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Proposta de Enunciado: O modelo do compliance revigora a atuação dos órgãos autônomos, para exercerem o 

controle de juridicidade sobre as cláusulas restritivas da isonomia dos editais de movimentação na carreira, como 

é o caso da Remoção Interna, modulada pelo exercício na comarca, não apenas com relação à legalidade, mas 

também difuso de constitucionalidade. 

  

  

I. O exercício na comarca como eufemismo de cláusula restritiva da igualdade 

 

 A crítica feita ao instituto da Remoção Interna e a qualquer outro que, embora receba nome diverso 

(Opção, Relotação, Movimentação Interna, etc), conserve o mesmo regime jurídico de restrição do concurso de 

movimentação, mediante alteração do critério de antiguidade na carreira e/ou limitação dos potenciais candidatos, 

reside na introdução de classificação discrepante da regra da isonomia, sem qualquer fundamento na desigualdade 

do substrato fático que fundamentasse, pelo desequilíbrio empiricamente verificado, a compensação das 

desvantagens. O cerne da restrição na movimentação está na criação da Remoção Interna no Estado de Goiás com 

feições peculiares, em que se outorgou um privilégio aos membros lotados na comarca e, sub-repticiamente, 

ocorreu a subversão da posição no quadro de antiguidade pela adoção do exercício na comarca. Essa grave 

distorção no Ministério Público de Goiás é um defeito exemplar, que não se repete em nenhum outro Estado da 

Federação, ao lograr reunir em um mesmo instituto vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade. Aliás, eventual 

alteração do nomen iuris, mantendo o mesmo regime, apenas reforçaria o estigma da ilicitude, como novo sintoma 

de Desvio de Poder. 

 

 Muito mais do que uma exposição crítica, o libelo aqui apresentado concerne à incompatibilidade da Lei 

Complementar Estadual do Estado de Goiás n. 113/2014 com relação à cláusula constitucional da igualdade. Essa 

lei inovou o estatuto do Ministério Público brasileiro, criando a Remoção Interna, mediante a adoção de um 

eufemismo, para cláusula restritiva da isonomia, chamada “exercício na comarca”. Essa limitação arbitrária não 

encontra respaldo no Princípio de Proporcionalidade, como método hermenêutico de ponderação do princípio da 

igualdade, de cuja demonstração depende a legitimidade da classificação discriminatória entre membros de mesma 

entrância. Basta prospectar no estatuto da Magistratura do Estado de Goiás, que trata de matéria correlata, sujeita, 

portanto, aos mesmos balanceamentos, que essa classificação dissonante da isonomia, apenas é admitida como 

critério subsidiário de desempate na antiguidade dentro da mesma entrância. Somente nessa circunstância essa 

classificação, distintiva da paridade jurídica entre membros de uma instituição, deixará de ser suspeita. 

 

 Para efeitos de mitigação da cláusula jurídica da igualdade, exige-se que a classificação criadora de 

desigualdade entre cidadãos deva ser avalizada por compelling state interests, o que nem remotamente se observa 

na concepção da Remoção Interna, até porque ela não sobreviveria ao primeiro filtro do exame do Princípio da 

Proporcionalidade (Adequação), haja vista a ausência de pertinência aos “interesses públicos necessários e 

inadiáveis”. Antes, o que se observa é uma inconfessável gestão ineficiente do conhecimento organizacional, pois 

a expertise de membros, que se especializaram em determinada área do conhecimento e a sedimentaram pela práxis, 

vai se extraviar na carreira, pois a porta de entrada nas comarcas de maior entrância será aquela promotoria 

previamente enjeitada pelos colegas, que se removeram internamente, normalmente voltadas para uma rotina 

padronizada e trabalho menos artesanal. Tudo isso apenas para favorecer alguns privilegiados em detrimento de 

outros membros, alavancando-os na ordem de precedência na antiguidade pelo critério “exercício na comarca”, 

sem qualquer reflexo no interesse público, cuja existência é indispensável para sopesar o requisito da Adequação. 

A Adequação precede às outras etapas cronológico-prejudiciais de depuração do Princípio da Proporcionalidade, 

como ferramenta metódica de ponderação dos valores em tensão, de modo que somente prosseguiremos no exame 

consecutivo das etapas de Necessidade e Proporcionalidade em Sentido Estrito, para dimensionar a disruptura do 
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recorte da Remoção Interna na carreira e quiçá interesses corporativos amalgamados no modelo concebido em 

detrimento da isonomia entre membros. 

 

 Nesse diapasão, vale citar a recente alteração do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás 

(Lei Estadual 20.254/2018, art. 23). Mesmo no caso da Opção, que poderia bem servir ao propósito escuso de 

escamotear uma modalidade de movimentação na carreira, para ludibriar a posição no quadro geral de antiguidade, 

dever-se-ia, naquele estatuto, observar o critério de antiguidade na entrância, somente se admitindo o exercício na 

comarca como critério de desempate. Nessa perspectiva, poderíamos, desde que superado o filtro de Adequação, 

entender a Remoção Interna, como catalisadora de um suposto “interesse público” que autorizasse preliminarmente 

a mitigação do tratamento isonômico entre membros. Contudo, não poderíamos entender o instituto, como 

Necessário, cujo significado repousa sobre o equilíbrio da relação de custo-benefício. O alegado motivo de 

engessamento do fluxo da carreira não se resolve com uma estratégia incipiente de movimentação horizontal, mas 

sim a partir de uma abordagem vertical ligada a supressão de incentivos financeiros para adiamento de 

aposentadorias (abono de permanência e licença prêmio) e redução da idade compulsória, como alternativa menos 

onerosa para alcançar o escopo pretendido. 

