
Ementa e Acórdão

27/03/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.051 MARANHÃO

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
BRASIL - CSPB 

ADV.(A/S) :ALCEBIADES TAVARES DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - SINDJUS/MA 
ADV.(A/S) :NATHAN LUIS SOUSA CHAVES 

EMENTA: AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  
CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14,  
DE  17.12.1991,  DO  MARANHÃO  (CÓDIGO  DE  DIVISÃO  E  
ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIAS  DO  MARANHÃO)  ALTERADA  PELO  
ART.  1º  DA LEI  COMPLEMENTAR  DO  MARANHÃO,  DE  10.11.2017.  
ALEGADA OFENSA AO  §  8º  DO  ART.  19  DA CONSTITUIÇÃO  DO  
MARANHÃO  E  AO  INC.  I  DO  ART.  8º  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  IRREGULAR.  VÍCIO  
SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À  
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE  
LICENÇA  REMUNERADA  A  SERVIDOR  PÚBLICO  DIRIGENTE  DE  
CONFEDERAÇÃO,  FEDERAÇÃO  OU  ASSOCIAÇÃO  DE  CLASSE  À  
INEXISTÊNCIA DE  SINDICATO  REPRESENTATIVO  DA CATEGORIA.  
AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES.  
AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de  
procuração  com poderes  específicos  com expressa  referência  ao  ato  normativo  
questionado. Precedentes.
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2. A Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil  –  CSPB  é  parte  
legítima para a propositura da ação direta,  considerada a natureza jurídica de  
confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o  
requisito  da  pertinência  temática  consistente  nas  atribuições  estatutárias  e  o  
objeto desta ação. Precedentes.

3.  Não  contraria  a  autonomia  sindical  norma  que  trata  de  organização  
administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para  
a  concessão  de  licença  a  servidor  público  para  exercício  de  mandato  de  
representação classista. Precedentes.

4. Ação direta de inconstitucionalidade  julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Virtual  do  Plenário,  na 
conformidade da ata de julgamento,  por unanimidade,  em conhecer da 
ação direta e julgar improcedente o pedido formulado para reconhecer 
constitucional o § 11 do art. 81 da Lei Complementar nº 14/1991, alterada 
pelo art. 1º da Lei Complementar nº 200/2017 do Maranhão, nos termos 
do voto da Relatora. O Ministro Luiz Fux acompanhou a Relatora com 
ressalvas.  Não  participou  deste  julgamento,  por  motivo  de  licença 
médica, o Ministro Celso de Mello.  Sessão de 20.3.2020 a 26.3.2020.

Brasília, 27 de março de 2020.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
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RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
BRASIL - CSPB 

ADV.(A/S) :ALCEBIADES TAVARES DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO 
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AM. CURIAE. :SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - SINDJUS/MA 
ADV.(A/S) :NATHAN LUIS SOUSA CHAVES 

R E L A T Ó R I O 

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 

1. Ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com  requerimento  de 
medida cautelar, ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil – CSPB contra o § 11 do art. 1º da Lei Complementar do Maranhão 
n. 200/2017.

2. Na norma impugnada se estabelece: 

Art. 1º Fica acrescentado o inciso V, o § 9º, o § 10 e § 11 ao art.  
81 da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de  
Divisão e  Organização Judiciárias do Estado do Maranhão),  com a  
seguinte redação: 

"Art. 81 (…) 
V - para desempenho de mandato classista. (...) 
§ 9º É assegurado ao servidor o direito à licença remunerada  

para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação  
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de classe ou sindicato representativo da categoria. 
§ 10 A licença terá duração igual à do mandato, devendo ser  

prorrogado  no  caso  de  reeleição,  observado  o  limite  de  01  (um)  
servidor por entidade com até 500 (quinhentos) associados, 02 (dois)  
servidores  por  entidade  com até  1.000  (mil)  associados  e  03  (três)  
servidores por entidade com mais de 1.000 (mil) associados. 

§ 11 A licença de que trata o inciso V deste artigo somente será  
concedida para desempenho de mandato em confederação, federação ou  
associação  de  classe,  nos  casos  em  que  não  houver  sindicato  
representativo da categoria". 

3. O autor alega contrariados o inc. I do art. 8º e o § 8º do art. 19 da 
Constituição da República.

4. Sustenta que “a norma estadual ora impugnada é a Lei Complementar  
n° 200, de 10 de novembro de 2017, que limitou a organização sindical no Estado  
do Maranhão, ao disciplinar no Código de Divisão e Organização Judiciárias do  
Estado do Maranhão, que a licença para exercício de mandato classista somente  
será  concedida  para  desempenho  de  mandato  em  confederação,  federação  ou  
associação de classe,  nos casos em que não houver sindicato representativo da  
categoria,  contrariando  o  artigo  8º,  inc.  I  da  C.F.  e  o  artigo  19º  §  8º  da  
Constituição Estadual do Maranhão” (doc. 1, fl. 10). 

Argumenta  que  “o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  sólida  
jurisprudência pela observância compulsória, pelos Estados-membros, do respeito  
às garantias constitucionais sobre a não interferência do Poder Público sobre as  
organizações sindicais, e estabelecendo o direito ao afastamento remunerado de  
servidor público em exercício do mandato classista” (doc. 1, fl. 5). 

Assevera  que  “a  lei  complementar  restringi  (sic)  o  afastamento  de  
servidores do judiciário para exercer mandato classista em Confederação, quando  
a categoria tiver Sindicato que os represente” (doc. 1, fl. 4). 

