
 
 

 

Excelentíssima Senhora Presidente do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Os Promotores de Justiça abaixo assinados, membros do Ministério 

Público do Estado do Maranhão, vem perante Vossa Excelência, nos termos da Lei 

Complementar nº 13/91 e demais normas atinentes à espécie, formular PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS, nos termos do que passa a expor e requerer: 

 

   Sabe-se que, o artigo 81, caput, da Lei Complementar Estadual nº 13 de 

25 de outubro de 1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão) dispõe 

que: 

A promoção será precedida da remoção e far-se-á, 

de imediato, para a vaga remanescente. 

 

   Com o devido respeito ao Egrégio Conselho Superior do Ministério 

Público, tem-se dado interpretação equivocada ao mencionado dispositivo. 

 

   Primeiramente se deve considerar que a promoção decorre da vacância 

de uma Promotoria de Justiça. Essa vacância pode surgir, dentre outros motivos, pela 

promoção ou remoção do titular que a ocupava. 

 

   Neste sentido, questiona-se: (1) Diante de uma Promotoria de Justiça 

vaga, por que a prévia remoção só é oportunizada quando a vacância decorre de promoção?; 

(2) Por que a remoção não é oportunizada também quando essa vacância decorre da remoção 

do titular que ocupava a Promotoria de Justiça? 

 

   Poder-se-á dizer que a resposta a esses dois questionamentos encontra-

se do sobredito art. 81, posto que o dispositivo estabelece que a promoção será precedida de 

remoção, logo, se o titular deixa vaga a Promotoria por remoção (e não por promoção), esse 

pré-requisito (da prévia remoção) já estará cumprido. Esse o posicionamento atual do 

CSMP/MA acerca do assunto. 



 
 

   Porém, não parece mais acertado esse entendimento, posto que viola 

frontalmente o princípio constitucional da razoabilidade, deixando de privilegiar a antiguidade 

nas movimentações horizontais da carreira do Ministério Público. Registre-se que tal 

dispositivo deve ser interpretado em consonância com a finalidade a qual se destina, bem 

como, de acordo com os princípios e valores constitucionais, em especial aqueles expressos 

no artigo 93 da CF que privilegiam a antiguidade na carreira, mesmo quando a disputa de uma 

promoção ou remoção se dá pelo critério de merecimento. 

 

   O artigo 81 da Lei Complementar Estadual nº 13/91 traz uma regra, 

qual seja, a de que a promoção é precedida de remoção. Não traz consigo exceção. Portanto, 

não autoriza a interpretação ora combatida. Assim, seja a vacância decorrente de promoção ou 

remoção, o preenchimento do cargo dar-se-á mediante prévia remoção e somente para a vaga 

remanescente desta será aberta a promoção. 

 

   Essa interpretação, que se aproxima do método gramatical, também de 

harmoniza como o teleológico, senão vejamos. 

 

   O Ministério Público é instituição cujos seus membros ingressam em 

uma carreira, que se inicia na condição de substituto, seguida da titularização e, então, passa-

se às entrâncias inicial, intermediária e final, nessa ordem, para, por fim, se chegar ao cargo 

de Procurador de Justiça. É um caminho e uma ordem a ser seguida. São, portanto, as fases 

que formam a carreira. 

 

   Esses degraus são galgados com a promoção. Ocorre que a 

oportunidade de subir um degrau não pode ser oportunizada sem antes abrir àqueles que já 

estão ocupando esse espaço a oportunidade de concorrer à vaga em aberto. 

 

   Em verdade, o art. 81 em testilha quer justamente isso: que aos 

membros que ocupam determinada entrância, seja oportunizada a chance de se moverem 

dentro dela (movimentação horizontal) com preferência (precedência) em relação àqueles que 

ocupam entrâncias anteriores e que almejam a movimentação vertical. É razoável e justo que 

seja dado primeiramente a todos os integrantes de uma entrância oportunidade para que 

concorram às Promotorias de Justiça de sua categoria, antes que se oportunize a concorrência 

aos colegas de entrância anterior. 

 

   Pensar diferente é dar espaço para situações injustas e sem 

razoabilidade. Imaginemos a vacância de uma das Promotorias de Justiça de Itapecuru em 

razão da remoção de seu titular para uma Promotoria de Justiça de São José de Ribamar. 