 

 Supondo a existência de Adequação e Necessidade na regra da Remoção Interna e, a despeito da 

condescendência acadêmica com a metodologia cronológica e prejudicial dos requisitos do Princípio da 

Proporcionalidade, perseveramos no sentido de que ela, ainda assim, careceria do último requisito 

(Proporcionalidade em sentido estrito) para justificar o sacrifício do estatuto jurídico do regime da carreira, como 

cláusula pétrea e sua imunidade ao processo de reforma constitucional, para alcançar resultados medíocres no 

cotejo com o risco a que a Instituição se exporia. A Proporcionalidade em sentido estrito, todavia, não prevaleceria, 

considerando alternativa, menos onerosa e mais eficaz, que prestigiaria a carreira sem introduzir uma fattispecie 

nova, que atenderia essa correlação de meios a fins: o alargamento dos potenciais candidatos fora do círculo 

daqueles lotados na comarca, desde que fossem de igual escalão, permitindo o esgotamento da movimentação 

horizontal na mesma entrância, antes de abrir o Edital de Promoção, conforme já decidiu a Plenária do CNMP, 

proferida na Sessão Ordinária, realizada no dia 29 de janeiro de 2009, nos autos n.º 0.00.000769/2008-93. Esta 

mesma diretriz foi adotada pelos Ministérios Públicos do Mato Grosso e do Maranhão, tendo em vista a 

semelhança das redações entre os dispositivos contidos nas respectivas leis orgânicas que ensejaram a interpretação 

do CNMP, sempre sob o nivelamento da paridade dos membros pela entrância. Ou seja, o malfadado instituto, 

além de não preencher os quesitos de Adequação e Necessidade, carece do derradeiro filtro de congruência entre 

a classificação legislativa discriminatória e o fim a que se destina (Proporcionalidade em Sentido Estrito) para 

autorizar a mitigação do princípio da igualdade na carreira. 

 

II. A simetria entre os Estatutos do Ministério Público e da Magistratura e o regime das regras de movimentação 

na carreira 

 

O arcabouço da movimentação na carreira dos membros do Ministério Público guarda simetria com os 

critérios e modalidades da Magistratura, que são estruturados de forma exauriente pela Constituição. Por ser de 

envergadura equivalente à Magistratura, o constituinte conferiu ao Ministério Público status de cláusula pétrea à 

medida que ele é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, razão pela qual possui 

prerrogativas e garantias diferenciadas, como forma de zelar pela manutenção da ordem jurídica, do regime 

democrático e promoção dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Diante da relevância das atribuições conferidas (artigo 127, caput, da Constituição Federal), o constituinte 

originário conferiu eficácia limitada à norma constitucional de previsão de organização e atribuições de cada 

Ministério Público, conforme se lê do artigo 128, § 5º. Promovendo, então, uma interpretação sistemática dos 

artigos (127, caput e 128, § 5º), consta que o legislador ordinário deve plasmar o conteúdo da edição de leis com 

a arquitetura constitucional, cujo vertedouro é a eficácia dos comandos constitucionais e a preservação da função 

do parquet enquanto instituição permanente, diferenciada e com desenho constitucional próprio, dada a relevância 

da sua atuação. De que valeria todo o arcabouço constitucional para encapsular os direitos fundamentais contra a 

potestade do Estado e imunizá-los do Poder de Emenda,  se a independência funcional do Ministério Público, 

como elemento sensível do órgão, pudesse ser esvaziado pela relativização das modalidades sucessivas e alternadas 

Remoção/Promoção, isto é, pela criação de uma terceira modalidade espúria, cuja inovação foi vedada, não só pela 
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Constituição Federal, como também pelo art. 63 da Lei n. 8.625/1993? Aliás, somente porque não mudou o critério 

de antiguidade, do contrário ela não seria mais balizada pela mesma fórmula, admitindo variação semântica pela 

circunstância meramente acidental de lotação na comarca e tampouco a restrição dos candidatos àqueles lotados 

na comarca, o CNMP pôde, nos autos n.º 0.00.000769/2008-93, adotar o exaurimento da Remoção como forma de 

movimentação horizontal na entrância sucessivamente à vacância anterior, como questão prejudicial à abertura 

dos Editais de Promoção. 

 

Não é só nesse aspecto que a Lei Orgânica Nacional é afrontada, pois ela exige também “edital distinto” 

e a Lei Complementar Estadual n. 113/2014, sem nenhuma convicção jurídica, disse “Art. 167-A. A remoção 

interna é forma de provimento anterior à fixação de critérios pelo Conselho Superior do Ministério Público e à 

publicação do respectivo edital.[...omissis...].” Aí supostamente residiria a fonte para ausência de publicidade  que 

arrasta consigo violação da isonomia (entre promotores de igual entrância) e impessoalidade (circunscreve os 

candidatos apenas àqueles lotados na comarca). Ironicamente, no caso de instalação de nova Promotoria, não é 

demasiado destacar que o “edital distinto” sequer é observado, apesar de, como se refere o doutrinador o 

doutrinador EMERSON GARCIA ,  (…) inamovibilidade, no entanto,  não deve ser compreendida sob uma 

perspectiva de ordem meramente “física”, como simples vinculação do agente a determinado órgão. É necessário 

que sejam preservadas as características intrínsecas do órgão ocupado, vale dizer, o plexo de atribuições a serem 

desempenhadas pelo titular do órgão não pode ser suprimido no período de titularidade, isto sob pena de 

esvaziamento da garantia da inamovibilidade.”. No fundo, o sofisma da Remoção Interna revela-se plenamente no 

ato de instalação de Promotorias, embora seu sentido latente não fique, desde o início, claro em razão de se travestir 

de um procedimento formal, mas que em outras circunstâncias sequer é observado. 