Pondera que “esta condicionante não tem razão de existir, pois no Estado  
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do Maranhão há o Sindicato de Servidores da Justiça,  e que somente por sua  
existência  e  filiação  à  CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES  PÚBLICOS  
DO BRASIL CSPB, foi possível ter um servidor do judiciário eleito na atual  
gestão da entidade” (doc. 1, fl. 12). 

Afirma ser inconstitucional “a não concessão de licença para servidor  
associado a sindicato que por sua vez é filiado a confederação, sendo eleito para  
atual gestão da CSPB” (doc. 1, fl. 16). 

5. Requer  medida  cautelar  para  suspender-se  a  eficácia  da  Lei 
Complementar  do  Maranhão  n.  200/2017  até  o  julgamento  final  da 
presente ação. 

6. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido e declarada a 
inconstitucionalidade  do  §  11  do  art.  1º  da  Lei  Complementar  do 
Maranhão n. 200/2017.

7. Adotei o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 20).

8. Nas informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Maranhão 
asseverou  que  “o  critério  estabelecido  pelo  §11º  do  artigo  81,  da  Lei  
Complementar  nº  14/1991 (alterada  pela  Lei  Complementar  nº  200/2017)  de  
limitar  a  licença  aos  servidores  que  desempenhem mandado  em confederação,  
federação  ou  associação  de  classe,  somente  na  hipótese  de  inexistência  de  
sindicato  representativo  da  categoria,  enquadra-se  dentro  das  exigências  de  
proporcionalidade, pois,  como já aludido, não impede o exercício do direito de  
licença  para  mandato  sindical,  bem como  é  garantido  o  serviço  público  com  
padrões de quantidade e qualidade, considerando o atual quadro de servidores  
ativos.  Por  fim,  reiteramos  que,  internamente,  a  tramitação  do  processo  
legislativo em questão obedeceu aos requisitos e normas regimentais deste Poder,  
não sendo constatada qualquer irregularidade no procedimento adotado, razão  
pela  qual  se  espera  a  improcedência  da  presente  Ação  Direta  de  
Inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 32).
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9. O Governador do Maranhão pronunciou-se pelo “a) indeferimento  
do pedido de medida cautelar; b) extinção do processo sem resolução do mérito,  
tendo  em  vista  a  inexistência  de  procuração  com  poderes  especiais  e  a  
ilegitimidade  ativa  da  promovente;  c)  subsidiariamente  ao  item  ‘b’,  a  
improcedência da ação de direta de inconstitucionalidade”, aos argumentos de 
que  “a  procuração  apresentada  pela  CSPB,  além  de  não  possuir  poderes  
específicos  para  o  ajuizamento  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  não  
detém, consequentemente, descrição mínima do objeto impugnado, o que conduz  
à impossibilidade de processamento da demanda, nos termos da jurisprudência do  
STF. (…) a jurisprudência do STF também sedimentou o entendimento de que a  
legitimidade  de  entidades  de  classe  e  confederações  sindicais  deve  ser  aferida  
mediante  a  verificação  do  nexo  de  afinidade  direta  entre  os  objetivos  
institucionais  da  entidade  requerente  e  o  conteúdo  material  dos  dispositivos  
impugnados  (v.g.  ADI  4.190-MC,  Rel.  Min.  Celso  De  Mello,  Pleno,  DJ  de  
11/6/2010),  que devem ter por objeto interesses típicos da classe representada  
(v.g. ADI 4.722, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 14/2/2017; ADI 3.906-
AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe de 5/9/2008). Tal nexo de afinidade  
direta não se verifica no presente caso, na medida em que a ADI limitou-se a  
reafirmar  a  vocação  da  Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil  para  
defesa de interesses de servidores públicos em geral, entre os quais se incluiriam  
os do Judiciário do Estado do Maranhão. Não se desincumbiu, porém, do ônus de  
demonstrar a referência direta entre a norma contestada e o objeto da entidade.  
(…) Em resumo: como a disciplina acerca da licença para exercício de mandato  
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oportunidade  que  regem  as  escolhas  políticas,  as  quais  são,  essencialmente,  
discricionárias” (e-doc. 36). 

10. A Advocacia-Geral da União opinou pelo não conhecimento da 
ação direta e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido: 

“Servidor  público.  Disposição  da  Lei  Complementar  n°  
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200/2017  do  Estado  do  Maranhão,  que  ‘altera  a  redação  de  
dispositivos da Lei Complementar n° 14, de 17 de dezembro de 1991  
(Código  de  Divisão  e  Organização  Judiciárias  do  Estado  do  
Maranhão) e dá outras providências’. Alegada ofensa aos artigos 8°,  
inciso I, da Constituição da República, e 19, § 8º, da Constituição do  
Estado  do  Maranhão.  Preliminares.  Ilegitimidade  ativa.  
Irregularidade  na  representação  processual  da  requerente.  Ofensa  
meramente indireta à Constituição da República. Mérito. Dispositivo  
de Constituição Estadual não pode servir como parâmetro de controle  
em  ação  direta  de  inconstitucionalidade  perante  esse  Supremo  
Tribunal  Federal.  A matéria  referente  à  licença  para  o  exercício  de  
mandato classista por servidor público compõe o seu regime jurídico,  
devendo tal direito ser exercido na ,forma da legislação de regência. A  
Lei Maior não disciplina o direito de afastamento para o exercício de  
mandato  classista.  Opção  legislativa  validamente  exercida.  
Manifestação  pelo  não  conhecimento  da  ação  direta  e.  quanto  ao  
mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 39). 

