
Continua, assim, correto sustentar que, no sistemaàtüalrrienté vigente, por
meio de definitiva prestação jurisdicional, seja na área. cível, seja na área penal, é
possível obter-se a decretação da perda do cargo, em se tratando de servidores
vitalícios.' .

pois que continua a ser possível a perda do catgo por sentença decorrente de
prestação jurisdicional tanto de objeto cível como penaL

Efetivamente, a par da perda do cargo por meio de sentença proferida em ação
cível direta e autônoma, ainda continua' a existir a perda do cargo em virtude de
sentença penal.

Posto tenha a chamada Reforma Penal de 1984 abolido o sistema das penas
acessórias e, conseqüentemente, impedido a imposição da perda do cargo como
pena acessória (cf. art. 68 do C6d. Penal de 1940), o novo sistema penal manteve a
perda do cargo, agora como eventual efeito da condenação (art. 92, I,do Código
Penal, na redação atualmente em vigor, trazida pela Lei n.O7.2ü9;de 11 de julho de
l~~. .
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1. A propositura de ação judiCial visando à perda do cargo
vitalício
Assegurando agora aos membros dó Ministério Público a garantia de vitali~ie

dade, a Constituição da República, promulgada em outubro de 1988, colheu com
sua vigência não só a situação de todos os membros da InstituiçãO que, naquela
época, já contavam com mais de dois anos de exercício, bem como a daqueles
que, daí para diante, completaram dois anos de exercício (cf. art. 128, § 5,°, I, "a",
da C.R.)

Com o advento da nova Lei Máxima, pela primeira vez se conferiu aos
membros do Ministério Público a garantia da vitaliciedade, razão pela qual não mais
poderá o Promotor de Justiça perder o cargo mediante processo administrativo,
como era possível de ocorrer até então. A perda do cargo passou a depender de
sentença judicial transitada em julgado.

Embora nem todos os dispositivos da vigente Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (Lei Complementar Federal n.o 40, de 14 de dezembro de 1981)
tenham sido recepcionados pela nova ordem constitucional, importa assinalar que
as então existentes hipóteses de cabimento de demissão de órgão ministerial mantêm
compatíveis com a Constituição de 1988 (art. 29 da LC n.° 40/81); doravante,
porém, exige-se sentença judicial para decretação da perda do cargo, não bastando o
mero processo administrativo (art. 33 da LC n.o 40/81).

Indague-se: a sentença judicial, que imponha perda do cargo, deverá ser
proferida na esfera cível ou penal? ...

Desde antes da Constituição de 1988, somente por sentença judicial, cível ou
penal, se tornava factível decretar-se a perda de cargo de servidor vitalício, como,
com razã< .,' José Celso de Mello Filho, em liçãO a propósito da Carta
de 1969, BDJ~r ~ ainda inteirameI:te apli~áiJel (cf. ('Con~tit~ição Fed~ral
anotada" hUp;//bdJUUlJ.gov.br:)4). Embora refendo ensmamento tenha SIdo profendo
antes de importantes reformas legislativas no País, ainda subsiste sua atualidade,
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2. A relativa independência da prestação ;urisdiciorlâldvel. e
penal

Não rar~~ nos casos em que a legislaçãO vigente enseja a d~creta:ção da perda do
cargo, coexistem ilícitos administrativos e penais, de. forma que pode haver processo
penal em curso contra o indiciado (cf. arts. 23, V e VI, e 29, da LCn.° 40/81). Não
se pode afastar a possibilidade de, sendo a ação penal julgada procedente, poder o
réu suportar, como efeito da condenação, a perda do cargo, na forma do art. 92, I,
do Código PenaL .

Em tese, por duas razões básicas a prestação jurisdicional de objeto cível,
visando à perda do cargo, não tem como pressuposto lógico ou jurídico a prévia
prestação jurisdicional penal. A uma, porque a regra é a independência da responsa
bilidade civil e da responsabilidade penal, ressalvadas apenas as exceções previstas
na lei (regr41: arts. 66/67 do cód. de Processo Penal, art. 91, I, do Cód. Penal, e
primeira parte do art. 1.525 do Cód. Civil; exceção: arts. 63 e 65 do cód. de
Processo Penal e segunda parte do art. 1.525 do Cód. Civil). A duas, porque a causa
de pedir da ação civil, destinada à decretação da perda do cargo, pode ser' inais
ampla do que as hipóteses de perda do cargo como conseqüência da sentença penal
(arts. 25, IV, e 29 da Lei Complementar Federal n.O 40/81; art. 92, I, e parágrafo
único, do cód. Penal).

Assim, se o juiz penal entender que não há provas para a condenação, ou se
condenar, mas aplicar pena inferior a quatro anos, em ambas as alternativas,
inocorrerá perda do cargo como conseqüência da condenação. Isso não obstará,
entretanto, a que a ação civil, destinada diretamente a obter a decretação da perda
do cargo, possa ser julgada procedente, nas hipóteses do art. 29, lI, da Lei
Complementar Federal n.O 40/81, ou seja, desde que nela se reconheça: a) conduta
incompatível com o exercício do cargo; b) abandono do cargo;, c). revelação de
segredo que se conheça em razão do cargo ou função; d) lesão aOs cofres públicos,
dilapidaçãO do patrimônio público ou de bens confiados ao órgão. ministerial; c)
prática de outros crimes contra a administração e a fé pública (desde que na
jurisdição penal não tenha o réu sido absolvido em virtude de tú sido categorica
mente reconhecida a inexistência material do fato ou proclamada alguma causa de
exclusão da ilicitude, nas duas últimas hipóteses, sob "d" e "e"). .
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A perda do cargo de órgão vitalício
do Ministério Público

pois que continua a ser possível a perda do cargo por sentença decorrente de
prestação jurisdicional tanto de objeto cível como penaL

Efetivamente, a par da perda do cargo por meio de sentença proferida em ação
cível direta e autônoma, ainda contiiiuá a existir a perda do cargo em virtude de
sentença penal.

Posto tenha a chamada Reforma Penal de 1984 abolido o. sistema das penas
acessórias e, conseqüentemente, impedido a imposição da perda do. cargo como
pena acessória (cf. art. 68 do Cód. Penal de 1940\ o novosistemapenal manteve a
perda do cargo, agora como eventual efeito da condenação (art. 92, I, do Código
Penal, na redação atualmente em vigor, trazida pela Lei n.O 7.209, de 11 de julho de
1984).