 

Da mesma maneira que a Constituição não contemplou a chamada Remoção Interna para a Magistratura, 

ela tampouco poderia ser adotada pelo Ministério Público como espécie nova e, muito menos, como foi dito, 

suprimir a posição do membro no quadro geral de antiguidade, para efeito de computar o tempo de exercício na 

comarca e assim esvaziar o sentido de carreira para os Promotores de igual entrância, já que eles sofreram autêntica 

regressão em relação a posição no quadro de antiguidade cujo prêmio de consolação é a possibilidade da 

antiguidade ser considerada para efeito da remota aspiração ao cargo de Procurador de Justiça. 

 

Tanto é assim que os outrora Promotores intermediários lotados na capital, antes do advento da 

famigerada Remoção Interna, concorreriam com os Promotores de terceira entrância de acordo com sua posição 

no quadro geral de antiguidade. Daí que, até mesmo numa análise perfunctória, a reconfiguração da ordem de 

precedência por força da modalidade da Remoção Interna viola direito adquirido. Tampouco o exotismo da 

hipótese encontra previsão como espécie no que toca à movimentação da carreira da magistratura e por essa mesma 

razão também ressai sua inconstitucionalidade no âmbito do Ministério Público. 

 

Os Estatutos da Magistratura e do Ministério Público, notadamente quanto à movimentação na carreira e 

seus desdobramentos, são equiparados às regras auto-aplicáveis, cuja eficácia descende diretamente da 

Constituição, não permitindo, desse modo, nenhum tipo de relativização. Antes, o que se observa, após a redação 

dada pela Emenda Constitucional 45/2004, é a paridade de estatutos por força do art. 129, § 4º, da Constituição 

Federal que enuncia uma cláusula de isonomia, nivelando os membros do Ministério Público aos Magistrados nas 

mesmas hipóteses à medida que esse dispositivo se reporta ao art. 93 do texto constitucional. 

 

Nesse diapasão, vale realçar a doutrina de CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO e GIORDANE 

ALVES NAVES. Segundo eles a aplicabilidade da regra do § 4º, do art. 129, da Constituição Federal deve ser 

analisada do ponto de vista da capacidade de irradiação de efeitos desde o momento de sua promulgação à medida 

que ela estabeleceu normatividade suficiente, ou seja, sequer haveria espaço na pretensão exauriente do art. 93, 

VIII-A, introduzido no texto constitucional pela Emenda Constitucional 45/2004, para restrição ou ampliação das 

hipóteses ou critérios de remoção, excluindo, de antemão, a remoção de ofício e interna. Assim, não caberia nem 

mesmo admitir essa regra de movimentação na carreira como norma de eficácia contida, pois não vislumbramos 

no art. 93, VIII-A “a permissão do legislador constituinte derivado no sentido de possibilitar que o legislador 

infraconstitucional restrinja ou regulamente essa norma”, Nem há necessidade de regulamentação pela legislação 

infraconstitucional, haja vista que essa regra apresenta completa normatividade. Nesse sentido, a Lei 

Complementar Estadual 25/98 não poderia dispor, sob pena de inconstitucionalidade, diversamente da Emenda 

mailto:4promotoria@mpgo.mp.br


*Rua T-30, Esq. com T-47, nº 669, Setor Bueno, Goiânia – GO 

prédio do Juizado da Infância e Juventude 

Telefone e Fax (62) 3285-5429 

4promotoria@mpgo.mp.br 

 

 

Constitucional 45, vigente desde 08 de dezembro de 2004. 

 

Ora, se a Constituição entendeu vitaliciar membros do Ministério Público e da Magistratura, assegurando 

uma investidura no cargo mediante concurso público, tais garantias sinalizam que, ao contrário dos detentores de 

mandatos eletivos, sensíveis a repercussão da opinião pública, como êmulo do discurso para cooptar simpatizantes 

e, reversamente à este alinhamento político-ideológico, definir adversários, promotores e juízes nivelam-se na 

exata medida em que suas atividades-fins devem se pautar pelo direito, traduzindo em uma atuação funcional 

independente. A utilização do código operacional aviltante da política, baseado no binômio amigo-inimigo, é 

avesso à constituição ontológica desses órgãos, como instrumento de garantia de direitos fundamentais, de modo 

que a intrusão do afeto para o exercício discricionário quanto a definição de critérios de movimentação na carreira, 

que se estabelece aprioristicamente para favorecer determinado círculo de relações sociais, não somente é uma 

deturpação da regra constitucional da independência, mas, antes, subverte o próprio código de conduta 

(compliance) da organização, transformando o Ministério Público em mero apêndice da vontade maniqueísta, 

insuflada pelos bajuladores de plantão. Independência, afinal, postula a atividade ministerial livre de 

constrangimentos morais ou expectativas de reciprocidade, tão caras às inclinações de natureza política e pautas 

corporativas. 

 

De outro lado, essa fattispecie rompe com o princípio da unidade que a Constituição preconizou ao 

estabelecer uma lei nacional dos Ministérios Públicos estaduais (Lei n. 8.625/1993, art. 63), permitindo uma fissura 

inconstitucional na discricionariedade prevista no art. 128, § 5º, da Constituição da República, conforme, aliás, 

vários precedentes dos Tribunais Superiores em relação a interpretação do art. 24 da Constituição  e a Competência 

Concorrente dos Estados, orientadas pelo escopo de reduzir as assimetrias institucionais, em que se assentou que 

a criação de uma hipótese nova não prevista na norma geral escapa do poder regulamentar e âmbito legiferante 

dos Estados. 