11.  O Procurador-Geral  da República manifestou-se nos seguintes 
termos: 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  IRREGULAR.  VÍCIO  
SANÁVEL.  OFENSA  REFLEXA  OU  INDIRETA  À  
CONSTITUIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  AFERIÇÃO  DAS  
NORMAS  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DO  
MARANHÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CÓDIGO DE  
DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO  
MARANHÃO  (LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  14/1991),  
ART.  81-§11.  CONDICIONAMENTO  DA  CONCESSÃO  DE  
LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE  
DE  CONFEDERAÇÃO,  FEDERAÇÃO  OU  ASSOCIAÇÃO  DE  
CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO  
DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º-I DA  
CARTA  MAGNA.  NORMA  QUE  FIXA  LIMITES  PARA  A 
LIBERAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  EXERCENTE  DE  
MANDATO  DE  REPRESENTAÇÃO  CLASSISTA.  AUSÊNCIA 

5 

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 B3BF-E04A-1C55-126B e senha CF90-88D0-059D-253A

Supremo Tribunal Federal

ADI 6051 / MA 

200/2017  do  Estado  do  Maranhão,  que  ‘altera  a  redação  de  
dispositivos da Lei Complementar n° 14, de 17 de dezembro de 1991  
(Código  de  Divisão  e  Organização  Judiciárias  do  Estado  do  
Maranhão) e dá outras providências’. Alegada ofensa aos artigos 8°,  
inciso I, da Constituição da República, e 19, § 8º, da Constituição do  
Estado  do  Maranhão.  Preliminares.  Ilegitimidade  ativa.  
Irregularidade  na  representação  processual  da  requerente.  Ofensa  
meramente indireta à Constituição da República. Mérito. Dispositivo  
de Constituição Estadual não pode servir como parâmetro de controle  
em  ação  direta  de  inconstitucionalidade  perante  esse  Supremo  
Tribunal  Federal.  A matéria  referente  à  licença  para  o  exercício  de  
mandato classista por servidor público compõe o seu regime jurídico,  
devendo tal direito ser exercido na ,forma da legislação de regência. A  
Lei Maior não disciplina o direito de afastamento para o exercício de  
mandato  classista.  Opção  legislativa  validamente  exercida.  
Manifestação  pelo  não  conhecimento  da  ação  direta  e.  quanto  ao  
mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 39). 

11.  O Procurador-Geral  da República manifestou-se nos seguintes 
termos: 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  IRREGULAR.  VÍCIO  
SANÁVEL.  OFENSA  REFLEXA  OU  INDIRETA  À  
CONSTITUIÇÃO.  NECESSIDADE  DE  AFERIÇÃO  DAS  
NORMAS  DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DO  
MARANHÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CÓDIGO DE  
DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO  
MARANHÃO  (LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  14/1991),  
ART.  81-§11.  CONDICIONAMENTO  DA  CONCESSÃO  DE  
LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE  
DE  CONFEDERAÇÃO,  FEDERAÇÃO  OU  ASSOCIAÇÃO  DE  
CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO  
DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º-I DA  
CARTA  MAGNA.  NORMA  QUE  FIXA  LIMITES  PARA  A 
LIBERAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  EXERCENTE  DE  
MANDATO  DE  REPRESENTAÇÃO  CLASSISTA.  AUSÊNCIA 

5 

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 B3BF-E04A-1C55-126B e senha CF90-88D0-059D-253A

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 24



Relatório

ADI 6051 / MA 

DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. IMPROCEDÊNCIA.  
1. Preliminar. A jurisprudência do STF assentou a necessidade, nas  
ações de controle abstrato de constitucionalidade, de procuração com  
expressa referência ao ato normativo questionado. A inobservância de  
tal requisito, entretanto, é irregularidade processual sanável em prazo  
a ser concedido à parte sob pena de indeferimento da petição inicial.  
Precedentes. 2.  Preliminar.  Ofensa meramente reflexa ou indireta à  
Constituição  não  autoriza  a  propositura  de  ação  de  controle  
concentrado de constitucionalidade. Precedentes.

3.  Mérito.  A  Constituição  garante  a  autonomia  dos  entes  
sindicais,  que  diz  respeito  à  liberdade  de  auto-organização  e  
funcionamento  dos  sindicatos,  federações  e  confederações.  A 
autonomia, contudo, não se confunde com soberania ou hegemonia, do  
que se extrai que os entes sindicais têm o dever de respeitar a ordem  
pública  democrática  e  os  direitos  de  outrem.  Doutrina.  4.  Não são  
imunes à disciplina legal infraconstitucional, entre outros, assuntos  
pertinentes à organização sindical em suas interseções com questões  
de interesse público ou social, ou que envolvem os entes sindicais em  
suas  relações  com  os  demais  atores  inseridos  no  contexto  da  
representação classista. Precedente. 

5.  O condicionamento  da  concessão  de  licença  remunerada  a  
servidor público dirigente de confederação, federação ou associação de  
classe  à  inexistência  de  sindicato  representativo  da  categoria  não  
afronta a autonomia sindical. 