Continua, assim, correto sustentar que, no sistemaarualniente vigente, por
meio de definitiva prestação jurisdicional, seja na área cível, seja na área penal, é
possível obter~se a decretação da perda do cargo, em se tratando de servidores
vitalícios.

HUGO NIGRO MAZZlLLI
Promotor de Justiça - SP 2. A relativa independência da prestação jurisdicional cível e

penal

1. A propositura de ação judicial visando à perda do cargo
vitalício
Assegurando agora aos membros do 1\1inistérioPúblicoa garantia de vitalicie

dadc, a Constituição da República, promulgada cm outubro de 1988, colheu com
sua vigência não só a situação de todos os membros da Instituição que, naquela
época, já contavam com mais de dois anos de exercício, bem como a daqueles
que, daí para diante, completaram dois anos de exercício (cf. art. 128, § 5.°, I, ((a",
da C.R.)

Com o advento da nova Lei :Máxima, pela primeira vez· se ... conferiu aos
membros do Ministério Público a garantia da vitaliciedade, razão pela qual não mais
poderá o Promotor de Justiça perder o cargo mediante processo administrativo,
como era possível de ocorrer até então. A perda do cargo passou a depender de
sentença judicial transitada em julgado.

Embora nem todos os dispositivos da vigente Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (Lei Complementar Federal n. o 40, de 14 de dezembro de 1981)
tenham sido recepcionados pela nova ordem constitucional, importa assinalar que
as então existentes hipóteses de cabimento de demissão de órgão ministerial mantêm
compatíveis com a Constituição de 1988 (art. 29 da LC n. ° 40/81)j doravante,
porém, exige-se sentença judicial para decrctação da perda do cargo, não bastando o
mero processo administrativo (art. 33 da LC n. o 40/81).

Indague~se: a sentença judicial, que imponha. perda do cargo, deverá ser
proferida na esfera cível ou penal?

Desdc antes da Constituição de 1988, somente por sentença judicial, CÍvel ou
penal, sc tornava factível decreti:1r~se a perda de cargo de servidor vitalício, como,
com razão, já o observava José Celso de lv1cllo Filho, em lição a propósito da Carta
de 1969, mas, neste passo, ainda inteiramente aplicá\i-e1 (cf. "Constituição Federal
anotada", ed. Saraiva, 1984). Embora referido ensillamento tenha sido proferido
antes de importantes reformas legislativas no País, ainda subsiste sua atualidade,

Não rar~: nos casos em que a legislação vigente enseja a decretação da perda do
cargo, coexistem ilícitos administrativos e penais, de forma que pode haver processo
penal em curso contra o indiciado (cf. arts. 23, V e VI, e 29, da LC n. ° 40/81). Não
se pode afastar a possibilidade de, sendo a ação penal julgada procedente, poder o
réu suportar, como efeito da condenação, a perda do cargo, na forma do art. 92,1,
do Código Penal.

Em tese, por duas razoes básicas a prestação jurisdicional de objeto cível,
visando à perda do cargo, não tem como pressuposto lógico ou jurídico a prévia
prestação jurisdicional penal. A uma, porque a regra é a independência da responsa
bilidade civil e da responsabilidade penal, ressalvadas apenas as exceções previstas
na lei (regr41: arts. 66/67 do Cód. de Processo Penal, are 91, I, do Cód. Penal, e
primeira parte do art. 1.525 do Cód. Civilj exceção: arts. 63 e 65 do Cód. de
Processo Penal e segunda parte do art, 1.525 do Cód. Civil). A duas, porque a causa
de pedir da ação civil, destinada à decretação da perda do cargo, pode ser ... lnais
ampla do que as hipóteses de perda do cargo como conseqüência da sentença penal
(arts. 25, IV, e 29 da Lei Complementar Federal n.O 40/81; art. 92, 1, c parágrafo
único, do Cód. Penal).

Assim, se o juiz penal entender que não há provas para a condenação, ou se
condenar, mas aplicar pena inferior a quatro anos, cm ambas as alternativas,
inocorrerá perda do cargo como conseqüência da condenação. Isso não obstará,
entretanto, a que a ação civil, destinada diretamente a obter a decretação da perda
do cargo, possa ser julgada procedente, nas hipóteses do art. 29, II, da Lei
Complementar Federal n. O 40/81, ou seja, desde que nela se reconheça: a) conduta
incompatível com o exercício do cargOj b) abandono do cargOj c). revelação de
segredo que se conheça em razão do cargo ou função; d) lesão aos cofres públicos,
dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados ao órgão ministerial; c)
prática de outros crimes contra a administração e a fé pública (desde que na
jurisdição penal não tenha o réu sido absolvido em virtude de ter sido· categorica~
mente reconhecida a inexistência material do fato ou proclamada alguma causa de
exclusão da ilicitude, nas duas últimas hipóteses, sob "d" e "e").
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4. Quem pode propor a ação cível para decretação da perda
do cargo

Écettó;pOis; que tal independência entre jurisdição cível e penal é mitigada ou
relativa, poís que, no caso das chamadas excludentespenais,<ou quando do
reconhecimento expresso da inexistência do fato, a decisãp penal terá prejudiciàlida
de sobre a decisão civil, assim como tambémocorretia'nahipótese de sentença penal
condenatória.

Com efeito, partindo-se dopressupostódequeéuna a jurisdição (como função
de soberania estatal); inexisúriaverdadeÍl'arnente ordem jurídica, se se admitisse o
paradoxo: de um ladoipoderia o Estado-Juiz .ãfirmar categoricamente, em sentença
penal definithia, que o réu cometeu um crime contra a Administração; de outro
lado, o próprioEstado~JtIiz, por outro órgão investido da chamada jurisdição civil,
poderia reconhecer simultaneamente que o réu não praticou exatamente a.Quele
mesmo ato, agora, quando da ação destinada à perda do cargo::. " .. ,.