 

A carreira do Ministério Público Estadual é, pois, única, tendo como forma de ingresso o concurso público 

com conteúdo semelhante, regida por uma lei nacional (Lei nº 8.625/93) e orientada por resolução do CNMP 

(Resolução nº 14/2006), ressalvando que a unidade do Ministério Público, embora se projete em um plano 

horizontal, no reconhecimento da autonomia para elaborar as respectivas Leis Orgânicas, não comporta liberdade 

para extrapolar o esquadro de movimentação da carreira da Constituição e da Lei nº 8.625/93 que serve de 

parametrização do controle de constitucionalidade, como já exaustivamente fundamentado. Por isso, dissemos que, 

nesse caso, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, mas não alcança a disciplina de 

movimentação na carreira cuja matéria, como dissemos, foi bem delineada pela Constituição (norma constitucional 

auto-aplicável de eficácia imediata) 

 

III. O fundamento do controle de juridicidade da Remoção Interna e a regra do compliance 

 

III.1 Sob a perspectiva do controle difuso de constitucionalidade 

 

 A Constituição Federal funciona como esquadro, para se aferir a invalidade da cláusula restritiva da 

igualdade, que atende pelo eufemismo de “exercício na comarca” em detrimento da ordem de precedência do 

quadro geral de antiguidade. Contudo, como os parâmetros de controle abstrato de constitucionalidade 

concernentes à carreira estão previstos na Constituição, não se permite a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça 

para propor essa demanda perante o Supremo Tribunal Federal, esfera onde somente podem operar, para tal fim, 

as pessoas e órgãos arrolados no art. 103 da Constituição. 

 

 Não obstante, o Ministério Público não deve acatar resignadamente uma norma notoriamente 

inconstitucional, notadamente quando ele não for o autor da regra, uma vez que estaria legitimado pela prerrogativa 

do art. 128, §5º, da Constituição, que lhe confere iniciativa para a edição ou alteração da lei complementar estadual. 

Esse reconhecimento autorizar-lhe-ia, de ofício, a suspender essa restrição pelo desempenho do autocontrole dos 

atos administrativos eivados de vício. Bastaria, então, que ele encaminhasse um projeto de lei revogando a regra 

que introduziu a Remoção Interna, repristinando ex nunc os dispositivos revogados pela lei revogadora. Como não 

haveria qualquer conteúdo axiológico numa lei com este conteúdo, essa providência funcionaria como 

contracautela em relação ao risco de favorecimento a terceiros, cujos interesses contingentes encontram-se ao 
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abrigo da norma ilegal, pela procrastinação da solução do impasse. Na verdade, a omissão revela-se uma forma de 

desvio de finalidade, haja vista que a protelação do manejo da prerrogativa da autotutela, em razão de uma 

competência discricionária do Procurador-Geral de Justiça, permite a manutenção das condições que determinaram 

a precedência de alguns membros sobre os mais antigos na carreira pela regra da Remoção Interna. 

 

 Porém, ao remeter cópia para o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral posiciona-se 

tacitamente em conformidade com o vício de inconstitucionalidade do instituto. Essa passividade institucional, ao 

se esquivar desse controle, por subestimar o exercício da autotutela com fundamento no controle difuso de 

constitucionalidade, dá alento para acomodação de interesses corporativos e quiçá equacionados no Edital de 

Remoção Interna, ou projetados para um Edital consecutivo. O vetor hermenêutico do modelo de compliance, 

determinante para o poder público, alinhado com a concepção ontológica do Ministério Público, como instrumento 

de garantia de direitos fundamentais e órgão fiador do princípio republicano e dos princípios da administração 

pública, respectivamente constantes dos arts. 1º. e 37 da Constituição Federal, habilita a Instituição a proceder ao 

controle de juridicidade, ao menos sob o aspecto de Adequação, Necessidade e Proporcionalidade em Sentido 

Estrito, cujos filtros compõem o Princípio da Proporcionalidade, como parâmetro de constitucionalidade de atos 

do Poder Público restritivos de direitos fundamentais. 

 

 À medida que o Procurador-Geral tenha, diversamente da hipótese anterior, ele próprio, introduzido 

cláusula restritiva da isonomia na legislação complementar estadual que disciplina o Estatuto do Ministério Público 

Estadual, então caberá prioritariamente aos respectivos Conselhos Superiores, no âmbito do controle difuso de 

constitucionalidade, a competência para afastar a regra ilegítima. Como os cânones de inconstitucionalidade 

também operam como sintoma de conformação do Desvio de Poder, antes mesmo de qualquer especulação em 

torno da parametrização da regra para fins do controle de constitucionalidade, legitima-se o Conselho Superior à 

revisão da lei, concomitantemente materialmente ato administrativo, pela própria Administração Pública, ao 

menos quanto ao critério restritivo dos Editais de Remoção Interna, para a preservação do princípio da 

universalidade/impessoalidade/isonomia no concurso de movimentação interna entre promotores de mesma 

entrância. Nesse caso, a competência, pelo menos subsidiária, do Conselho Superior defluirá naturalmente do 

retardamento injustificável para elaboração do projeto que supostamente corrigiria os desvios da Remoção Interna. 

Cuida-se de poder implicitamente atribuído aos órgãos administrativos no âmbito de suas esferas de atuação, para 

fazer valerem as competências a eles conferidas. Releva observar que a cláusula de isonomia é uma síntese (the 

usual last resort of constitucional arguments) que permite a um só tempo realizar a sindicância dos critérios de 

editais, quer seja na perspectiva das classificações discriminatórias, quer do Desvio de Poder, como atividade 

inerente à rotina daquele Colegiado e metodologia do Princípio da Proporcionalidade, cuja transversalidade 

permeia todos os estatutos. Afinal, como muito repetido, quem dá os fins, dá os meios. 

 

Nessa linha, a manifestação do Ministro Celso de Mello, no sentido de que “a defesa da integridade da 

ordem constitucional pode resultar, legitimamente, do repúdio, por órgãos administrativos (como o Conselho 

Nacional de Justiça), de regras incompatíveis com a Lei Fundamental do Estado, valendo observar que os órgãos 

administrativos, embora não dispondo de competência para declarar a inconstitucionalidade de atos estatais 

(atribuição cujo exercício sujeita-se à reserva de jurisdição), podem, não obstante, recusar-se a conferir 

aplicabilidade a tais normas, eis que – na linha do entendimento desta Suprema Corte – ‘há que distinguir entre 

declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer 

tribunal ou órgão de qualquer dos Poderes do Estado’ (RMS 8.372/CE, Rel. Min. PEDRO CHAVES, Pleno – 

grifei)” (Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 31.923/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão 

monocrática, DJe 19.4.2013, grifos no original). 