Não  contraria  a  Constituição  norma  que  fixa  limites  para  a  
liberação de servidor público exercente de mandato de representação  
classista. Precedentes.

-  Parecer  pela  concessão  de  prazo  à  requerente  para  
regularização da representação processual; pela extinção do processo  
sem resolução do mérito por ausência de ofensa direta à Constituição  
e, no mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 41).

12. Em  28.11.2019,  deferi  o  “prazo  máximo  de  quinze  dias  para  a  
Confederação  dos  Servidores  Públicos  do  Brasil  –  CSPB  promover  a  
regularização processual de representação apresentando instrumento de mandato  
com poderes específicos,  sob pena de indeferimento da petição inicial” (e-doc. 
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42), o qual foi atendido de forma regular e tempestiva (e-doc. 44). 

13. Admiti como amicus curiae o Sindicato dos Servidores da Justiça 
do Maranhão - Sindjus/MA.

É o relatório. 
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

27/03/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.051 MARANHÃO

V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 

Preliminar: regularização processual e legitimidade ativa   ad causam  

1. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação 
de procuração com poderes específicos com referência expressa ao ato 
normativo questionado nas ações de controle concentrado e abstrato de 
constitucionalidade (ADI n.  5.469,  Relator  o  Ministro  Dias  Toffoli,  DJe 
25.8.2017,  ADI  n.  2.187-QO,  Relator  o  Ministro  Octavio  Gallotti,  DJe 
12.12.2003).

Na espécie, no momento do ajuizamento da presente ação, a autora 
não se desincumbiu desse ônus processual, pelo que deferi o prazo de 
quinze  dias  para  a  regularização  da  representação  processual, 
tempestivamente regularizada (e-doc. 44).

A legitimidade ativa ad causam da autora também se evidencia para a 
propositura  da  ação  direta,  considerada  a  natureza  jurídica  de 
confederação  sindical,  devidamente  registrada  e  composta  unicamente 
por entidades sindicais, nos termos do inc. IX do art. 103 da Constituição 
da República e presente o requisito da pertinência temática consistente 
nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação.

2. No  ponto,  conheço  da  ação,  pois  presentes  os  pressupostos 
processuais  de  regularidade  na  representação  processual  e  a 
legitimidade ativa ad causam.

Preliminar: afronta indireta à Constituição da República

Supremo Tribunal Federal
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3. A  autora  invoca  como  parâmetro  de  controle  de 
constitucionalidade da norma impugnada o disposto no § 8º do art. 19 da 
Constituição  do  Maranhão  e  o  inc.  I  do  art.  8º  da  Constituição  da 
República. 

4. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República 
suscitaram, em preliminar, afronta indireta à Constituição da República, 
pois seria necessário o confronto da norma impugnada com norma de 
Constituição  estadual  que  não  se  traduz  em  norma  de  reprodução 
obrigatória, apontada como parâmetro constitucional.

5. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de instauração 
do  processo  objetivo  de  fiscalização  normativa  quando  o  juízo  de 
constitucionalidade  depender  de  prévio  confronto  entre  a  norma 
impugnada e outros atos normativos infraconstitucionais editados pelo 
Poder Público. Confira-se o julgado a seguir: 

“Não  se  legitima  a  instauração  do  processo  de  fiscalização  
normativa  abstrata  sempre  que  o  juízo  de  constitucionalidade  
depender, para efeito de sua formulação, de prévio confronto entre o  
ato  estatal  questionado  e  o  conteúdo  de  outras  normas  jurídicas  
infraconstitucionais editadas pelo  Poder Público.  A ação direta não  
pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de  
defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida  
e  adequada utilização  desse  meio processual  exige  que o  exame `in  
abstracto' do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à  
luz  do  texto  constitucional” (ADI  n.  1.419,  Relator  o  Ministro 
Celso de Mello, Plenário, DJe 7.12.2006).
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de sindicato,  ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao  
Poder  Público  a  interferência  e  a  intervenção  na  organização  
sindical”. 

A  controvérsia  em  análise,  consistente  no  condicionamento  de 
concessão  de  licença  remunerada  a  servidor  público  exercente  de 
mandato  de  representação  classista  em  confederação,  federação  ou 
associação  de  classe  à  inexistência  de  sindicato  representativo  da 
categoria,  revela  potencial  ofensivo  às  normas  da  Constituição  da 
República.

7.  Conheço,  portanto,  da  presente  ação  direta  para  análise  da 
constitucionalidade  da  norma  impugnada  contra  a  Constituição  da 
República.

Mérito

8. A questão posta não é nova no Supremo Tribunal Federal. 

No  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  990, 
assentou-se  constitucional  a  possibilidade  de  limitação,  por  norma 
infraconstitucional,  da  quantidade de  servidores  públicos  aos  quais  se 
concede afastamento  do serviço para  exercício  de mandato  eletivo em 
diretoria de entidade sindical:

“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  ORGANIZAÇÃO  
SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA 
DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  PARÁGRAFO  ÚNICO  
DO  ART.  34  DA CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  MINAS  
GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE  
SERVIDORES  PÚBLICOS,  AFASTÁVEIS  DO SERVIÇO,  PARA 
EXERCÍCIO  DE  MANDATO  ELETIVO  EM  DIRETORIA  DE  
ENTIDADE  SINDICAL,  PROPORCIONALMENTE  AO  
NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: “Artigo 34  
- É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato  
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eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores  
públicos,  de  âmbito  estadual,  sem  prejuízo  da  remuneração  e  dos  
demais  direitos  e  vantagens  do  seu  cargo.  Parágrafo  Único  –  Os  
servidores  eleitos  para  cargos  de  direção  ou  de  representação  serão  
liberados,  na seguinte  proporção,  para  cada sindicato:  I  -  de  1.000  
(mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001  
(três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III -  
de  6.001  (seis  mil  e  um)  a  10.000  (dez  mil)  filiados,  3  (três)  
representantes;  IV -  acima de  10.000 (dez  mil)  filiados,  4  (quatro)  
representantes”. 

