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11/04/2019 PLENÁRIO

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.043 
MARANHÃO

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL - CSPB 
ADV.(A/S) :FREDERICH MARX SOARES COSTA E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AGDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

LEGITIMIDADE –  PROCESSO OBJETIVO –  CONFEDERAÇÃO – 
PERTINÊNCIA  TEMÁTICA.  As  confederações  não  têm  legitimidade 
universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto 
social e o ato atacado.

A C Ó R D Ã O
    
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal  Federal  em desprover  o  agravo regimental  na  ação 
direta  de  inconstitucionalidade,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  por 
unanimidade,  em  sessão  presidida  pelo  Ministro  Celso  de  Mello,  na 
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.

    
Brasília, 11 de abril de 2019.

    
    

MINISTRO MARCO AURÉLIO – RELATOR
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Relatório

11/04/2019 PLENÁRIO

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.043 
MARANHÃO

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
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AGDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Em 23 de novembro 
de 2018,  neguei seguimento ao pedido formulado nesta ação direta de 
inconstitucionalidade, assentando:

LEGITIMIDADE  –  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  – 
CONFEDERAÇÃO  –  PERTINÊNCIA 
TEMÁTICA  –  AUSÊNCIA  – 
SEGUIMENTO – NEGATIVA.

1.  O  assessor  Dr.  Eduardo  Ubaldo  Barbosa  prestou  as 
seguintes informações:

A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – 
CSPB ajuizou ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com 
pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a 
Constituição Federal,  da Lei  Complementar nº 136/2011, 
do Estado do Maranhão. Eis o teor da norma impugnada:
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Relatório

ADI 6043 AGR / MA 

Artigo  1º.  O  caput  do  art.  93  da  Lei 
Complementar  n°  14  de  17  de  dezembro  de  1991 
(Código  de  Divisão  e  Organização  Judiciárias  do 
Estado do Maranhão), com a redação dada pela Lei 
Complementar n° 116, de 11 de abril de 2008, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93. O Tribunal de Justiça terá quinze 
cargos  de  oficiais  de  justiça  e  cada  juízo  de 
direito  e  juizado  especial  contará  com  dois 
cargos, todos providos por concurso  público de 
provas e títulos, constituindo requisito para seu 
ingresso a conclusão de curso de ensino médio 
e idade mínima de dezoito anos”.

Artigo 2º. Fica criada a Comarca de Cidelândia, 
desmembrada  da  Comarca  de  Açailândia,  como 
Termo  Judiciário  de  Vila  Nova  dos  Martírios, 
desmembrado  da  Comarca  de  São  Pedro  da  Água 
Branca.

Artigo 3º. Fica transferido o Termo Judiciário de 
Buritirana da Comarca  de  Amarante do Maranhão 
para a Comarca de Senador La Rocque.

Artigo  4º.  Enquanto  não  instalada  a  comarca 
criada por esta Lei  Complementar,  o Município de 
Cidelândia  permanecerá  Termo  Judiciário  da 
Comarca de Açailândia.

§  1º.  Enquanto  não  instalada  a  Comarca  de 
Cidelândia, o município de Vila Nova dos Martírios 
permanecerá Termo Judiciário de Imperatriz.

§  2º.  Instalada  a  Comarca  de  Cidelândia  e 
enquanto não instalada a Comarca de São Pedro da 
Água  Branca,  o  Município  de  São  Pedro  da  Água 
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Branca  será  Termo  Judiciário  da  Comarca  de 
Cidelândia.

Art.  5º.  Ficam  criados  para  a  Comarca  de 
Cidelândia os seguintes cargos:

I – um cargo de juiz de direito;
II  –  um  cargo  em  comissão  de  secretário 

judicial;
III – um cargo de assessor de juiz;
IV – dois cargos de oficial de justiça;
V – três cargos de técnico judiciário;
VI – dois cargos de auxiliar judiciário.

Art.  6º.  As  despesas  decorrentes  da  aplicação 
desta  Lei  Complementar  correrão  por  conta  do 
orçamento do Poder Judiciário.

Art.  7º.  Esta  Lei  Complementar  entrará  em 
vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.”

Ressalta a própria legitimidade, na forma do artigo 
103, inciso IX, da Constituição Federal, ante a condição de 
entidade de âmbito nacional  representativa da categoria 
dos servidores públicos. Justifica a pertinência temática no 
fato  de  a  Lei  estadual  afetar  diretamente  a  esfera  de 
interesses dos servidores públicos do Poder Judiciário do 
Estado  do  Maranhão,  em  especial  dos  ocupantes  dos 
cargos  de  Oficial  de  Justiça,  substituídos  por  entidade 
sindical  de  primeiro  grau  associada,  considerado  o 
versado no artigo 1º da Lei questionada.

