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Colendo Conselho Nacional do Ministério Público

ÍNCLITO RELATOR

PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
Nº.
0.00.000.000797/2012-97
REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MP/MG SINDSEMP-MG
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ (ASSEMPECE), pessoa jurƒdica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurƒdicas sob o n„ 15.061.157/0001-02, com
sede social na Rua Assun€•o, 924, sala 05, 1„ andar, centro, Fortaleza - CE, vem
perante esse Egr…gio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
atrav…s de seu Presidente, com arrimo no art. 110, par†grafo ‡nico do
Regimento Interno do CNMP, requerer ingresso no PCA n„
0.00.000.000797/2012-97 na qualidade de litisconsorte da parte ativa, tendo
em vista as razˆes f†ticas e jurƒdicas que passa a expor:
DOS FATOS
O quadro de servidores do Minist…rio P‡blico do Estado do
Cear† (MP-CE) compreende, al…m dos cargos de provimento em comiss•o, os
cargos de provimento efetivo, quais sejam: Analista Ministerial (nƒvel superior
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de escolaridade) e T…cnico Ministerial (nƒvel m…dio de escolaridade), sendo o
ingresso em ambos mediante aprova€•o t…cnica em concurso p‡blico (v. Lei
Estadual n‰ 14.043/07).
Referido concurso p‡blico (em especial para o caso em mesa –
T…cnico Ministerial) possui requisitos prŠprios de investidura, atribui€ˆes
prŠprias para o cargo, sal†rio especƒfico e de acordo com a natureza do cargo e
conte‡do program†tico prŠprio.
Acontece, eminente Julgador, que os servidores do MP-CE
ocupantes do cargo de T…cnico Ministerial est•o sendo compelidos, em todos os
anos eleitorais, como de fato acontece tamb…m neste ano de 2012, a
desempenharem fun€ˆes p‡blicas junto ao Minist…rio P‡blico Eleitoral (MPE),
para as quais n•o prestaram concurso p‡blico, n•o foram nomeados para tanto.
Tamb…m merece destaque, por ser de suma import‹ncia ao
deslinde do caso sub judice, que não há disposição legal que obrigue os
servidores do MP-CE a prestarem serviço junto ao ramo do MPE e muito
menos há a contraprestação ou a concessão de qualquer benefício em
virtude do desempenho de tais funções específicas, quais sejam: de
prestarem servi€os de t…cnico ministerial junto ao Minist…rio P‡blico Eleitoral,
cuja competŒncia recai sobre o do Ente Federal e n•o Estadual, como de resto
ser† demonstrado a seguir.
Faz-se importante destacar, também, que os Tribunais
Regionais Eleitorais (TREs) possuem quadro próprio de servidores para o
exercício das funções de Analista e Técnico Judiciário, o que também
deve acontecer em relação ao MPE, que deverá criar quadro próprio de
servidores, sendo interdito a utilização de expedientes tendentes a
compelir servidores de outros ramos ministeriais a trabalhares de forma
gratuita nas funções próprias do MPE.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Das Funções Eleitorais Como Próprias do MPF
Consoante determina o artigo 72, da Lei Complementar n‰
75/1993 (Lei Org‹nica do Minist…rio P‡blico da Uni•o), compete ao Minist…rio
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P‡blico Federal (MPF) o exercƒcio das fun€ˆes do Minist…rio P‡blico Eleitoral
(MPE).
Desta feita, os Promotores de Justi€a desempenham de forma
subsidi†ria (j† que a fun€•o … precƒpua do MPF) as fun€ˆes do MPE por for€a
de lei (Art. 79, da Lei Complementar n‰ 75/93) e para tanto percebem
gratifica€•o exclusiva como contrapresta€•o pelo desempenho de tal
encargo, cujos recursos s•o provenientes dos cofres p‚blicos da Uni•o
Federal (artigo 70, da Lei 8.625/93).