1.  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  
TRABALHADORES  POLICIAIS  CIVIS  -  COBRAPOL.  
REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa  
ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao  
inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência  
em entidade sindical.

3. Inocorrência dos vícios apontados.
4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime” (ADI 

n.  990,  Relator  o  Ministro  Sidney  Sanches,  Plenário,  DJe 
11.4.2003).

No  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  n.  510, 
proferi voto com os seguintes fundamentos: 

“É válida a norma constitucional estadual que, por deliberação  
do Estado, concede aos servidores estaduais licença para o exercício de  
função  executiva  no  sindicato  da  categoria  sem  prejuízo  da  
remuneração.  Quanto ao limite de servidores estaduais que deverão  
ser afastados, como ponderou o Advogado-Geral da União, o Estado  
do Amazonas se ‘assim o desejar – haja vista a matéria achar-se na  
esfera da autonomia que lhe foi deferida pela Lei Fundamental Federal  
– poderá fazer constar de norma infraconstitucional’” (ADI n. 510, 
de minha relatoria, DJe 3.10.2014).

Sobre a legitimidade da atuação do Poder Legislativo em situações 
pelas quais  é explicitado o exercício da autonomia sindical, este Supremo 
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Tribunal  declarou  recepcionado  o  art.  522  da  Consolidação  das  Leis 
Trabalhistas,  no  qual  se  restringe  o  número  de  dirigentes  sindicais 
detentores de estabilidade provisória:

“A liberdade sindical se dá nos limites da lei.  A observância,  
aliás, dos limites da lei é característica do Estado de Direito. Permitir  
que o sindicato, em nome da liberdade sindical, possa criar direitos,  
em  detrimento  da  outra  parte,  quando  disposição  legal  estaria  a  
impedir  essa  ocorrência,  seria  fazer  tábula  rasa  do  princípio  da  
legalidade  que  deve  ser  observado  nas  relações  entre  Estado  e  
indivíduo, associações e associados e entre entidades sindicais” (RE n. 
193.345/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, 
DJ 28.51999).

9. A  questão  posta  na  presente  ação  direta  tangencia  o  tema 
constitucional  da  autonomia  de  auto-organização  do  ente  sindical  e  a 
escolha dos servidores públicos dirigentes submetidos aos princípios que 
regem  a  Administração  Pública,  previstos  no  caput do  art.  37  da 
Constituição da República. 

10.  A liberdade  prevista  no  inc.  I  do  art.  8º  da  Constituição  da 
República  não  confere  às  entidades  sindicais  prerrogativa  ilimitada 
inoponível  à  Administração Pública na forma como rege os servidores 
públicos. 

A  disciplina  pelo  legislador  infraconstitucional  referente  ao 
afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções 
de  dirigentes  em entidade  sindical  consubstancia  baliza  limitadora  da 
autonomia sindical, com base no princípio da legalidade.

A concessão  de  licença  remunerada  a  servidor  público  dirigente 
sindical  concretiza a liberdade sindical preconizada no inc. I do art. 8º da 
Constituição  da  República,  pois  possibilita  o  desenvolvimento  das 
atividades  inerentes  à  representação  classista.  Contudo,  as  condições 

5 

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 B4A3-7C6C-99B9-3684 e senha 0880-8A62-858C-867D

Supremo Tribunal Federal

ADI 6051 / MA 

Tribunal  declarou  recepcionado  o  art.  522  da  Consolidação  das  Leis 
Trabalhistas,  no  qual  se  restringe  o  número  de  dirigentes  sindicais 
detentores de estabilidade provisória:

“A liberdade sindical se dá nos limites da lei.  A observância,  
aliás, dos limites da lei é característica do Estado de Direito. Permitir  
que o sindicato, em nome da liberdade sindical, possa criar direitos,  
em  detrimento  da  outra  parte,  quando  disposição  legal  estaria  a  
impedir  essa  ocorrência,  seria  fazer  tábula  rasa  do  princípio  da  
legalidade  que  deve  ser  observado  nas  relações  entre  Estado  e  
indivíduo, associações e associados e entre entidades sindicais” (RE n. 
193.345/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, 
DJ 28.51999).

9. A  questão  posta  na  presente  ação  direta  tangencia  o  tema 
constitucional  da  autonomia  de  auto-organização  do  ente  sindical  e  a 
escolha dos servidores públicos dirigentes submetidos aos princípios que 
regem  a  Administração  Pública,  previstos  no  caput do  art.  37  da 
Constituição da República. 

10.  A liberdade  prevista  no  inc.  I  do  art.  8º  da  Constituição  da 
República  não  confere  às  entidades  sindicais  prerrogativa  ilimitada 
inoponível  à  Administração Pública na forma como rege os servidores 
públicos. 