Afirma  a  inconstitucionalidade  formal  da  norma 
atacada, a teor do disposto nos parágrafos 4º e 6º do artigo 
66  da  Lei  Maior  –  preceitos  de  reprodução  obrigatória 
pelos entes federados, refletidos nos parágrafos 3º e 5º do 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C8AD-1AAF-4F8F-2E98 e senha 458E-1403-0A86-78A1

Supremo Tribunal Federal

ADI 6043 AGR / MA 

Branca  será  Termo  Judiciário  da  Comarca  de 
Cidelândia.

Art.  5º.  Ficam  criados  para  a  Comarca  de 
Cidelândia os seguintes cargos:

I – um cargo de juiz de direito;
II  –  um  cargo  em  comissão  de  secretário 

judicial;
III – um cargo de assessor de juiz;
IV – dois cargos de oficial de justiça;
V – três cargos de técnico judiciário;
VI – dois cargos de auxiliar judiciário.

Art.  6º.  As  despesas  decorrentes  da  aplicação 
desta  Lei  Complementar  correrão  por  conta  do 
orçamento do Poder Judiciário.

Art.  7º.  Esta  Lei  Complementar  entrará  em 
vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.”

Ressalta a própria legitimidade, na forma do artigo 
103, inciso IX, da Constituição Federal, ante a condição de 
entidade de âmbito nacional  representativa da categoria 
dos servidores públicos. Justifica a pertinência temática no 
fato  de  a  Lei  estadual  afetar  diretamente  a  esfera  de 
interesses dos servidores públicos do Poder Judiciário do 
Estado  do  Maranhão,  em  especial  dos  ocupantes  dos 
cargos  de  Oficial  de  Justiça,  substituídos  por  entidade 
sindical  de  primeiro  grau  associada,  considerado  o 
versado no artigo 1º da Lei questionada.

Afirma  a  inconstitucionalidade  formal  da  norma 
atacada, a teor do disposto nos parágrafos 4º e 6º do artigo 
66  da  Lei  Maior  –  preceitos  de  reprodução  obrigatória 
pelos entes federados, refletidos nos parágrafos 3º e 5º do 

3 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C8AD-1AAF-4F8F-2E98 e senha 458E-1403-0A86-78A1

Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 10



Relatório

ADI 6043 AGR / MA 

artigo  47  da  Constituição  estadual  –  segundo  os  quais, 
esgotado sem deliberação o prazo para a apreciação dos 
vetos do Chefe do Executivo, estes devem ser incluídos na 
ordem  do  dia  da  sessão  subsequente,  suspendendo-se 
todas as demais proposições legislativas.

Discorre sobre o processo de elaboração do diploma 
impugnado, resultante do Projeto de Lei nº 05/2010. Frisa 
que,  quando  da  realização,  na  Assembleia  estadual,  da 
sessão  na  qual  aprovada  a  mencionada  proposição 
legislativa  –  23  de  maio  de  2011  –,  aguardavam exame 
vetos remetidos pelo Governador do Estado do Maranhão 
por prazo superior ao previsto em sede constitucional – 
circunstância,  afirma,  a  impor  a  suspensão  de  toda  e 
qualquer deliberação legiferante.  Assinala inobservado o 
devido processo legislativo.

Sob o ângulo do risco, destaca a iminente realização 
de novos concursos públicos voltados ao provimento de 
cargos de oficial de justiça a partir do descrito no Diploma 
questionado,  ausente,  assevera,  fixação  de  requisitos 
mínimos de escolaridade para a nomeação.

Requer,  liminarmente,  a  suspensão  da  eficácia  da 
norma atacada. Pede a confirmação da tutela de urgência 
com a declaração de inconstitucionalidade, sob o ângulo 
formal, da Lei Complementar nº 136/2011, do Estado do 
Maranhão.  Postula,  caso  assentada  a  procedência  do 
pedido, a modulação temporal dos efeitos da decisão a fim 
de ter-se a validação dos atos praticados no âmbito das 
Comarcas  cujas  atribuições  foram  modificadas  ou 
inauguradas com o advento da Lei impugnada.

O processo está concluso no Gabinete.