Assim sendo, o fato de o ofƒcio eleitoral ser exercido por
Promotores de Justi€a n•o enseja a conclus•o de que esse mister „
pr…prio do Minist„rio P‚blico Estadual, visto que pertence ao MPF, nos
termos estatuƒdos pelo art. 75, da Lei Complementar n„. 75/93, verbis:
“Art. 72. Compete ao Minist„rio P‚blico Federal exercer, no que
couber, junto • Justi€a Eleitoral, as fun€ˆes do Minist…rio P‡blico,
atuando em todas as fases e inst‹ncias do processo eleitoral.” (grifo
nosso)

Os Promotores de Justi€a, quando oficiam perante os Juƒzos
Eleitorais, o fazem por delega€•o legal de atribui€ˆes pertencentes
originalmente ao MPF, prova … que s•o nomeados pelo Procurador-Regional
Eleitoral, que … Procurador da Rep‡blica, conforme art. 76 da Lei
Complementar n„. 75/93 e Resolu€•o CNMP n„. 30, de 19 de maio de 2008,
verbis:
“Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu
substituto, ser† designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os
Procuradores Regionais da Rep‡blica no Estado e no Distrito
Federal, ou, onde n•o houver, dentre os Procuradores da Rep‡blica
vitalƒcios, para um mandato de dois anos
“Considerando que, sendo de natureza federal, a designa€•o para o
exercƒcio da fun€•o eleitoral por membro do Minist…rio P‡blico em
primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem
cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor, nos termos do
art. 77 da Lei Complementar n‰ 75, de 1993”
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As decisˆes dos Promotores de Justi€a que, no exercƒcio de
fun€•o eleitoral, requerem arquivamento de inqu…rito policial poder•o ser
revistas, quando n•o acatadas pelo Juiz, pelo Procurador-Regional Eleitoral e
n•o pelo Procurador-Geral de Justi€a, chefe do Minist…rio Publico Estadual
(MPE), consoante jurisprudŒncia assente dos tribunais p†trios:
“TENDO O PROMOTOR REQUERIDO O ARQUIVAMENTO
DO INQUERITO, NAO CABERA AO JUIZO DETERMINARLHE
O
PROSSEGUIMENTO,
MAS
REMETER
A
COMUNICACAO AO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL,
PARA A FINALIDADE PREVISTA NO ART. 357, PARAG. 1, DO
CODIGO ELEITORAL.” (TSE, RHC 145, Rel. Min. Luiz Oct†vio P.
E Albuquerque Gallotti, DJ – de 21.08.1989, p. 133172)

Resta provado, cabalmente, que os Promotores de Justiça
que atuam perante os Juízos Eleitorais o fazem por delegação legal de
atribuições do MPF, não agindo, pois, como membros do Ministério
Público Estadual em suas atribui€ˆes constitucionais. Em outras palavras, o
(s) Promotor (es) de Justi€a, quando investidos das atribui€ˆes do Minist…rio
P‡blico Eleitoral (prŠpria do MPF, como j† se disse alhures) exercem atividade
eminentemente federal, tanto isso … verdade que, verbi gratia, acaso venha
cometer crime de natureza eleitoral, ser•o processados e julgados pelo
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, a teor do que dispˆe a regra de
competŒncia estabelecida no art. 29, I, d do CŠdigo Eleitoral em conson‹ncia
com o art. 96 III, da Constitui€•o Federal.