A  disciplina  pelo  legislador  infraconstitucional  referente  ao 
afastamento remunerado dos servidores públicos para ocuparem funções 
de  dirigentes  em entidade  sindical  consubstancia  baliza  limitadora  da 
autonomia sindical, com base no princípio da legalidade.

A concessão  de  licença  remunerada  a  servidor  público  dirigente 
sindical  concretiza a liberdade sindical preconizada no inc. I do art. 8º da 
Constituição  da  República,  pois  possibilita  o  desenvolvimento  das 
atividades  inerentes  à  representação  classista.  Contudo,  as  condições 

5 

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 B4A3-7C6C-99B9-3684 e senha 0880-8A62-858C-867D

Inteiro Teor do Acórdão - Página 14 de 24



Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

ADI 6051 / MA 

impostas  à  referida  concessão  da  licença  decorrem  do  princípio  da 
legalidade  e  da  submissão  ao  regime  jurídico  a  que  submetidos  os 
servidores públicos.

11. A Advocacia-Geral da União ressaltou:

“(...) a simples regulamentação do exercício de mandato classista  
por servidor não gera qualquer ofensa aos direitos à livre associação e  
à  autonomia sindical.  A garantia  efetivamente  conferida pelo  Texto  
Constitucional  de  forma  expressa  ao  representante  sindical  diz  
respeito à estabilidade no emprego e consta do artigo 8°, inciso VIII,  
da Carta Política'. Essa norma, contudo, também não foi vulnerada  
pela Lei Complementar estadual n° 200/2017, que apenas disciplinou  
a  concessão  de  licença  para  o  exercício  de  mandato  classista.  Em  
verdade, a lei ora questionada tão somente restringe a quantidade de  
servidores  autorizados  a  usufruir  de  licença para o  desempenho de  
mandato sindical, impedindo que o afastamento ocorra para exercício  
em confederação federação ou associação de classe nos casos em que  
houver  sindicato  representativo  da  categoria,  em  beneficio  da  
continuidade do serviço público” (e-doc. 39). 

12. Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral  da República,  a 
condição imposta  ao afastamento remunerado para o servidor público 
ocupar cargo de dirigente de confederação, federação ou associação de 
classe à inexistência de sindicato representativo da categoria conforma-se 
ao sistema confederativo da organização sindical, regido pelo princípio 
da subsidiariedade:

“Registre-se,  ademais,  o  fato  de  que  o  condicionamento  da  
concessão  de  licença  a  dirigente  de  confederação,  federação  ou  
associação  de  classe  à  inexistência  de  sindicato  representativo  da  
categoria,  estabelecido pela  norma impugnada,  harmoniza-se  com a  
função  supletiva  das  entidades  de  grau  superior  relativamente  à  
desempenhada  pelas  entidades  de  grau  inferior  no  sistema  
confederativo  de  organização  sindical,  orientada  pelo  princípio  da  
subsidiariedade  (CLT,  art.  611-§2º).28  Havendo  representação  na  
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base, especialmente para fins de negociação coletiva e sendo inviável a  
liberação remunerada de todos os dirigentes sindicais, é razoável que  
seja  priorizado  o  direito  ao  afastamento  remunerado  do  servidor  
público  que  esteja  sindical  e  funcionalmente  mais  próximo  dos  
representados,  sob  a  ótica  da  atuação  que  mais  diretamente  lhes  
aproveita” (e-doc. 41).

Revela-se que, no inc. I do art. 8º da Constituição da República, há 
norma  constitucional  aberta,  pela  qual  se  permite  a  conformação 
legislativa, desde que não se desfigure a essência normativa e que não 
seja vedado pela Constituição.

13. Sobre  normas  constitucionais  dotadas  de  caráter  aberto,  José 
Joaquim Gomes Canotilho leciona:

"Se a constituição é uma lei como as outras, em alguma coisa,  
na verdade,  se  distingue  delas.  O carácter  aberto  e  a  estrutura  de  
muitas  normas  da  constituição  obrigam  à  mediação  criativa  e  
concretizadora  dos  'intérpretes  da  constituição',  começando  pelo  
legislador  (primado da  competência  concretizadora  do legislador,)  e  
pelos juízes, sem esquecermos hoje o primordial papel concretizador  
desempenhado  pelo  governo  quer  na  suo  qualidade  de  órgão  
encarregado  da  'direção  política'  quer  na  qualidade  de  órgão  que  
dirige,  superintende  e/ou  tutela  a  administração  pública.  A  
constituição é uma lei como as outras, mas é, também já o dissemos,  
uma lei-quadro.  Isto  explica a assinalável  liberdade de conformação  
dos  órgãos  político-legislativos  encarregados  do  concretização  das  
normas  constitucionais"  (CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes. 
Direito  Constitucional. 7.  ed.  Coimbra:  Edições  Almedina.  p. 
1.150). 

14. Sobre a autonomia sindical Arnaldo Sussekind pondera:

“Proibindo  ao  Poder  Público  interferir  ou  intervir  na  
organização sindical,  a Constituição de 1988 garantiu a autonomia  
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sindical,  que  concerne  à  liberdade  de  organização  interna  e  de  
funcionamento dos sindicatos, federações e confederações. Como já foi  
dito, essas associações devem ter liberdade para alcançar os fins que  
fundamentam sua instituição” (Direito constitucional do trabalho. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 380).