Seguir o entendimento vergastado implica aceitar que a promotoria de Itapecuru será aberta 

diretamente para a promoção, beneficiando os membros da entrância de base em detrimento 

daqueles que já se encontram em posição mais avançada na carreira e que ocupam a lista da 

mesma entrância que a promotoria de Itapecuru ocupa. Deveras, defender esse entendimento 

entra em colisão com a própria noção e sentido de carreira, que pressupõe o respeito às etapas. 

 

   Continuando no exemplo do parágrafo anterior, seria mais razoável que 

a comarca de Itapecuru abrisse para remoção na entrância intermediária, posto que, nos 

próprios termos do art. 81 da LC 13/91 a promoção será precedida da remoção. Assim, não 

se poderia dizer que a comarca de Itapecuru seria remanescente antes que se tentasse provê-la 

através de remoção. Suponhamos que aberto o edital, fosse removido para Itapecuru um 

Promotor de Justiça da comarca de Balsas. Neste exemplo hipotético, Balsas abriria para 

remoção e, não havendo interessados, aí sim, a comarca de Balsas seria considerada 

remanescente. É imprescindível, portanto, interpretar-se o que a Lei Complementar Estadual 

nº 13/91 quis dizer em seu artigo 81 ao usar a palavra “remanescente”. Parece cristalino que 



 
 

remanescente é aquela comarca que permaneceu vaga depois de se tentar preenchê-la através 

de remoção. 

   A atual interpretação do CSMP ao referido termo também poderá gerar 

verdadeiros entraves à carreira. Ora, o Promotor de Justiça, sabendo que permanecendo na 

entrância inicial, mais cedo ou mais tarde, terá oportunidade de disputar promoção para 

ótimas promotorias, certamente, não aceitará os dissabores de trabalhar em comarcas de 

difícil provimento. Logo, Promotorias de Justiça como Buriticupu, Balsas, Grajaú, 

Maracaçumé, dentre outras, encontrarão dificuldades para serem providas. 

 

   Praticando-se o entendimento que ora se sugere, isso representaria o 

alcance de práticas interessantes à carreira. Uma delas corresponde ao favorecimento da 

previsibilidade na carreira. Todos teriam condições de saber o caminho a ser trilhado. 

Estabelecer-se-ia uma ordem estável e minimamente uniforme de ascensão na carreira. É a tão 

almejada, pelo menos para a maioria, segurança jurídica. Além do mais, com essa ordem 

estável e minimamente uniforme também se alcançaria o que se considera o mais importante: 

a isonomia, pois todos trilhariam o mesmo caminho. 

 

   O entendimento que se defende não é inédito. Já é adotado de longa 

data pelas carreiras do Ministério Público e Magistratura Federais. 

 

   O que se quer é justamente dar ao artigo 81 da Lei Complementar nº 

13/91 uma interpretação em conformidade com o princípio constitucional da razoabilidade e 

com a própria lógica constitucional dada à carreira do Ministério Público e do Poder 

Judiciário que privilegiam a antiguidade, sempre que possível. 

 

   O Ministério Público maranhense recentemente teve a coragem de 

acabar com as chamadas “permutas simuladas” e de disciplinar a vinculação da votação por 

merecimento aos quintos sucessivos. O momento, portanto, é, talvez, único e certamente 

propício para que se avance mais com a correta interpretação do art. 81, da LC 013/1991. 

 

   Assim sendo, requer que o Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado do Maranhão determine, em todos os casos de vacância de uma Promotoria ou 

Procuradoria de Justiça, a prévia abertura de edital de remoção pelos critérios alternados de 

antiguidade e merecimento, independentemente da aludida vacância ter se dado por promoção 

ou remoção, considerando-se remanescentes apenas aquelas Promotorias ou Procuradorias de 

Justiça que, ao final do prazo de inscrição para remoção, não conte com nenhum candidato 

apto inscrito. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

São Luís, 16 de janeiro de 2012. 

 

 

José Márcio Maia Alves 

Frank Teles de Araújo 

Ilma de Paiva Pereira 

Luís Samarone Batalha Carvalho 