Nesse sentido … a doutrina de CARLOS VELOSO e WALBER DE
MOURA AGRA em festejada obra em que discorrem acerca do Direito Eleitoral,
verbis:
“Joel C‹ndido atribui dois princƒpios ao Minist…rio P‡blico Federal
Eleitoral: federaliza€•o e delega€•o. O primeiro significa que pertence
ao Minist…rio P‡blico Federal, em tese, a atribui€•o de oficiar junto •
justi€a eleitoral, em todas as fases do processo (previsto nos arts. 37,
I, e 72 da LC n. 75/93). O segundo se configura na prerrogativa de
ser delegada ao Minist…rio P‡blico dos Estados a atribui€•o de oficiar
perante os juƒzes eleitorais, primeira inst‹ncia da Justi€a Eleitoral, o
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que … uma exce€•o ao princƒpio anterior (art. 78 da LC n. 75/93”1
(sem grifos no original)

E prosseguem, com not†vel maestria e autoridade peculiar, os
ilustres doutrinadores nos seguintes termos:
“Os Promotores Eleitorais s•o indicados – entre os membros da
Promotoria de Justi€a – pelo Procurador Regional Eleitoral e pelo
Procurador-Geral de Justi€a, para atuarem em conjunto com os
Juƒzes Eleitorais nas respectivas zonas eleitorais ou junto com o
Procurador Regional eleitoral quando este solicitar. A Lei
complementar n. 75, em seu art. 78, delega aos membros do
Minist…rio P‡blico local as fun€ˆes do Minist…rio P‡blico Federal.
Como membro do Minist…rio P‡blico, tem as mesmas atribui€ˆes do
Procurador Regional Eleitoral, contudo limitada ao respectivo juƒzo
eleitoral, al…m de outras estabelecidas pelas legisla€ˆes eleitoral ou
partid†ria. Esses membros do Minist…rio P‡blico que atuam na seara
eleitoral tŒm direito a verbas indenizat…rias pagas pela Uni•o”
(original sem grifos)

• inconteste a natureza federal das fun€ˆes eleitorais
desenvolvidas por ALGUNS Promotores de Justi€a (a propŠsito, vide
Resolu€•o n„. 302, de 19 de maio de 2008, do Conselho Nacional do Minist…rio
P‡blico - CNMP, que institui o sistema de rodƒzio no exercƒcio das fun€ˆes
eleitorais por Promotores de Justi€a), caso contr†rio, seria ilegƒtimo a Uni•o
suportar o ‘nus do pagamento das gratifica€ˆes aludidas pelos eminentes
doutrinadores.
Tais considera€‡es acerca da natureza federal das fun€‡es
eleitorais s•o necessˆrias para que se chegue a inequƒvoca conclus•o de
que a atribui€•o dos Servidores do MP-CE n•o alcan€am as atividades
eleitorais, dada a inexist‰ncia de expressa disposi€•o legal a respeito,
bem como de contrapresta€•o pelo servi€o prestado.
Com efeito, cargo p‚blico - compreendido como um plexo
de atribui€‡es fixadas em lei – n•o pode ser confundido com seus
VELLOSO, Carlos M†rio da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral.
2ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2010, p. 59
2
Publicada no DOU do dia 27.05.2008, p†g. 159.
1
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ocupantes, de sorte que o simples fato de um Promotor de Justiça atuar
na seara eleitoral - em razão de expressa disposição legal - não importa
que tenha que ser o mesmo assistido por servidores estaduais, mormente
porque tais funções escapam das atribuições do ramo estadual do MP.
Os Servidores substituídos nesses autos não pertencem ao
MPF, sendo suas obrigações funcionais limitadas aos fins institucionais
do MP-CE ao qual pertencem, da forma como dispuser a Constituição e as
leis, não compreendidas nessas as funções eleitorais por inexistência de
expressa previsão legal.
De fato, os servidores dos Tribunais de Justiça dos estados
não obrigados a prestar serviços na Justiça Eleitoral, malgrado o Juiz
Eleitoral de primeiro grau seja um magistrado estadual. Com efeito, os
órgãos da Justiça especializada possuem quadro próprio de servidores
admitidos em concurso público ou ocupantes de cargos em comissão.
Nesse sentido, vide Lei n„. 10.842/2004, que “Cria e transforma cargos e fun•‚es
nos Quadros de Pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, destinados ƒs Zonas
Eleitorais”.