 

Esse entendimento conjuga-se com o ideal da sociedade aberta de intérpretes, preconizada por Peter 

Häberle, segundo o qual “[a] interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta”, 

que envolve “[t]odas as potências públicas, participantes materiais do processo social” (Häberle, Peter. 

Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição - Contribuição para a interpretação 

pluralista e procedimental da Constituição. Sergio Antonio Fabris. Porto Alegre, 1997, p. 13). 

 

A edição de ato formal expresso, tido por legítimo, a ser realizado no juízo administrativo, impondo o 

afastamento do texto normativo, para além da relação processual administrativa, na qual assenta a 
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inconstitucionalidade, busca concretizar os mesmos objetivos motivadores da criação do instituto da súmula 

vinculante pela Emenda Constitucional n. 45/2004, entre os quais a segurança jurídica, pela aplicação e 

interpretação uniformes da lei, e a razoável duração do processo, conforme o preceito do inc. LXXVIII do art. 5º 

da Constituição da República, aplicável administrativamente. Insere-se, assim, entre as competências 

constitucionalmente atribuídas ao CNMP a possibilidade de afastar, por inconstitucionalidade, o fundamento ilegal 

de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos ao seu espaço de influência à 

observância desse entendimento, enunciado por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta de seus 

membros. 

 

Afinal, o Conselho Nacional do Judiciário já determinou, inclusive, a republicação de Edital de Remoção 

Interna, para que se retificasse o critério de exercício na comarca e o substituísse pelo de antiguidade na entrância, 

estendendo a amplitude do concurso também para juízes não lotados na comarca, porque, não obstante a disciplina 

constitucional da matéria, não faltou àquele órgão accountability hermenêutica para compreender que a norma era 

materialmente ato administrativo. 

 

Na mesma linha, o Ministério Público de Minas Gerais, que serviu de inspiração e emprestou esse modelo 

de movimentação na carreira para o Estado de Goiás, cujo critério foi estabelecido na 23ª. Sessão Ordinária do 

CSMP, realizada em 23 de novembro de 2009, refluiu quanto ao eufemismo da cláusula de assimetria chamada 

“exercício na comarca” para aferir a antiguidade, passando a adotar o critério autêntico de antiguidade na entrância, 

a partir da 13ª. Sessão Ordinária, realizada em 12 de julho de 2010, ao revogar o Enunciado  48. E somente nessa 

condição, a chamada Remoção Interna foi mantida na respectiva Lei Orgânica Estadual. 

 

III.2 Sob a perspectiva do controle do Desvio de Poder 

 

Antevendo situações em que o Administrador Público incorreria em práticas lesivas à moralidade 

administrativa, dispuseram-se no texto constitucional mecanismos jurídicos para combater tais atos de iniquidade. 

É, por exemplo, o caso da Ação Popular, prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição e disciplinada pela Lei 

nº 4.717, de 29 de junho de 1965 (“Lei de Ação Popular”). O art. 1º, da Lei de Ação Popular, prevê que qualquer 

cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio dos 

entes federativos, bem como das entidades autárquicas e sociedades de economia mista. Do art. 2º, da mesma lei, 

extrai-se que Desvio de Finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, na regra de competência, assemelhando-se à teoria clássica do détounenment de 

pouvoir (Desvio de Poder). É importante reparar que, apesar de os arts. 1º e 2º considerarem nulos apenas os atos 

que sejam lesivos ao patrimônio, a interpretação constitucional da lei abarca também os atos lesivos à moralidade 

administrativa. A constitucionalização da lei de ação popular conferiu-lhe maior densidade, incluindo, doravante, 

a hipótese de fraus legis em contrariedade à moral administrativa, sobretudo quando adversa ao espírito da lei, 

sendo possível inferir dela sua orientação de repressão ao ato que seja não só ilegal de um enfoque positivista, mas 

que seja, como dito anteriormente, também forma implícita de Desvio de Poder. 

 

Para fins da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, conforme entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça, a figura do dolo para a verificação do ato ímprobo é indispensável. Se o Administrador Público 

se enquadrar na primeira hipótese de Desvio de Poder (interesse público alheio à categoria do ato), é possível que 

a via judicial não seja suficiente para aplicar as devidas penalidades, visto que tal hipótese de desvio pode ocorrer 

por meio do exercício da boa-fé. Cabe relembrar, no entanto, que é atribuído ao Executivo o poder de autotutela, 

por meio do qual deve fulminar seus atos ilegais. Nos termos da Súmula 346 do STF, “a Administração Pública 

pode declarar a nulidade seus próprios atos”, e em conformidade com a Súmula 473 do STF, “a Administração 

pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porquanto deles não se originam 

direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 

 

Quando tratamos da ilegitimidade da Remoção Interna, denunciamos, sobretudo, a irregularidade da 

substituição do critério sedimentado de “antiguidade na carreira” pela “antiguidade na comarca”, que poderia 

facilmente se amoldar ao Desvio de Poder, em que o vício do ato administrativo não se revela prima face à medida 

que ele permanece oculto sob a “máscara de legalidade”. Nesse sentido, o Desvio de Poder, aqui protagonizado 

por esse arranjo de forças, que se utilizou da cisão da competência, para enxertar, na legislação orgânica estadual, 
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a Remoção Interna, dispensa a prova do elemento psicológico de vilipêndio à carreira, porquanto desnecessário. 