Para evitar decisões contraditórias, intentadaaaçãó penal; pôdciá.ôjliizcivil,
nos casos em que se recomende, suspender o curso dessa;'até õ'julgamerii:ú'dêfinitivo
da ação penal (art. 64, parágrafo único, do Cód. de Processo Penal). '

Embora esse dispositivo legal, ora. invocadodi~are~B~i~0tl1aisexatamenteà
matéria de responsabilidade civir(visan.doao reisà~dll-iên.todo'dirio) .é certo que,
quando couber, pode rambém ser aplicado, mutatis mutandis, às demais'hipÓteses
em que a prestação jurisdicional de objeto civil possa depender do reconhecimento
da existência de um fato penal.. Assiffi;édê<:idtbidticorreta incidênciéidé dito
dispositivo legal, se a· pretensãó,•• à:perdàdócarg6doser"idor 'públicoes-ti;'ler
exclusivamente fundada' na prática clecrime, Observadas; é claro, as hipóteses' em
que haja prejudicialidade dá ma~ériapenal sobre a civiL "

Afirmada a necessidade da imediata propositura da ação 'cí;'leldestinada à
decretação da perda do cargo de órgão do' Ministério Público' vitalíCio; .resta
examinar quem teria atribuições para ajuizá-la. . '

À primeira vista, poderia parecer que tal inidativa coubesse a()" próprio
Procurador-Geral de Justiça, Chefe do MinistérioPúblico e seu órgão máximo de
execução, que detém não só a presentação da Instituição comO ainda a capacidade
postulatória decorrente de dita relação de organicidade. Poder-se-ia dizer, aliás,em
reforço e abono dessa posição, que a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça nada
mais seria que mero consectário lógico da própria autonomia do Ministério Público,
hoje expressamente consagrada na Constituição da República (art. 127 e seus
parágrafos).

Entretanto, a questão envolve considerações mais complexas.

Em primeiro lugar, comecemos pelo suposto argumento de refcirço:ditáautono
mia institucional precisa ser bem compreendida. Realmente, o Ministérió Público é
hoje um órgão constituCional independente. Como ensinou Francisco Campos, toda
vez que um serviço por conveniência pública é erigido em instituição autônoma,
com capacidad~própria de decisão, ou com a capacidade de decidir mediante juízos
ou critérios da sua própria escolha, exclui-se-Ihe a obrigação de observar"ordens,
instruções, injunções ou avisos de autoridades estranhas ao quadro institucional
("Justitia", 123: 155)

Verdade é que personalidade jurídica não é requisito para a'autonoh:üa, haja
vista os exemplos das corporaçóes legislativas (Senado, Câmara, Assembléias), dos

3. Conveniência da imediata propositura da ação cível Tribunais Judiciários e de Contas e do próprio Ministério Público. E esse argumento
; pareceria também vir em abono da conclusão em favor da iniciativa do Procurador-

Posto esteja em curso a ação penal pertinente, cumprelembrarqu'~6sfat~s:q~e''i. Geral de Justiça.
embasaram sua propositura também ensejam providências diretas naárea<tí~61{cótn CoritG"do, como já dissemos, é mister cónceituar adequadamente a.'aJtoiJomia
o fito de buscar a decretação da perda do cargo do órgão ministerial. Pode'td_tar~se administrativa da Instituição. Segundo Hely Lopes Meitelles (pareéer publiCado na
de fatos de tal gravidade que, observados os pressupostos da lei, seirhpOhhaa revista "Justitia", 123:185 e 186), "autonomia administrativa é a faculdade de
imediata propositura de ação cível que objetive, deforma direta,adecreüiçãó,dil gestão dos negócios da entidade ou do órgão, segundo as normas legais que o regem,
perda do cargo de servidor vitalício e não como mero, porque eventual;efêitoda editadas pela entidade estatal competente. Não se confunde com autonomiapolíti-
condenação crimina1.:'.:.·;' ca, que é a prerrogativa de editar suas próprias normas e apliCá-las na" sua

... .• ..,.. .. '. organização e nas suas atividades, segundo os preceitos constitucionais e as leis
Realmente, a não se entender assim - o que 'seadffiite só para arguih~rit5r>:se superiores que instituem a entidade e delimitam a sua atuação. Por isso mesmo, a

recusássemos as providências tendentes à propositura da ação cível; chegii.íâfuosa I dautonomia po ítica só é conce ida às entidades estatais - União, Estados-Membros
inaceitável contra-senso, porque se inviabilizaria na esfera penal a ahldidá'ptFdàdo e Municípios - ao passo que a autonomia administrativa pode ser atribuída a
cargo em diversas situações: a) se o Juízo criminal absolvesse naóp~t'íí"ieXlSti:·() J qualquer órgão ou entidade, que em razão de seus objetivos deva gerir com mais
crime ou por não ser o réu seu autor, mas sim e tão-somente por faltadepióvasda liberdade os seus negócios, ficando apenas vinculado (não subordinado) ao Poder
materialidade ou da autoria; b) se o Juízo criminal entendesse existii'osciíniês\t1'ias que () instituiu." .
ao réu aplicasse pena igualou inferior a quatro anos; c) se o Juízo etifriinalaplidsse
pena superior a quatro anos, mas não reconhecesse apresençadet6d~~':ti$,,(\têühS- A própria autonomia administrativa, portanto, como se vê, não é o basta.nte, li
tâncias ensejadoras da conseqüência desejada (art. 92, 1,do Cód:'~ênalh}d.tsé:ó para, por si só, justificar ou explicar a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça para li
~~:onc;~mt:t~~á~:~e(~:t~s~t,e ;~~~~~:~~e~1~i~~~s~:ç~~~.t~e~~if~c~0*~~~1g~~fd~ ..~ ~if~~~~s~~r~~~i~:~r~~ã~ú~~~~o~estinada à decretação da perda ~o cargo de órgão 11

Motivos da n(w;> Pm·tp Gt"l·;>j da Reformá de 1984; item 78;cf.Darn~~i?'~::,deJ('süSI Resta ver se a capacidade postulatória da própria Instituição, inegavelmente ;1:1,'

~1;;~~a:::m':a .~~~J~~~;li:~N~i~~!.~;fri;;.~a:;~~illlllt~~: :~~~:n~:d:x~~l:n~~' ~,g:~~b~~;':'~~::::Udo~a:aqU'::,~UJ,~': ~,:~U~~~~~
"c?") poderia explicar a escolha do Procurador-Geral de JUstiça como o órgão legitimado a li
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Écettó,pOiSj que tal independência entre jurisdição cível e penal é mitigada ou
relativa, pois que) no caso das chamadas excludentes penais, ou quando do
reconhecimento expresso da inexistência do fato, a decisão penal terá prejudicialida~

de sobre a decisão civil) assim como tambémocorretiana hipótese de sentença penal
condenatória.