Se assim procede em relação aos servidores do Poder
Judiciário, de outro modo não pode ser em relação aos (servidores) do
Ministério Público, devendo, pois, serem dotadas as Promotorias
Eleitorais, como as Zonas Eleitorais, de quadro próprio de servidores.
Ademais, outrora, os servidores do Poder Judici†rio estadual
eram nomeados, quando da inexistŒncia de servidores efetivos do TRE, para
atuar no CartŠrio Eleitoral, conforme autorizava o Art. 33 do CŠdigo Eleitoral,
concedendo-lhes uma contrapresta€•o correspondente a 20% (vinte por cento)
do Diretor-Geral do TRE, nos termos do Par†grafo ’nico, Art. 2„ da Lei n„.
8.350/91, in verbis;
“Art. 2 o A gratifica€•o mensal de Juƒzes Eleitorais corresponder† a
18% (dezoito por cento) do subsƒdio de Juiz Federal. Par†grafo ‡nico.
As atividades de Escriv•o Eleitoral, quando n•o correspondentes a
cargo ou fun€•o de confian€a, ser•o retribuƒdas com uma gratifica€•o
mensal correspondente a vinte por cento do vencimento b†sico de
Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral.”
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Por inferŒncia lŠgica chega-se a conclus•o inequƒvoca de que,
como ocorria em rela€•o aos servidores do Poder Judici†rio, somente em raz•o
de norma legal especƒfica, que, num mesmo tempo, fixe a obriga€•o e a
contrapresta€•o e que poder•o os Servidores Estaduais desempenhar fun€ˆes
eleitorais.
Do Princípio da Legalidade Estrita
Como … cedi€o, vivemos num Estado de Democr†tico de Direito,
corol†rio da ideia de Imp…rio da Lei. O princƒpio da legalidade, numa
perspectiva histŠrica, denota a limita€•o do poder estatal em prol das liberdades
individuais. Nesse sentido preleciona CELSO ANT“NIO BANDEIRA DE MELLO3
acerca do Direito Administrativo e Estado de Direitos:
“•, pelo contr†rio, um Direito que surge exatamente para regular a
conduta do Estado e mantŒ-la afivelada •s disposi€ˆes legais, dentro
desse espƒrito protetor do cidad•o contra descomedimentos dos
detentores do exercƒcio do poder estatal. •, pois, sobretudo, o filho
legitimo do Estado de Direito, um Direito sŠ concebƒvel a partir do
Estado de Direito: o Direito que instrumenta, que arma o
administrado, para defender-se contra os perigos do uso desatado do
Poder.”

Nessa perspectiva a Carta Magna assegurou que somente por lei
em sentido estrito … que ser•o limitadas as liberdades individuais, bem como
fixadas obriga€ˆes a serem cumpridas pelo cidad•o (art. 5„, II, da CF). Admitir
o contrário, Excelência, é ferir de morte o Estado de Direito.
A pretens•o de obrigar os servidores dos ramos estaduais do
MP a prestarem servi€os prŠprios do MPF encontra Šbice na legalidade como
garantia individual (art. 5„, II, da CF), bem como no princƒpio de centrada
regŒncia da pr†tica administrativa inserto no art. 37, caput, da Carta Cidad•.
Tamb…m aƒ se insere a legalidade na perspectiva de proteger o cidad•o contra
os desmandos do Estado, como se verifica no caso sub examine.

3

Curso de Direito Administrativo. 26” ed. S•o Paulo: Malheiros, 2002, p. 47.
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Este princƒpio, juntamente com o de controle da administra€•o
p‡blica pelo Poder Judici†rio, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma
das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei ao
mesmo tempo em que define os direitos individuais tamb…m estabelece os
limites da atua€•o administrativa que tenha por objeto a restri€•o de tais
direitos em benefƒcio da coletividade.
O que se pretende aqui … demonstrar que as fun€ˆes
administrativas executadas pelos servidores n•o lhes vem como que atrav…s de
uma esp…cie de “osmose” em rela€•o as atribui€ˆes eleitorais exercidas pelos
Promotores de Justi€a, mediante delega€•o legal de atribui€ˆes do MPF.