Mesmo quando se pondera a omissão do gestor e se demonstra a corrupção do sistema de movimentação na carreira, 

conquanto rígido e pré-concebido constitucionalmente, não se faz qualquer alusão deletéria à integridade moral do 

Procurador-Geral de Justiça, antes se reporta ao compromisso moral do Ministério Público quanto à autocrítica e 

ao modelo de compliance, cuja mecânica confere nova dinâmica em relação ao controle difuso de 

constitucionalidade à medida que a boa governança dos entes públicos reclama coerência do discurso daquele 

órgão [Ministério Público], responsável pelo velamento dessas estruturas internas organizacionais no âmbito da 

administração, com suas próprias atitudes. 

 

Assim, constitui postulado lógico-epistemológico do Ministério Público, como órgão vocacionado para 

fiscalização das leis e dos princípios constitucionais, não apenas zelar pela observância das pautas ético-jurídicas 

a serem adotadas pelos órgãos da administração pública, mas também implementá-las no âmbito interno mediante 

um mínimo de esforço hermenêutico. Nesse sentido, a observância cega e resignada  à figura da Remoção Interna 

destoa da cultura organizacional do Ministério Público, não havendo um único argumento contrário para sustentar 

sua juridicidade em cotejo com o repertório de críticas, ora perfiladas. Essa disjunção na carreira instala um 

paradoxo inconciliável com sua missão institucional sob pano de fundo do horizonte descortinado pelo compliance. 

A pressuposição de validade da Remoção Interna pelo argumento de passiva resignação da Instituição durante sua 

vigência é uma falácia, considerando a impossibilidade de sua impugnação nesse lapso diante do acanhamento 

institucional em termos de compreensão e aplicação do compliance e accountability hermenêutica. Ela, afinal, não 

foi contemplada na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e sequer tem previsão na Constituição, além de 

constituir uma inovação nos cânones vigentes para mensurar a antiguidade na carreira, dando ensejo à configuração 

da Lei como de Efeitos Concretos, posto que sujeita a condição potestativa de inscrição do interessado no Edital 

de Remoção Interna, autorizando sua sindicância pelos parâmetros de aferição das mesmas vicissitudes do 

chamado Desvio de Poder do ato administrativo. 

 

A ilegitimidade da Remoção Interna revela-se claramente orientada à subversão da ordem de precedência 

pela antiguidade, até então consolidada na Lei Orgânica Nacional, à medida que foi sobrepujada pelo eufemismo 

da cláusula restritiva da igualdade chamada “exercício na comarca”, onde antes somente caberia a comparação da 

paridade entre os membros no âmbito do exercício na entrância. A chamada Remoção Interna, apresentada como 

solução dos problemas, é uma estratégia desmoralizante para uma instituição que nasceu do voluntarismo político, 

isto é, de um movimento endógeno de desconfiança e pessimismo em relação aos poderes político-representativos, 

corrompidos e incapazes de cumprir suas funções. 

 

O chamamento normativo para que os entes jurídicos instituam mecanismos internos de conformidade 

serve sobremaneira ao combate aos desvios, andando muito bem no caminho de moralização da Administração 

Pública brasileira, o que pressupõe sua adoção pelo Ministério Público, haja vista sua preposição, como fiscal, em 

reprimir a conduta desavinda. Embora esse instrumento alternativo, para o exercício do poder de autotutela, onere 

exponencialmente os encargos do Ministério Público pelo superveniente dever de conformidade (compliance) aos 

estatutos e valores que recaem sobre a instituição, ele está sujeito à cooptação de interesses alheios ao público. A 

eloquência da máxima que determina a cada um dos membros do Ministério Público “zelar [...] pela dignidade de 

suas funções”, não encerra apenas um discurso retórico da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625, 

de 12 de fevereiro de 1993, art. 43, II c/c Lei Complementar Estadual n. 25, de 06 de julho de 1998, art. 91, V), 

mas, antes, impõe uma ética particular de atitudes e valores, cujo fardo é mais pesado do que aquele suportado 

pelos meros cumpridores da lei. 

 

Nesse caso, o ônus que recai sobre a instituição não se limita, como ocorre com muitos empreendimentos 

privados, a setores ou comitês de compliance, cuja missão é a de assegurar que as regras a serem seguidas pela 

empresa, internas ou externas, sejam efetivamente cumpridas, mas é difuso e se reporta a cada um de seus membros, 

perpassando a mais alta cúpula de Poder e transversalmente às Subprocuradorias-Gerais de Justiça, Conselho 

Superior, Colégio de Procuradores, independente de nova arquitetura do organograma da Instituição, antes de 

chegar ao CNMP. Portanto, cabe ao CNMP, uma vez frustrado o encaminhamento da demanda para o Colégio de 

Procuradores, pelo menos a nível de pedido cautelar, proceder soberanamente quanto a revisão administrativa da 

Lei Complementar Estadual nº 113/2014 e de todos os Editais de Remoção Interna que se fizerem como 

desdobramento dela. Essa questão não é meramente periférica, mas encontra-se no centro dos debates políticos no 

mailto:4promotoria@mpgo.mp.br


*Rua T-30, Esq. com T-47, nº 669, Setor Bueno, Goiânia – GO 

prédio do Juizado da Infância e Juventude 

Telefone e Fax (62) 3285-5429 

4promotoria@mpgo.mp.br 

 

 

Congresso Nacional para amesquinhar o Ministério Público como “instituição permanente” (cláusula pétrea). A 

postergação desse debate é desconcertante para quem ama o Ministério Público e percebe, na sucessão de 

publicações de Editais de Remoção Interna, a decrepitude por metástase da Instituição, cuja fissura vai ainda levar 

a reboque, por exemplo, a inflexibilidade da regra de irredutibilidade de vencimentos e paridade de vencimentos 

de aposentados pelo argumento a fortiori. 