Com efeito, partindo~se dopressupostôde que éuna a jurisdição (como fu.nção
de soberania estatal); inexistiria verdadeiramente ordem jurídica, se se admitisse o
paradoxo: de um.lado, ·poderia o Estado-Juiz .afirmar categorÍCamente,.·em.sentença
penal definitiv'a, que o réu cometeu um crime contra a Administraçãoj de outro
lado, o próprioEstado~Juiz, por outro órgão investido da chamada jurisdição civil,
poderia reconhecer simultaneamente que o réu não praticou exatamente a<quele
mesmo ato, agora, quando da ação destinada à perda do cargo.;.

Para evitar decisões contraditórias, intentada a ação penal, podeb ôjuiz civil,
nos casos em que se recomende, suspender o curso dessa, até ójulgamcritôdefinitivo
da ação penal (art. 64, parágrafo único, do Cód. de Processo Penal).

Embora esse dispositivo legal ... o~a in\'oc~~().9i~él,rmR~iro}Tl~i~ ...exat~mente à
matéria de responsabilidade civil (visando ao ressarcimento do dano) écert? que,
quando couber, pode também ser aplicado, mutatis mutandis, às demais hipóteses
em que a prestação jurisdicional de~bjetoci\rilpossadepender do reconhecimento
da existéncia de um fato penaL,. Assim,édeadmitira correta incidência de .. dito
dispositivo legal, se a· pretensão à perda do cargo do servidor ·públicoestiv~r

exclusivamente fundada na prática de crime, observadasj é claro, as hipóteses em
que haja prejudicialidade da 111atéda penal sobre a civil.

3. Conveniência da imediata propositura da ação cível

Posto esteja em curso a ação penal pertinente, cumpre lembrar queosfatosqlle
embasaram sua propositura também ensejam providências diretas naáreacf\l~hcom

o fito de buscar a decretação da perda do cargo do órgão ministerial. Podetratar~se

de fatos de tal gravidade que, observados os pressupostos da lei, seimpônhaa
imediata propositura de ação cível que objetive, deforma direta, a decretação da
perda do cargo de servidor vitalício e não como mero, porque eventual; efeito da
condenação criminaL

Realmente, a não se entender assim ~ o que se.admite só para ~ri~h~:,:ii::hlts
recusássemos as providências tendentes à propositura da ação :l~

inaceitável contra~senso, porque se inviabilizaria· na esfera penal a all'Ulu~

cargo em diversas situações: a) se o Juízo criminal absolvesse Iti"x:ist:lt
crime ou por não ser o réu seu autor, mas sim e tão~somente por
materialidade ou da autoriaj b) se o Juízo criminal entendesse
ao réu aplicasse pena igualou inferior a quatro anOSj c) se o Juízb cri:rriinllJaplita's5e
pena superior a quatro anos, mas não reconhecesse a pr'cse:nça
táncias ensejadoras da conseqüência desejada (art. I,do
Juízo criminal não entendesse de reconhecer a presença de tal
que não é automático (art. 92, parágrafo único, do Cód.
lvlotivos da nova Parte Geral da Reforma de 1984; item 78j
"Código Penal Anotado'" ed. Saraiva, 1991, pág. 222j
Nogueira, "Efeitos da condenação, reabilitaçãb e medidas de sellú:,~i}9,i'!

sobre a ReformaPenal\ ed. Saraiva, 1985,pág.130);

4. Quem pode propor a ação cível para decretação da perda
do cargo

Afirmada a necessidade da imediata propositura da ação cível destinada à
decretação da perda do cargo de órgão do· Ministério Público vitalído, resta
examinar quem teria atribuições para ajuizá~la.

À primeira vista, poderia parecer que tal iniciativa coubesse ao próprio
ProcuradOl'~Geralde Justiça, Chefe do MinistérioPúblico e seu órgão máximo de
execução, que detém não só a presentação da Instituição como ainda a capacidade
postulatória decorrente de dita relação de organicidade. Poder~se~ia dizer, aliás,cm
reforço e abono dessa posição, que a iniciativa doProcurador~Geralde Justiça nada
mais seria que mero consectário lógico da própria autonomia do Ministério Público,
hoje expressamente consagrada na Constituição da República (arr. 127 e seus
parágrafos).

Entretanto, a questão envolve considerações mais complexas.

Em primeiro lugar, comecemos pelo suposto argumento de reforço: dita autono
mia institucional precisa ser bem compreendida. Realmente, O lv1inistério Público é
hoje um órgão constitucional independente. Como ensinou Francisco Campos, toda
vez que um serviço por conveniência pública é erigido em instituição autônoma,
com capacidade:: própria de decisão, ou com a capacidade de decidir mediante juízos
ou critérios da sua própria escolha, exclui~se~lhe a obrigação de observar ordens)
instruç6es, injunções ou avisos de autoridades estranhas ao quadro institucional
("Justitia", 123: 155)

Verdade é que personalidade jurídica não é requisito para aautonOInia, haja
vista os exemplos das corporaçóes legislativas (Senado, Cámara, Assembléias), dos
Tribunais Judiciários e de Contas e do próprio Ministério Público. E esse argumento
pareceria também vir em abono da conclusão em favor da iniciativa do Procurador~

Geral de Justiça.

Contudo, como já dissemos, é mister conceituar adequadamente a· autonomia
administrativa da Instituição. Segundo He1y Lopes Meirelles (parecer publicado ·ha
revista "Justitia", 123:185 e 186)1 "autonomia administrativa é a faculdade de
gestão dos negócios da entidade ou do órgão, segundo as normas legais que o regem1
editadas pela entidade estatal competente. Não se confunde com autonomiapolíti~

ca, que é a prerrogativa de editar suas próprias normas e aplicá~las na·· sua
organização e nas suas atividades, segundo os preceitos constitucionais e aslcis
superiores que instituem a entidade e delimitam a sua atuação. Por isso mesmo, a
autonomia política só é concedida às entidades estatais ~ União, Estados~Membros
e Municípios - ao passo que a autonomia administrativa pode ser atribuída a
qualquer órgão ou entidade, que em razão de seus objetivos deva gerir com mais
liberdade os seus negócios, ficando apenas vinculado (não subordinado) ao Poder
que o instituiu."