Trata-se, como se percebe, de uma questão de legalidade a vedação ao
exercício de trabalho gratuito por servidores estaduais (técnicos
ministeriais) em atividade eminentemente federal sem disposição clara,
expressa e específica em sentido contrário, ou seja, ogrigando-os.
Afirmar peremptoriamente que os servidores (Técnicos
Ministeriais) são responsáveis por todas as atividades administrativas
afetas ao Ministério Público Federal Eleitoral é ampliar de forma
indevida suas atribuições.
Sempre se faz necess†rio lembrar que em mat…ria de Direito
Administrativo e de Administra€•o P‡blica, como se verifica no presente caso, …
imperiosa a regŒncia de normas e princƒpios cuja interpreta€•o deve realizada
de restritiva, de forma a evitar desmandos por parte do Estado.
Da Vedação do Enriquecimento Sem Causa
Admitamos, por puro amor ao debate, que a interpreta€•o
extensiva que estar a fazer os •rg•os de Administra€•o Superior de alguns
ramos estaduais do MP – no sentido de obrigar seus Servidores ao exercƒcio de
fun€ˆes eleitorais - n•o viole o princƒpio da legalidade. Encontra óbice,
todavia, em outros dispositivos e princípios implícitos e explícitos na
Constituição Federal que vedam, por exemplo, o enriquecimento sem
causa.
O art. 1º da Carta Política eleva a dignidade humana a
fundamento da República Federativa do Brasil. A propósito, constitui
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princƒpio universal de direito inscrito na Declara€•o Universal dos
Direitos do Homem (art. XXIII), que ningu„m pode se locupletar do
trabalho de outrem. Ademais, indiretamente, encontra-se ele (o princƒpio
que veda o enriquecimento sem causa) inserido na Constitui€•o Federal
entre os “direitos e garantias fundamentais (art. 5‹, Œ 2‹) e, no •mbito da
administra€•o p‚blica, implicitamente, quando prev‰ a responsabilidade
objetiva por ato ilƒcito (art. 37, Œ6‹).
A fixa€•o dos padrˆes de vencimento e dos demais componentes
do sistema remuneratŠrio observar†, dentre outros requisitos, a natureza, o
grau de responsabilidade e a complexidade das atribui€ˆes dos cargos, nos
termos no art. 39, – 1„, da CF, ensejando a ila€•o de que para cada
obriga€•o serˆ fixada uma contrapresta€•o equivalente.
O desvio de fun€•o no caso em testilha „ latente.
A jurisprudŒncia p†tria, em especial a consolidada pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTI—A tem-se firmado no sentido de que a irregularidade consubstanciada
no desvio de fun€•o n•o pode nem deve dar ensejo ao enriquecimento sem causa
em favor do Estado, sendo passƒvel de indeniza€•o, sen•o vejamos:
“1. Servidor p‡blico: o desvio de fun€•o ocorrido em data
posterior • Constitui€•o de 1988 n•o pode dar ensejo ao
reenquadramento; no entanto, tem o servidor direito a
receber a diferen€a das remunera€‡es, como indeniza€•o,
sob pena de enriquecimento sem causa do Estado:
precedentes. 2. Recurso extraordin†rio: inviabilidade para o
reexame dos fatos da causa, que devem ser considerados na
vers•o do acŠrd•o recorrido (S‡mula 279): precedentes.” (STF,
Processo AI-AgR 594942, Relator(a) Ministro SEP’LVEDA
PERTENCE, decis•o datada de: 12/12/2006, grifei)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDIN˜RIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
P’BLICO. DESVIO DE FUN—™O AP•S A CONSTITUI—™O
DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO.
DIREITO
šS
DIFEREN—AS
REMUNERAT•RIAS.