 

Apesar da prioridade, na pauta corporativa, da agenda remuneratória, a questão dos vencimentos ainda 

está num patamar subalterno em relação a independência funcional que está assentada sobre regras claras, estáveis, 

rígidas e inflexíveis de movimentação na carreira. As garantias dos membros à vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade de vencimentos são ancilares em relação ao princípio institucional da independência. Embora não 

elencada entre as garantias dos membros, o constituinte pressupôs que a rigidez das regras de movimentação na 

carreira, prescinde de sua enunciação analítica, pois sua natureza não permitiria nenhuma relativização à proporção 

que elas [regras] também são instrumentais para a realização daquele princípio.  Não há nenhuma permissão do 

legislador, em sua pretensão exauriente, de que haja qualquer exceção ao binômio Remoção/Promoção, hipótese 

em que esse regime seria de norma constitucional de eficácia contida e não, como efetivamente é, norma 

constitucional auto-aplicável de eficácia imediata. 

 

Apenas para ilustrar a coerência do raciocínio apresentado, o doutrinador EMERSON GARCIA, ao 

abordar as garantias dos membros, em cujo rol incluímos a rigidez das regras de movimentação na carreira, fala 

que a inamovibilidade, por mais que não seja absoluta, eis que deve ser norteada sobretudo pelo interesse público, 

não pode ser relativizada sem antes observar as formalidades legais previstas nas Leis Orgânicas dos Ministérios 

Públicos, porque encontra “esteio constitucional e [...] foi igualmente contemplada no art.38, II, da Lei 8.625/93”. 

Ou seja, antes de se discutir a autonomia dos respectivos Ministérios Públicos Estaduais para a criação de uma 

fattispecie nova, como é a Remoção Interna, ela deve, antes, ser admitida pela Constituição e, somente depois, 

replicada na Lei Orgânica Nacional, já que não reflete peculiaridade do Ministério Público do Estado de Goiás que 

justifique eventual assimetria (Constituição Federal, art. 24, § 2 e 3º). 

 

Há de se ter em conta a distinção entre a conclusão sobre o vício a macular a lei ou ato normativo por 

inconstitucionalidade, adotada por órgão jurisdicional competente, e a restrição de sua aplicação levada a efeito 

por órgão estatal sem a consequência de excluí-lo do ordenamento jurídico com eficácia erga omnes e vinculante. 

Sobre a inaplicabilidade de atos normativos contrários à Constituição, leciona Hely Lopes Meirelles : “O 

cumprimento de leis inconstitucionais tem suscitado dúvidas e perplexidades na doutrina e na jurisprudência, mas 

vem-se firmando o entendimento – a nosso ver exato – de que o Executivo não é obrigado a acatar normas 

legislativas contrárias à Constituição ou a leis hierarquicamente superiores. Os Estados de direito, como o nosso, 

são dominados pelo princípio da legalidade. Isso significa que a Administração e os administrados só se 

subordinam à vontade da lei, mas da lei corretamente elaborada. Ora, as leis inconstitucionais não são normas 

jurídicas atendíveis, pela evidente razão de que colidem com mandamento de uma lei superior, que é a Constituição. 

Entre o mandamento da lei ordinária e o da Constituição deve ser atendido o deste e não o daquela, que lhe é 

subordinada. Quem descumpre lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está cumprindo a Constituição”. 

 

Embora o enfoque desse entendimento dirija-se à atuação do Chefe do Poder Executivo, prefiguram as 

mesmas premissas como aplicáveis aos órgãos administrativos autônomos, constitucionalmente incumbidos da 

relevante tarefa de controlar a validade dos atos administrativos, sendo exemplo o Tribunal de Contas da União, o 

Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, destacamos que o 

Ministério Público Estadual detém a prerrogativa. Afinal, de acordo com o Enunciado n. 12, de 31 de janeiro de 

2017, “não se trata de declaração de inconstitucionalidade pelo CNMP, mas do afastamento de norma tida por 

inconstitucional”, salientando também “que a possibilidade de afastamento pelos conselhos nacionais de regras 

contidas em leis estaduais que disciplinem matéria com teor já reconhecido como inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal tem guarda no próprio Pretório Excelso (Pet. 4.656)”. 

 

Dentro das características principais da Lei 12.846/2013, a que mais ressai é a previsão normativa 

expressa da adoção de programas de conformidade, conferindo especial densidade à regra do autocontrole dos atos 

administrativos eivados de vício. Nos âmbitos institucional e corporativo, o termo compliance – com origem no 

verbo em inglês to comply, que significa conformar-se com uma regra –, serve não apenas para indicar, mas antes 
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dirigir a convergência de procedimentos internos para fazer cumprir as normas legais, concretizando os valores 

apenas abstratamente previstos não apenas nos estatutos, mas sobretudo aqueles latentes e inerentes à vocação 

institucional da administração pública, bem como, profilaticamente, evitar qualquer tipo de desvio dos padrões de 

moralidade e correção e, subsidiariamente, buscando mitigar o risco atrelado a reputação e ao marco regulatório. 

O art. 7º, VIII, da Lei 12.846/2013, ao estabelecer que será levado em consideração na aplicação das sanções a 

existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, não está 

reinventando a prerrogativa do poder de autotutela, mas, antes, reforçando-a, quer seja do ponto de vista da 

concepção ontológica do órgão, quer seja imprimindo nova dinâmica ao controle difuso de constitucionalidade, 

que aqui defendemos. 