Os limites  impostos  à  concessão  de  licença  a  servidores  públicos 
ocupantes de cargos de dirigente sindical não interferem na autonomia 
sindical,  considerada  a  ausência  de  ingerência  na  organização  e  no 
funcionamento interno daquelas entidades.

15. Na legislação federal também estão previstas condições para o 
afastamento  de  servidor  público  para  desempenho  de  atividades 
sindicais, como disposto no art. 92 da Lei nacional n. 8.112/1990, sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais:

“Art.  92.  É  assegurado  ao  servidor  o  direito  à  licença  sem  
remuneração  para  o  desempenho  de  mandato  em  confederação,  
federação,  associação  de  classe  de  âmbito  nacional,  sindicato  
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou,  
ainda,  para  participar  de  gerência  ou  administração  em  sociedade  
cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a  
seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art.  
102  desta  Lei,  conforme  disposto  em regulamento  e  observados  os  
seguintes  limites:  I  -  para  entidades  com  até  5.000  (cinco  mil)  
associados, 2 (dois) servidores; II - para entidades com 5.001 (cinco  
mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) servidores; III -  
para entidades com mais de 30.000 (trinta mil) associados, 8 (oito)  
servidores. §1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos  
para cargos de  direção ou de  representação nas referidas  entidades,  
desde que cadastradas no órgão competente”. 

A regulamentação exercida pelo legislador maranhense, pela qual se 
condicionou o exercício de mandato classista por servidor, com licença 
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remunerada, a ocupar cargo de dirigente de confederação, federação ou 
associação  de  classe  à  inexistência  de  sindicato  representativo  da 
categoria não implica ofensa à liberdade e autonomia sindical.

Na  norma  impugnada  veicula-se  matéria  atinente  à  organização 
administrativa  do  Poder  Judiciário  do  Maranhão,  no  exercício  de 
competência legislativa, fixando-se normas para a concessão de licença 
dos servidores públicos para mandato classista. 

16.  Pelo  exposto,  conheço  da  presente  ação  direta  e  julgo-a 
improcedente para reconhecer constitucional o § 11 do art.  81 da Lei 
Complementar n. 14/1991, alterada pelo art. 1º da  Lei Complementar n. 
200/2017, do Maranhão.
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27/03/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.051 MARANHÃO

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
BRASIL - CSPB 

ADV.(A/S) :ALCEBIADES TAVARES DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - SINDJUS/MA 
ADV.(A/S) :NATHAN LUIS SOUSA CHAVES 

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A Constituição  de  1988  ampliou 
consideravelmente  a  legitimidade  ativa  para  provocar  o  controle 
normativo  abstrato,  antes  restrito  ao  Procurador-Geral  da  República. 
Pretendeu,  assim,  reforçar  a  jurisdição  constitucional  através  da 
democratização das suas vias de acesso.

A hipótese de habilitação que a requerente alega ostentar apresenta 
previsão  na  parte  inicial  do  inciso  IX  do  artigo  103  da  Constituição 
Federal,  que  dispõe  sobre  os  legitimados  à  propositura  das  ações  de 
controle  concentrado  de  constitucionalidade,  na  condição  de 
confederação sindical.

Ante  a  ausência  de  disciplina  constitucional,  coube  ao  Supremo 
Tribunal  Federal,  por  meio  de  construção  jurisprudencial,  estabelecer 
algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das confederações 
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sindicais no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Assim, 
construíram-se as seguintes condicionantes procedimentais:

a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical 
de  grau máximo,  assim considerada a  agremiação  constituída  por,  no 
mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria 
econômica  ou  profissional,  reconhecida  por  Decreto  do  Presidente  da 
República,  em observância ao artigo 535 da Consolidação das  Leis  do 
Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943);

b ) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais 
da confederação postulante e a norma específica objeto de impugnação 
(ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).

Em conjunto, tais requisitos permitem a avaliação, caso a caso, da 
legitimidade ativa para a propositura das ações de controle concentrado. 
É dizer, na hipótese do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, a 
apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira apriorística.

In  casu,  a  demanda  foi  proposta  por  entidade  sindical  que  alega 
representar os servidores públicos civis de todo o país.

Esta  Corte  firmou entendimento  no  sentido  de  que  entidades  de 
caráter  abrangente,  que  congregam  distintas  classes,  carreiras  ou 
categorias, mesmo supondo exercício de labor análogo, não dispõem de 
legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI 3.787, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 9/10/2006).

Com  efeito,  ao  pretender  abranger  os  servidores  públicos  dos 
Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  de  todas  as  entidades 
federativas (União,  Estados-membros,  Distrito Federal  e Municípios),  a 
requerente  tenta  vincular  pessoas  pertencentes  a  categorias  diversas, 
sujeitas  a  regimes  jurídicos  dos  mais  variados.  Nesse  contexto,  a 
requerente  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  demonstrar  que  congrega 
federações  de  sindicatos  que  representem  a  maioria  absoluta  de  um 
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grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas (ADI 
928, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 8/10/1993).

A propósito, colaciono trecho da manifestação do Procurador-Geral 
da República nos autos da ADI 4.036, que bem demonstra a inviabilidade 
de se admitir a requerente como legitimada à propositura de ações no 
âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, in verbis :

“Reconhecer-lhe  a  prerrogativa  de  ajuizar  ações  diretas  de  
inconstitucionalidade na defesa dos interesses desta enorme gama de  
congregados  significaria  acrescentar  novo  legitimado  universal  ao  
menos em matérias relativas ao serviço público em geral ao taxativo  
rol do art. 103 da Lei Maior.

