRACT:  On June 7th, 2010, the Supplementary Law 135, 
known as “Lei da Ficha Limpa” (internally called as “No Records to 
Run for Elections Law”) was published, what brought bold and 
substantial changes to Supplementary Law 64/90. As soon as the 
former came into force, controversies about its application to the 
election on the same year began, because the constitutional 
principle of electoral annuality determines an electoral law that 
alters the electoral procedure shall only be applied to elections one 
year after the date of publication, not before. In this study, the 
intent is to make brief notes on this important controversy, without 
categorical pretensions, but with a modern perspective of 
constitutional interpretation, essentially based on political and 
moral-philosophical thoughts.  
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