A própria autonomia administrativa, portanto j como se vê, não é o bastante,
para, por si só, justificar ou explicar a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça para
a propositura de tal ação civil destinada à decretaçao da perda do cargo de órgão
vitalício do Ministério Público.

Resta ver se a capacidade postulatória da própria Instituição, inegavelmente
concentrada nos seus órgãos de execução ~ e naquele que,pe1anaturalchefia,
reúne por excelência as atribuiçoes institucionais ~ resta ver se esse· fenômeno
poderia explicar a escolha do Procurador~Geralde Justiça como o órgão legitimado a
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propor em Juízo a ação destinada à perda do cargo do servidor vitalício pertencente
à própria Instituição.

Embora tenha sido inovação em nosso sistema jurídico a outorga da garantia de
vitaliciedade aos membros do Ministério Público, tal predicamento já era tradicional
para os membros do Poder Judiciário. Não serve, porém, de pa.ralelo ou precedente
para o Ministério Público o procedimento do art. 27 da Lei Orgânica da Magistratu:
ra (Lei Complementar Federal n. o 35, de14 de março de 1979). Com efeito, posto aí
se trate de procedimento interna corporis que culmina com sentença judiciàl;no
caso há lei' expressa que o autoriza. Mas se se desejar que a perda. de cargôde
Magistrado decorra de ação civil diTeta, igualmente para e1esserá necessariainentea
ação proposta pelo Estado-Administração, enquanto pessoa jurídica; Saliente:seque
a induvidosa e já tradicional autohomia administrativa do Poder Judiciário nJdé,
não poderia ser nem jamais teria sido óbice a essa correta soluça0: Igualmente; os
Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, que também gozam devitalicie
dade, somente podem perder seus cargos por. sentcnçajudicial;sea:perdá for
decretada em ação cível direta, pressupõe-se sua propositura pel() Estado, enquanto
pessoa jurídica, não obstante a autonomia administrativa. d~s~as<Corts~~eç()nt~s,

Nem se alegue que, nesses casos (da perda decargodciinagistradoouconselhei
rol, a razão da iniciativa de eventual ação cíveLdir~tadevecaberaoEstado~

Administração seria apenas uma questão deausênciadecapacidade postulatória dos
Tribunais (de Justiça ou de Contas) - óbice esse>que-.-<se fosseoúnico<---seria
facilmente superável, em se tratando. do MinistêrioPúblico e seus agentes,

Na verdade, porém, a razão é bem outra. Bem clara é arazãodea>irtÍêia.tl'l,la.
para aação direta que vise à decretação de perda do cargo ser de titularidade do
próprio Estado-Administração. O objeto dessa ação cível direta é a decretação da
perda do cargo para O servidor vitalício, ou seja, na verdade, nada mais éclo qllC
uma ação com objeto constitutivo-negativo, que visa a extingui.ruma; relação
jurídica estabelecida não entre o cidadão e o órgão do Estado (o dito rarnodeJ?()det·
ou. a Instituição, de que fa~ pa~t:() Juiz, ? Conselheiro ou ~. Prof9ot8~'ª~J~~Fi{~),
mas sim uma relação jurídica estabelecida diretamente entre o Estado'S?W8g$~~oa
jurídica e política, e seus agentes políticos e de soberania'iJi>i •.•....

Há, pois, um vínculo jurídico entre o Estado e seu agentepoIrticoqtl~4~téf9
funções de soberania (consistente na investidura no cargo> enC)c~~jttm9.}fe
atribuições inerentes, isto é, não só o direito a seu exercício, como o conjunto de
direitos, prerrogativas, poderes e deveres afetos ao cargo e àfunçã~);iJ

Ora, o exercício em Juízo da pretensão de desconstituição direta e aUtónOltl.a
desse vínculo jurídico (caracterizado pela propositura de açãodestitlad~iide~~$t:~ção
da perda do cargo) - o exercício dessa pretensão não se inclui atualmente·,entre os
atos do ofício de Ministério Público; .. . '. . '. .it<}iJ··:

Os atos do ofício de Ministério Público são assim definidos naS8~~*1l!çã8e
nas leis. E não se inclui atualmente entre os atos do ofício deMü'J.~~t1riC)Jr8:Rlicél·a
propositura da ação cível para direta decretação de perda d():car~Cl9():$<:~yicl(jr

vitalrcio. . ... ... . .' .... .' •... '..•.............•..........•....•....•................•.•••....•.•.........................................•....•..•.....•.•.•......:.•...•..•..•..•......•.........•.•.....•...•••.:.•......•.••...•.•.........•.•:.•...:..•.•..••.:......••....•.•..:..•...•.•.....•...••....••........•....•..•.......••.....•.•....•.:.•.........;.......••....:....•...............•.....•....•......••......:. . .

Nem se argumente com o exemplo do processo p~tlal,~i~~~?~8.imtíEfmpnt~
inconfundível com a da ação civil. Com efeito, é totalmentediyers?()9lJ.~ClS8ff:en()

processo penal, onde a eventual decretação da perdadocargC)~~Mg~ªa.:g8rJI0ià
qualidade d rltua! da condenação, e; ~C)rt~I'ltCl{?~S?ff~;9íF:f~m~tlt<::
da ação mÍI· BDJur o órgão titular do juspuniendiestataLPropõea;a.ç.. ··..ão.:.

1 -bl' http;//bdJur.IIJ.gov.brJ dE;· ·············>·;«d·····;·>·· .pena pu lLa '-Ull< <O"'''''U''lVlUa e. nquanto, poremi.a;proposltura;'a.·.açâo.peJ1iil

"o}--

pública é induvidosamente ato do ofício de Ministério Público (função institucio
nal, a ele conferida pela Constituição e pelas leis), ao contrário, atualmente não tem
igual qualidade a propositura de ação civil para a decretação da perda do cargo de
servidor vitalício, que a lei não erige à condição de atribuição, ofício ou função de
Ministério Público. E, se oerigisse, não haveria razão para que o fosse apenas para a
propositura de ação de decretação de perda de cargo exclusivamente de membros do
próprio Ministério Público.