2.  A Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil  – 
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CSPB questiona a constitucionalidade, sob o ângulo formal, de 
ato normativo por meio do qual alterado o Código de Divisão e 
Organização Judiciária do Estado do Maranhão no que tange ao 
requisito  de  investidura  no  cargo  de  Oficial  de  Justiça,  bem 
assim  modificado  o  âmbito  da  competência  territorial  de 
determinadas Comarcas em razão de criações, transferências e 
desmembramentos.

À  entidade  cabe  defender  os  interesses  da  categoria 
profissional,  os  direitos  e  obrigações  daqueles  que  congrega. 
Mostra-se inadequado, a partir de pseudointeresse, extravasar o 
âmbito de atuação de cada associado, em termos de atividade a 
ser  desenvolvida.  Os  servidores  públicos  representados 
carecem  de  interesse  jurídico  para  impugnar  o  regime  de 
distribuição  de  competência  jurisdicional  ou  a  adoção  de 
determinado  requisito  para  provimento  de  cargos,  e,  não  o 
tendo  os  respectivos  membros,  é  impróprio  reconhecê-lo  à 
Confederação.

Na  análise  do  agravo  regimental  na  arguição  de 
descumprimento de preceito fundamental nº 361, com acórdão 
publicado no Diário da Justiça de 21 de junho de 2018, quando 
em  jogo  a  formalização,  pela  Associação  Nacional  dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, de pedido 
de  reconhecimento  da  inconstitucionalidade  de  lei  a  versar 
normas  de  competência  da  Justiça  especializada,  o  Plenário 
assentou a inviabilidade de conferir-se às associações de classe, 
em geral,  legitimidade universal.  Considerados o pedido e  a 
causa de pedir lançados na peça primeira, não se vislumbra em 
que ponto os interesses da categoria profissional representada 
pela Confederação foram alcançados por preceitos normativos a 
veicularem alteração na organização judiciária estadual.

3.  Ante,  sob  o  ângulo  da  pertinência  temática,  a 
ilegitimidade ativa da autora, nego seguimento ao pedido.
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4. Publiquem.

A agravante  insiste  na  admissibilidade  da  ação.  Discorre  sobre  a 
organização sindical brasileira. Afirma a própria legitimidade, tendo em 
vista a condição de “entidade sindical de terceiro grau, representativa dos 
servidores públicos civis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”, na 
forma  do  artigo  103,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal.  Justifica  a 
pertinência  temática  considerada a  circunstância  de  o  ato  atacado –  a 
versar “alteração do requisito de investidura no cargo de oficial de justiça 
do nível superior para o nível médio” – afetar diretamente a atividade 
dos  representados,  cujas  defesa  e  valorização  constituem  objetivos 
contidos no Estatuto. Reporta-se a trechos doutrinários segundo os quais, 
levando-se  em  conta  o  caráter  objetivo  das  ações  diretas  de 
inconstitucionalidade, descabe perquirir a existência, ou não, de elo entre 
entre o objeto social da entidade requerente e a norma questionada. Diz 
da  necessidade,  ante  sinalizações  contidas  em  pronunciamentos 
anteriores,  de  o  Supremo vir  a  evoluir  no sentido  da legitimidade da 
Confederação para deflagrar processo revelador do controle abstrato de 
constitucionalidade.

O Governador do Estado do Maranhão, em contraminuta, aponta o 
acerto da decisão impugnada.

A  Assembleia  Legislativa,  intimada,  deixou  de  manifestar-se  – 
certidão emitida em 27 de fevereiro de 2019.

É o relatório, a ser distribuído, com antecedência, aos integrantes do 
Colegiado.

6 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C8AD-1AAF-4F8F-2E98 e senha 458E-1403-0A86-78A1

Supremo Tribunal Federal

ADI 6043 AGR / MA 

4. Publiquem.

A agravante  insiste  na  admissibilidade  da  ação.  Discorre  sobre  a 
organização sindical brasileira. Afirma a própria legitimidade, tendo em 
vista a condição de “entidade sindical de terceiro grau, representativa dos 
servidores públicos civis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”, na 
forma  do  artigo  103,  inciso  IX,  da  Constituição  Federal.  Justifica  a 
pertinência  temática  considerada a  circunstância  de  o  ato  atacado –  a 
versar “alteração do requisito de investidura no cargo de oficial de justiça 
do nível superior para o nível médio” – afetar diretamente a atividade 
dos  representados,  cujas  defesa  e  valorização  constituem  objetivos 
contidos no Estatuto. Reporta-se a trechos doutrinários segundo os quais, 
levando-se  em  conta  o  caráter  objetivo  das  ações  diretas  de 
inconstitucionalidade, descabe perquirir a existência, ou não, de elo entre 
entre o objeto social da entidade requerente e a norma questionada. Diz 
da  necessidade,  ante  sinalizações  contidas  em  pronunciamentos 
anteriores,  de  o  Supremo vir  a  evoluir  no sentido  da legitimidade da 
Confederação para deflagrar processo revelador do controle abstrato de 
constitucionalidade.