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Consoante a jurisprudŒncia do Supremo Tribunal Federal, "o
desvio de fun€•o ocorrido em data posterior • Constitui€•o de
1988 n•o pode dar ensejo ao reenquadramento. No entanto,
tem o servidor direito de receber a diferença das
remunerações,
como
indenização,
sob
pena
de
enriquecimento sem causa do Estado" (STF - AI 339.234AgR, Relator Ministro Sep‡lveda Pertence). Outros
precedentes: RE 191.278, RE 222.656, RE 314.973-AgR, AI
485.431-AgR, AI 516.622-AgR, e REs 276.228, 348.515 e
442.965. Agravo regimental desprovido.” (STF - RE-AgR
433578, Relator Ministro CARLOS BRITTO, decis•o datada de
01/11/2006, grifei);
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR P’BLICO. DESVIO DE
FUN—™O.
ENQUADRAMENTO.
DIFEREN—AS
SALARIAIS. RECURSO ESPECIAL. 1. A remuneração
recebida pelo servidor é a contraprestação pelos serviços
prestados; n•o se pode desconsiderar o desvio do mesmo para
uma fun€•o t…cnica, distinta da qual foi originalmente investido,
e que exige certas atribui€ˆes e conhecimentos, devendo ser
equilibrado com o pagamento das diferen€as salariais, sob pena
de locupletamento indevido do estado. 2. Recurso conhecido e
n•o provido.” (STJ, RESP 197106, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL. , sendo os grifos nossos).
O desrespeito ao princƒpio da igualdade (art. 5„, caput, da CF) …
claro. Entendemos que, no presente caso, a Lei 8.625/93 est† sendo
interpretada de modo distorcida, pois, por um lado, … utilizada para afirmar que
as atividades eleitorais devam ser exercidas pelo Promotor Eleitoral (diga-se
promotor local) que oficie junto ao Juƒzo do servi€o eleitoral de cada Zona e,
por extens•o de entendimento, as atividades administrativas dever•o ser
exercidas pelos servidores que laboram junto a esses Promotores de Justi€a
locais. Por outro lado concede gratifica€•o aos membros do Minist…rio P‡blico
no exercƒcio de fun€ˆes eleitorais, n•o extensiva, todavia, aos servidores que os
auxiliam.
A inobservância do princípio da igualdade ganha
proporções gritantes quando se constata que os Ministros do Pretório
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Excelso e os do Superior Tribunal de Justiça, bem como o ProcuradorGeral da República percebem gratificação por atividades exercidas no
Superior Tribunal de Justiça. Também os desembargadores, os Juízes
Estaduais e Federais, bem como o Procurador Regional que oficial nos
Tribunais Regionais Eleitorais também são remunerados, além dos
Promotores de Justiça e Magistrados Estaduais. Por que deverá ser
diferente em relações aos servidores dos MP? Por que somente eles
deverão trabalhar gratuitamente, até mesmo porque a Justiça Eleitoral
possui quadro próprio de servidores?
Diante do farto e claro fundamento jurƒdico estabelecido acima,
conclui-se que n•o h† obriga€•o dos servidores do MP/CE prestarem servi€os
eleitorais, ante a total ausŒncia de previs•o legal que institua tal obriga€•o, bem
como em raz•o da necess†ria contrapartida pelos servi€os prestados.
DOS PEDIDOS
Em raz•o do exaustivamente exposto o SINSEMPECE, atrav…s
de seu Presidente e na defesa dos direitos da categoria profissional que
representa, requer o ingresso no feito na qualidade de litisconsorte da parte
ativa, manifestando, desde j†, sua pretens•o em utilizar da tribuna com o fito de
realizar sustenta€•o oral.
No m…rito, pugna pelo julgamento procedente da pretens•o
autoral com o fim de afastar a obrigatoriedade de os servidores do MP-CE
quanto ao desempenho de atividades afetas ao MPE.
Nestes Termos.
Pede Deferimento.
Fortaleza - CE, 12 de setembro de 2012.

FRANCISCO ANTÔNIO TÁVORA COLARES
Presidente
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