Em suma, valendo-nos mais uma vez da terminologia consagrada, por Pontes de
Mbanda (que distingue, corretamente, a relação de organicidade da de representa
ção), podemos dizer que detém o Procurador-Geral de Justiça a presentação do
Ministério Público, judicial ou extrajudicial, nos atos do ofício da instituição. Não
a detém quando se trate de ato jurídico que interessa diretamente ao próprio
Estado, enqu;,,,nto pessoa jurídica de direito público interno.

Assim, à guisa de exemplo, em que pese a autonomia do Poder Judiciário ou do
Ministério Público, quem desapropria um imóvel, para destináclo às instalações
daquele Poder ou dessa Instituição, é o Estado e não o próprio beneficiário dá sua
destinação. Por sua vez, na ação expropriatória, quem sempre comparece como
parte é o Estado, enquanto pessoa jurídica, e não o Poder ou a Instituição
destinatária da utilização dos aludidos imóveis. Ainda outro exempló:quando um
veículo da frota do Poder Judiciário ou do Ministério Público é danificado por um
particular, quem aciona o causador do dano patrimonial é o Estado, não o Poder
Judiciário ou Ministério Público.

Novamente, em todos esses casos, a relação jurídica que se constitui é estabele
cida entre o Estado (enquanto pessoa jurídica de direito público interno) e o cidadão
desapropriado: entre o Estado e o causador do dano. Não há relação jurídica entre
o Poder Judiciário ou o Ministério Público e o expropriado, ou entre aqueles e o
causador do dano. .

Insista-se, pois, não ser caso de argumentar com a capacidade postulatória do
Ministério Público: esta efetivamente existe, mas apenas nos atos do ofício de
Ministério Público; não para atos de representação geral do Estado, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno. Para este fim, a Constituição e as leis dão
ao Estado seus próprios representantes.

Do mesmo modo que ocorre nos exemplos acima invocados, a cassação da
investidura do agente político (que é antes um órgão do Estado) é pretensão
exercitável pelo próprio Estado, não pela Instituição a que pertence o agente cuja
decretação da perda do cargo se pretende. Ao se buscar desinvestir esse agente das
funções do cargo, ao se buscar o ato demissório cujo efeito é a perda do cargo 
tudo isso não é nem pode ser considerado pretensão do Ministério Público, ou do
Poder Judiciário, ou do Tribunal de Contas, conforme seja Promotor de Justiça, Juiz
ou Conselheiro o agente vitalício. ..

A decretação da perda do cargo de servidor vitalício trata-se, antes de uma
pretensão do Estado-Administração, por ele exercitável, como o demonstra, com
rigor técnico, Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 1Laed. pág.
382).

Destarte, a propositura da ação cível, que vise à decretação da perda do cargo
de servidor vitalício, insere-se dentre os atos de advocacia do Estado, ou seja,
trata-se tipicamente de ato de representação judicial do. Estado, ato esse que a
Constituição e as leis colocam induvidosamente na esfera das atribuições legais da
Procuradoria-Geral do Estado (cf. art. 132 da C.R.)
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pública é induvidosamente ato do ofício de Ministério Público (função institucio~

nal, a ele conferida pela Constituição e pelas leis), ao contrário, atualmente não tcm
igual qualidade a propositura de ação civil para a decretação da perda do cargo de
servidor vitalício, que a lei não erige à.condição de atribuição, ofício ou função de
Ministério Público. E, se o erigisse, não haveria razão para que o fosse apenas para a
propositura de ação de decretação de perda de cargo exclusivamente de membros do
próprio Ministério Público.

Em suma, valendo~nosmais uma vez da terminologia consagrada, por Pontes de
Miranda (que distingue, corretamente, a relaçao de organicidade da de representa
ção), podemos dizer que detém o ProcuradOl-~Geral de Justiça a presentação do
Ministério Público, judicial ou extrajudicial, nos atos do ofício da instituição. Não
a detém quando se trate de ato jurídico que interessa diretamente ao próprio
Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público intcrno.

Assim, à guisa de exemplo) em que pese a autonomia do Poder Judiciário ou do
Ministério Público, quem desapropria um imóvel, para destiná--Io às instalações
daquele Poder ou dessa Instituição, é o Estado e não o próprio beneficiário da sua
destinação. Por sua vez, na ação expropriatória, quem sempre comparece como
parte é o Estado, enquanto pessoa jurídica, e não o Poder ou a Instituição
destinatária da utilização dos aludidos imóveis. Ainda outro exemplo: quando um
veículo da frota do Poder Judiciário ou do Ministério Público é danificado por um
particular) quem aciona o causador do dano patrimonial é o Estado, não o Poder
Judiciário ou Ministério Público,

Novamente) em todos esses casos, a relação jurídica que se constitui é estabele
cida entre o Estado (enquanto pessoa jurídica de direito público interno) e o cidadão
desapropriado: entre o Estado e o causador do dano. Não há relaçãO jurídica entre
o Poder Judiciário ou o Ministério Público e o expropriado, ou entre aqueles e o
causador do dano.

Insista-se, pois, não ser caso de argumentar com a capacidade postulatória do
Ministério Público: esta efetivamentc existe, mas apenas nos atos do ofício de
Ministério Público; não para atos de representação geral do Estado, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno. Para este fim, a Constituição easleisdão
ao Estado seus próprios representantes.

Do mesmo modo que ocorre nos exemplos acima invocados, a cassação da
investidura do agente político (que é antes um órgão do Estado) é pretensão
exercitávcl pelo próprio Estado, não pela Instituição a que pertence o agente cuja
decretação da perda do cargo se pretende. Ao se buscar desinvestir esse agente das
funções do cargo, ao se buscar o ato demissório cujo efeito é a perda do cargo 
tudo isso não é nem pode ser considerado pretensão do Ministério Público, ou do
Poder Judiciário, ou do Tribunal de Contas, conforme seja Promotor de Justiça, Juiz
ou Conselheiro o agente vitalício.

A decretação da perda do cargo de servidor vitalício trata~se, antes de uma
pretensão do Estado~Administração,por ele exercitável, como o demonstra, com
rigor técnico) Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 11.aed. pág.
382).