O Governador do Estado do Maranhão, em contraminuta, aponta o 
acerto da decisão impugnada.

A  Assembleia  Legislativa,  intimada,  deixou  de  manifestar-se  – 
certidão emitida em 27 de fevereiro de 2019.

É o relatório, a ser distribuído, com antecedência, aos integrantes do 
Colegiado.

6 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C8AD-1AAF-4F8F-2E98 e senha 458E-1403-0A86-78A1

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 10



Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

11/04/2019 PLENÁRIO

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.043 
MARANHÃO

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-
se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissionais 
da  advocacia  regularmente  constituídos,  foi  protocolada  no  prazo 
assinado em lei.

Observem  o  objeto  desta  ação  direta  de  inconstitucionalidade. 
Questiona-se, sob o ângulo formal, a compatibilidade, com a Constituição 
Federal, da totalidade da Lei Complementar nº 136/2011, do Estado do 
Maranhão,  a  versar  alteração  do  Código  de  Divisão  e  Organização 
Judiciária estadual quanto ao requisito de investidura no cargo de Oficial 
de  Justiça  e  ao  âmbito  da  competência  territorial  de  determinadas 
Comarcas em razão de criações, transferências e desmembramentos.

Conforme  decidido  quando  da  formalização  do  pronunciamento 
agravado,  os  servidores  públicos  representados  –  no  caso,  oficiais  de 
justiça vinculados ao Judiciário estadual – carecem de interesse jurídico 
para impugnar seja a alteração na organização judiciária, seja a adoção de 
determinado  requisito  para  provimento  de  cargos,  e,  não  o  tendo  os 
respectivos membros, é impróprio reconhecê-lo à agravante. A entidade 
não pode, em termos de atividade a ser desenvolvida, extravasar o campo 
de atuação de cada associado.

A matéria não é nova, considerada a jurisprudência do Supremo. O 
Plenário,  em  diversas  oportunidades,  assentou  a  inviabilidade  de 
conferir-se às confederações sindicais legitimidade universal – como, por 
exemplo, possui o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Precedentes:  ação  direta  de  inconstitucionalidade  nº  1.508,  da  minha 
relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro 
de 1996; agravo regimental na ação direta de nº 5.023, relatora ministra 
Rosa  Weber,  com  acórdão  veiculado  no  Diário  da  Justiça  de  6  de 
novembro de 2014; arguição de descumprimento de preceito fundamental 
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ADI 6043 AGR / MA 

nº 451, relator ministro Alexandre de Moraes, com acórdão publicado no 
Diário da Justiça de 16 de abril de 2018.

A  ressaltar  essa  óptica,  o  Pleno,  nos  julgamentos  do  agravo 
regimental  na  ação  direta  de  inconstitucionalidade  nº  4.302,  relator 
ministro  Alexandre  de  Moraes,  com  acórdão  publicado  no  Diário  da 
Justiça de 4 de abril de 2018, e do agravo regimental na ação direta de nº 
4.852, relator ministro Edson Fachin, com acórdão veiculado no Diário da 
Justiça de 15 de junho de 2018, reafirmou, sob o ângulo da pertinência 
temática, a ilegitimidade da agravante para impugnar, em sede abstrata, 
normas a disciplinarem,  respectivamente,  a  organização administrativa 
do quadro funcional do Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul e da 
carreira de tributação, arrecadação e fiscalização do Estado de Rondônia.

Conheço do agravo e o desprovejo.
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Extrato de Ata - 11/04/2019

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.043
PROCED. : MARANHÃO
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB
ADV.(A/S) : FREDERICH MARX SOARES COSTA (9575/MA) E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AGDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Decisão: O  Tribunal,  por  unanimidade,  negou  provimento  ao 
agravo  regimental,  nos  termos  do  voto  do  Relator.  Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Dias Toffoli (Presidente) e Luiz 
Fux. Presidência do Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.04.2019.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski,  Cármen  Lúcia,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson 
Fachin e Alexandre de Moraes.

Ausentes,  justificadamente,  os  Ministros  Dias  Toffoli 
(Presidente) e Luiz Fux (Vice-Presidente).

Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Luciano Mariz Maia. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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