Por mais ampla e benevolente que seja a análise, não há como  
afirmar estar presente liame de identidade ou até mesmo similaridade  
entre todas as carreiras abarcadas pela confederação em questão. Trata-
se de instituição deveras heterogênea.

Para  ilustrar  essa  dicção,  é  pertinente  imaginar  que,  
eventualmente, ante a imensidão de agregados aos objetivos sociais da  
entidade requerente, seja ela absolutamente vazia, na verdade. É tão  
ampla que escapa ao conceito de unidade sindical, ignorando assim  
que  as  categorias  aqui  imediatamente  atingidas  pelas  proposições  
normativas  atacadas  podem  sequer  integrar  o  rol  de  filiados  da  
entidade.

Ou, noutro modo de dizer, a amplidão conceitual dos objetivos e  
da  gama  de  potenciais  representados  cria  uma  segunda  ordem  de  
representação,  eventualmente,  à  revelia  de  organizações  específicas  
estruturadas pelas categorias em si consideradas.”

Por tal razão, este Supremo Tribunal Federal já declarou inúmeras 
vezes a ilegitimidade da Confederação Nacional dos Servidores Públicos 
do Brasil - CSPB para provocar o controle abstrato da constitucionalidade 
de normas: ADI 4.302, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/2017; 
ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 5.023-AgR, 
Rel.  Min.  Rosa  Weber,  Plenário,  DJe  de  6/11/2014;  ADI  4.915-MC,  Rel. 
Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013; ADI 4.036, Rel. Min. Ayres Britto, 
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DJe de 25/5/2009;  ADI 3.906-AgR,  Rel.  Min. Menezes Direito,  Plenário, 
DJe de 5/9/2008; ADI 2.698, Rel. Min Sydney Sanches, DJe de 16/9/2002; 
ADI 2.679, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 12/8/2002; ADI 1.820, Rel. Min. 
Celso de Mello, DJ de 1º/2/2002; ADI 2.205, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 
19/10/2001; ADI 2.499, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 5/9/2001; e ADI 
1.471, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 22/11/1996, esse último 
julgado portando a seguinte ementa:

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Legitimação  ativa.  2.  
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB. 3. Entidade  
considerada  ilegitimada  ativamente  para  a  ação  direta  de  
inconstitucionalidade, com base no art. 103, IX, da Constituição, pelo  
hibridismo  de  sua  composição.  4.  Precedentes  do  STF,  não  
reconhecendo  legitimidade  ativa  da  autora  à  ação  direta  de  
inconstitucionalidade, nas ADINs nºs 324-DF, 444-DF e 1427-PE. 5.  
Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa da autora.”

Desse  modo,  a  requerente  não  se  caracteriza  como  confederação 
sindical para os fins do artigo 103, IX, da Constituição Federal, bem como 
do artigo 12-A c/c o artigo 2º da Lei federal 9.868/1999, de forma que não 
integra  o  rol  exaustivo  dos  legitimados  à  propositura  das  ações  de 
controle concentrado de constitucionalidade.

Ex positis, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da ação.

Se vencido nesse ponto, quanto ao mérito, acompanho a Ministra 
relatora, adotados os fundamentos expendidos em seu voto.

É como voto.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.051 MARANHÃO

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

BRASIL - CSPB 
ADV.(A/S) :ALCEBIADES TAVARES DANTAS E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO MARANHÃO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - SINDJUS/MA 
ADV.(A/S) :NATHAN LUIS SOUSA CHAVES 

V O T O
  
O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Atentem  para  a 

organicidade  do  Direito,  em  especial  dos  procedimentos  relativos  ao 
itinerário  processual  das demandas trazidas  à apreciação do Supremo. 
Nada  obstante  a  iniciativa  em  prol  da  racionalidade  no  regular 
andamento  dos  trabalhos  do  Pleno,  cuja  atividade  judicante  está 
sobremaneira dificultada pela invencível avalanche de processos, tem-se 
por premissa inafastável, levando em conta a formalização de ação direta 
de  inconstitucionalidade,  a  impropriedade  de  pronunciar-se,  não  em 
ambiente presencial, mas no Plenário Virtual, quando há o prejuízo do 
devido  processo  legal,  afastada  a  troca  de  ideias  e  a  sustentação  da 
tribuna.

Faço  a  observação  reiterando,  por  dever  de  coerência,  ser  o 
Colegiado  –  órgão  democrático  por  excelência  –  somatório  de  forças 
distintas,  pressupondo  colaboração,  cooperação  mútua  entre  os 
integrantes, quadro de todo incompatível com a deliberação em âmbito 
eletrônico.
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Extrato de Ata - 27/03/2020

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.051
PROCED. : MARANHÃO
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB
ADV.(A/S) : ALCEBIADES TAVARES DANTAS (12369/MA) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DO 
MARANHAO - SINDJUS/MA
ADV.(A/S) : NATHAN LUIS SOUSA CHAVES (11284/MA)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta 
e  julgou  improcedente  o  pedido  formulado  para  reconhecer 
constitucional o § 11 do art. 81 da Lei Complementar nº 14/1991, 
alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 200/2017 do Maranhão, 
nos termos do voto da Relatora. O Ministro Luiz Fux acompanhou a 
Relatora  com  ressalvas.  Não  participou  deste  julgamento,  por 
motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 
Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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