Destarte, a propositura da ação cível, que vise à decretação da perda do cargo
de servidor vitalício, insere-se dentre os atos de advocacia do Estado, ou seja,
trata-se tipicamente de ato de represcntação judicial do. Estado, ato esse que. a
Constituição e as leis colocam induvidosamente na esfera das atribuições legais da
Procuradoria-Gcral do Estado (cf. art. 132 da C.R.)

propor em Juízo a ação destinada à perda do cargo do servidor vitalício pertencente
à própria Instituição.

Embora tenha sido inovação em nosso sistema jurídico a outorga da garantia de
vitaliciedade aos membros do Ministério Público, tal predicamento já eratradicional
para os membros do Poder Judiciário. Não serve, porém, de paralelo ou precedente
para o Ministério Público o procedimento do art. 27 da Lei Orgânica daMagistratll~

ra (Lei Complementar Federal n.O 35, de 14 de março de 1979). Com efeito, posto aí
se trate de procedimento interna corporis que culmina com sentença judicial, no
caso há lei· expressa que o autoriza. Mas se se desejar qlie a perda de cargo de
Magistrado decorra de ação civil direta, igualmente para eles será necessariàinente.a
ação proposta pelo Estado-Administraçao, enquanto pessoa jurídica. Saliente~seql.le

a indl1vidosa e já tradicional autonOmia administrativa do Poder ]l1diciátio hã.O é,
não poderia ser nem jamais teria sido óbice a essa correta soluçao~ Igualniente, os
Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, que também gozam devitalicie~

dade, somente podem perder seus cargos por sentençajudicial;sea>perdá for
decretada em ação cível direta, pressupõe~se sua propositura pelo Estado, enqt1anto
pessoa jurídica, não obstante a autonomia administrativa ... dessasCortesdeÇ()n~~s,

Nem se alegue que, nesses casos (da perda decargodemagistradoouconselilei
ro), a razão da iniciativa de eventual ação cíveldiretadevetaberaoEstado~

Administração seria apenas uma. questão. de ausência· de· capacidade postulatória dos
Tribunais (de Justiça ou de Contas)~.óbice esseque-:-se fosseoúnico~seria

facilmente superável, em se tratando. do Ministério Público e seus

Na verdade, porém, a razão é bem outra. Bem clara é a razão de airiiciativa
para a ação direta que vise à decretação de perda do cargo ser de titul,aridade do
próprio Estado~Administração.O objeto dessa ação cível direta é a nec,'"",d'n
perda do cargo para o servidor vitalício, ou seja, na verdade, nada
uma ação com objeto constitutivo-negativo, que visa a
jurídica estabelecida não entre o cidadão e o órgão do Estado (o
ou aI11stituiçao, .dcque fa~ pa~teo Juiz, ?Conselheirooll ~ FrOITlot'or
mas sim uma relação jurídica estabelecida diretamente entre o "stacio,
jurídica e política, e seus agentes políticos e de soberania.

Há, pois, um vínculo jurídico entre o Estado e seu agente político
funções de soberania (consistente na investidura no cargo e
atribuições inerentes, isto é, não só o direito a seu exercício,
direitos, prerrogativas, poderes e deveres afetos ao cargo c à

Ora, o exercício em Juízo da pretensão de desc<)nstituiç810
desse vínculo jurídico (caracterizado pela propositura de destinada
da perda do cargo) - o exercício dessa pretensão não se
atos do ofício de Ministério Público;

Os atos do ofício de Ministério Público são assim ~~]Oà~:0;~~t~i;,~ii~,S~'&f!Ú:;6
nas leis. E 11aO se inclui atualmente entre os atos do fí
propositura da ação cível para direta decretação
vitalício.

Nem se argumente com o exemplo do processo
inconfundível com a da ação civil. Com efeito, é te,talII1entc cliv,ersó
processo penal, onde a eventual da
qualidadc dc.mero efeito eventual da condlenação,
da ação ministerial, quando o órgão titular
penal pública com exclusividade~ Enquanto,
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Essa solução,parailproposítlira{deáçã6Civildestinada à decretação da perda
de. cargo ··de:memhro~italící6'd6 ,MinIstério Público, em nada colide. com ". a
verdadeíralaut:onomiado'MinístéríoPúblico, que, de forma independente e incon
trastável;· por seus óigãospróptios; v~ü deliberar favoravelmenteou nãb àpropositil
ra'daa"ção. cível > qile vise à obter o ato demissório (cf. o-art. 12.,I,da Ld
Complementar n.° 40/81). Tal solução em nada destoa daquela que tambéinocorre
ou pode ocorrer com as ações similares de decretação da perda de cargodôsdemais
servidores vitalícios, ou seja, os membros dos Tribunais de Contas e do. Poder
Judiciário, ainda que dotados esses de antiga e tradicional auto~omia admi~istra
tiva.

É evidente que a Procuradoria-Geral do Estado não agira, nem 6 p6deriàfazer,
de ofício, nem de forma discricionária ou muito menos arbitrária. Atendidos. os
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, agirá ela me
diante provocação da Instituição interessada; agirá sim de forma vinculada; pois
que, em se tratando da promoção de ação civil pública por parte -dos<órgãos
públicos, há para todos antes o dever que o direito de agir (princípio da obrigatorie-
dade da ação civil pública). . .. '

S. A autorização institucional para'a prop()siturad~ ação_ cí\'~1
destinada à perda do cargo

Visto que, no sistema vigente, quem propõe aa:ç:3(~ cívelclestinac1a à pe~d;ido
cargo é o Estado-Administração, indispensável se torna agora enhêntar questão que
envolve importante pressuposto de procedibilidade paraprópor a açãocívddestina
da à perda do cargo de órgão do Ministério Público.

Ao entendimento mais imediato, seria possível sustentar ser afetO apeIldsao
Chefe do Ministério Público o juízo sobre o encaminhamento das peças -à
Procuradoria-Geral do Estado, para a propositura da ação que vise à decretação da
perda do cargo. Ao exame literal, poderia ser dito que não se insere tal hipótese
dentre aquelas em que se exija, por força da Lei Orgânica Nacional do MiiiistéH6
Público, autorização de qualquer dos demais órgãos de administraç5.6 súperib'f' 'do
Ministério Público (arts. 9.°, 12 e 13 da LC n.o 40/81).