 

Esse novo dinamismo que se dá ao princípio da moralidade e da eficiência não oferece conduta alternativa 

ao Ministério Público, como órgão de controle da administração pública, senão expurgar, num mínimo esforço 

hermenêutico, exegese contrária à exclusão do âmbito de incidência do exercício da autotutela de regras 

absolutamente inconstitucionais. Doravante, elas serão afastadas em homenagem ao modelo de compliance. Numa 

interpretação sistemática, verifica-se que a conformidade do Ministério Público à juridicidade de seus atos é um 

vetor hermenêutico que o habilita ao controle difuso de constitucionalidade e decorre do postulado lógico-

epistemológico de fiador da aplicação do Estatuto Jurídico das Estatais (Lei n. 13.303/2016) que previu a inserção, 

nas respectivas estruturas dos entes públicos, de área responsável pela verificação do cumprimento de suas 

obrigações e de gestão de riscos (art. 9º, II), referindo-se explicitamente a área de compliance no §4º do mesmo 

dispositivo, notadamente quando a investigação sobre a genealogia da Lei Complementar Estadual nº 113/2014 

demonstra que ela serviu de veículo ao ato materialmente administrativo viciado, cuja sequela está etiologicamente 

relacionada ao exercício de competência privativa do Procurador-Geral, autor da lei, que se beneficiaria da 

vantagem auferida na Remoção Interna em eventual disputa pelo critério de exercício na comarca. 

 

A despeito da questão que se coloca “se a Administração Pública pode deixar de executar a lei alegando 

sua inconstitucionalidade”, não há dúvida que o vício de inconstitucionalidade também funciona como sintoma de 

Desvio de Poder. A alteração do nomen iuris, mantendo o mesmo regime, para escapar das críticas, corresponderia 

a um novo sintoma, de cuja convergência com outros alinhavados (Lei Complementar Estadual do Estado de Goiás 

n. 113/2014, por exemplo, foi publicada no dia 31/12/2014), dentre os quais se observa a subversão do “quadro de 

antiguidade”, embora sujeita a condição potestativa da inscrição do interessado, apresenta-se não só como principal 

efeito da Remoção Interna, mas também conformação do sintoma mais saliente da natureza materialmente 

administrativa desse instituto inserido na Lei Complementar Estadual. 

 

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Princípio da Proporcionalidade funciona como esquadro do controle de constitucionalidade de atos do 

Poder Público que restrinjam direitos fundamentais, em cujo espectro de proteção encontra-se o Ministério Público 

como instrumento de garantia de direitos fundamentais. A validade do reposicionamento no quadro de antiguidade 

dos membros em razão de mera circunstância acidental, como é a lotação na comarca, em se tratando de questão 

sensível para a independência funcional, não resistiria ao exame de nenhum dos filtros do Princípio da 

Proporcionalidade: Adequação, Necessidade e Proporcionalidade em Sentido-Estrito, sem prejuízo de, ao incidir 

concretamente na esfera individual dos membros do Ministério Público, funciona como ato materialmente 

administrativo. Como dissemos, não se trata de controle abstrato de constitucionalidade, mas, antes, de controle 

da juridicidade dos atos administrativos inerente a atividade dos órgãos de controle interno que delimita 

especificamente essa matéria na alçada do CNMP, que sucede no escalão da hierarquia dos órgãos autônomos de 

controle ao Colégio de Procuradores e CSMP, também investidos das mesmas prerrogativas na matéria que lhes é 

afeta, respectivamente nas instâncias recursal e a quo, quanto aos Editais de Movimentação na Carreira e controle 

das cláusulas restritivas da igualdade. 

Nesse sentido, vale realçar decisão plenária do CNMP, proferida na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 

31 de janeiro de 2017, nos autos da Proposição n.º 1.00073/2017-48, em que se ponderou que: aquele órgão deve 

não apenas interpretar a Constituição, como tem o dever de assegurar seu cumprimento; todavia, não deve permitir 

a aplicação, no âmbito do Ministério Público brasileiro, de lei que verifique ser absolutamente contrária à Norma 

Fundamental e sobre cujo tema o Plenário do Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado pela 
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inconstitucionalidade. Ressaltou, ainda, que o princípio da força normativa da Constituição disciplina, com rigor, 

que não apenas o Judiciário, mas, também, o Estado-Administração exerce o controle dos seus atos administrativos 

em conformidade estrita com a Carta Magna. 

Afinal, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não apenas faculta, mas impõe a todos os membros 

da instituição “zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções”. A omissão, 

nesse caso, depõe contra a dignidade da função do Promotor de Justiça, como integrante de uma carreira, cuja 

predisposição constitucional de regras de movimentação não é algo disponível ao alvedrio de interesses político-

privados, mas instrumento para assegurar a independência funcional, como princípio institucional que, não apenas 

distingue o parquet de outros órgãos essenciais à administração da justiça, mas também cunha a própria identidade 

do Ministério Público, como instrumento de garantia de direitos fundamentais, oponível ao próprio Estado e, como 

tal, cláusula pétrea da Constituição Federal. Logicamente, aquilo que onera cada um de seus membros, também se 

aplica por extensão aos órgãos colegiados por estipulação analógica e coerência como o modelo de compliance. 

  

SÍNTESE DOGMÁTICA:  A aferição da antiguidade pelo exercício na comarca  rompe com a organização da 

carreira  do Ministério Público, haja vista que sua introdução, por força da legislação estadual, em  detrimento do 

estatuto constitucional e da simetria com o regime de movimentação da magistratura, abre brechas para a supressão 

de prerrogativas por intermédio de reforma constitucional. A paridade do membro se mede pela entrância. Quando 

ele é preterido dos editais de Remoção Interna, posto que sob a aparência de legalidade, pela franquia somente 

àqueles lotados na comarca e desprezo do tempo acumulado na entrância, cujo sucedâneo é o exercício na comarca, 

sua independência funcional vai se desvanecendo inversamente à criação de vínculos pessoais. Além disso, o 

esgarçamento institucional, cujo regime foi desenhado de forma prévia e exauriente pela Constituição, 

compromete a feição do Ministério Público, como órgão permanente, ao criar vulnerabilidades no princípio da 

independência funcional, que se encontra na base da identidade e do arcabouço jurídico da instituição. 
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