Talvez se pudesse ainda pretender algum paralelo com situação aparenteiIlente
semelhante, a demonstrar a desnecessidade de qualquer tipo de autorizaçãO de: órgão
colegiado da Instituição. Com efeito, tem o Procurador-Geral de Justiça, dírét'aIhen
te, a iniciativa da ação penal pública originária contra o órgão .. do Mihistério
Público, independentemente de qualquer parecer, aprovação ou juízo de ói'gãos
colegiados; e, dessa ação penal, induvidosamente poderia resultar, como mel'O efeito
da condenação, a perda do cargo. Poderia parecer, pois, novo e inadrnisSível
paradoxo sustentar que não está o Procurador-Geral de Justiça autorizado sequef a
solicitar diretamente à Procuradoria-Geral do Estado a promoção da aludida ação
destinada a obter a decretação da perda do cargo, se por ato dele, Procurador-Geral
de Justiça, pode ser proposta e até estar em curso ação penal da qual pode resultar,
como efeito de eventual condenação, a mesma providência ora em discussão:

Contudo, bem examinada a questão, verifica-se que para a perda do cargo,
como sanção autônoma de objeto não penal, é indispensável a oitiva preliminar do
Conselho Superior do Ministério Público, pois o art. 12, 1, da Lei Complementar
Federal n.o Ar> 10' . nifestação de aludido órgão colegiado em matéria de
demissão d. BDJur V1inistério Público. Verdade é que foi parcialmente
derrogada e http;//bdjur.llj.gov.brseja, agora quanto ao que ora nos interessa, não foíela

recepcionada no tocante aos dispositivos que permitiam a perda do cargo por
.. pIes processo administrativo. Posto a perda do cargo pressuponha hoje sentença
J "·i.cial definitiva, a norma que exigia prévia oitiva do Conselho nos casos de perda
do cargo é perfeitamente compatíveLcom a nova ordem constitucional, de forma
que o art. 12, l, se considera recepcionado pela Constituição de 1988.

---- - --_."..._,---~-- ~---~-
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Essa soluça0, para a prop()sítura ?e ktção Civil- destinada à decretação da perda
de cargode>meil1brovitalídodo -,Ministério .. Público, em .nada ',colide com a
verdadeira alltonomiadoMinístérío Público, que, de forma independente e incon~

trastável, porse.us órgã6spróptios; vai deliberar favoravelmente -ou não àprbpositu
ra da ação cível que vise a obter o ato demissário (cf. o art. 12,I,da Lei
Complementar n.o 40/81). Tal solUÇão em nada destoa daquela quetambémotorre
ou pode ocorrer com as aç6es similares de decretação da perda de cargo dos demais
servidores vitalícios, ou seja, os membros dos Tribunais de Contas e do Poder
Judiciário, ainda que dotados esses de antiga e tradicional autonomia. administra~
tiva.

É evidente que a Procuradoria~GeraldoEstadonão agirá, nem o p6deriáfazer,
de ofício, nem de forma discricionária ou muito menos arbitrária. Atendidos os
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, agirá ela me~

diante provocação da Instituição interessadaj agirá sim de forma vinculada; pois
que, em se tratando da promoção de ação civil pública por parte dos órgãos
públicos, há para todos antes o dever que o direito de agir (princfpio da obrigatorie~
dade da ação civil pública).

5. A autorização institucional para a propositura da ação cível
destinada à perda do cargo

Visto que, no sistema vigente, quem propõCaação cfveldestinada à perda do
cargo é o Estado~Administração, indispensável se torna agora enfrentar questão que
envolve importante pressuposto de procedibilidade para propor a ação cíveldestina~
da à perda do cargo de órgão do Ministério Público.

Ao entendimento mais imediato, seria possível sustentar ser afetO apeIl8.sao
Chefe do Ministério Público o juízo sobre o encaminhamento das peças à
Procuradoria-Geral do Estado, para a propositura da ação que vise à decretação da
perda do cargo. Ao exame literal, poderia ser dito que não se insere· tal hipótese
dentre aquelas em que se exija) por força da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público, autorização de qualquer dos demais órgãos de administraçã() superiOr do
Ministério Público (arts~ 9.°, 12 e 13 da LC n.o 40/81)~

Talvez se pudesse ainda pretender algum paralelo com situação aparentemente
semelhante, a demonstrar a desnecessidade de qualquer tipo de autorização &:órgão
colegiado da Instituição. Com efeito, tem o Procurador~Geral de Justiça, diretamén
te, a iniciativa da ação penal pública originária contra o Órgão do Ministério
Público, independentemente de qualquer parecer, aprovação ou juízo de órgãos
colegiadosj e, dessa ação penal, induvidosamentc poderia resultar, como meráefeito
da condenação, a perda do cargo. Poderia parecer, pois, novo e inadrnissível
paradoxo sustentar que não está o Procurador-Geral de Justiça autorizado sequer a
solicitar diretamente à Procuradoria~Geral do Estado a promoção da aludida ação
destinada a obter a decretação da perda do cargo, se por ato dele, Procurador.-Geral
de Justiça, pode ser proposta e até estar em curso ação penal da qual pode resultar,
como efeito de eventual condenação, a mesma providência ora em discussão.

Contudo, bem examinada a questão, verifica~se que para a perda do cargo)
como sanção autônoma de objeto não penal, é indispensável a oitiva preliminar do
Conselho Superior do Ministério Público, pois o art. 12, I, da Lei Complementar
Federal n. a 40/81) exige manifestação de aludido órgão colegiado em matéria de
demissão de membros do Ministério Público. Verdade é que foi parcialmente
derrogada essa legislação, ou seja, agora quanto ao que ora nos interessa, não foicIa

recepcionada no tocante aos dispositivos que permitiam a perda do cargo por
:'s:~wplesprocesso administrativo. Posto a perda do cargo pressuponha hoje sentença
iti{;ljcial definitiva, a norma que exigia prévia oitiva do Conselho nos casos de perda
do cargo é perfeitamente compatíveLcom a nova ordem constitucional, de forma
que o art. 12, I, se considera recepcionado pela Constituição de 1988.

 

 




