
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
5.171 AMAPÁ

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP 

ADV.(A/S) :ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E 
OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAPÁ 

ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO: Cuida-se  de  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade,  com 
pedido  de  medida  cautelar,  proposta  pela  Associação  Nacional  dos 
Membros do Ministério Público - CONAMP, objetivando a declaração de 
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 48, de 13 de outubro 
de 2014, da Constituição do Estado do Amapá, por suposta ofensa aos 
arts. 127, § 2º e 128, § 3º, da CRFB/88. Eis o teor da norma impugnada: 

“A  MESA  DIRETORA  DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faz saber  que a  Assembléia  Legislativa  do  Estado  do Amapá  
aprovou  e  ela,  nos  termos  do  §  3º,  do  art.  103  da  Constituição  
Estadual, promulga a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1º. Altera e acrescenta dispositivo ao art. 146 do Capítulo  
IV, Seção I da Constituição do Estado do Amapá, que passa a vigorar  
com a seguinte redação:

“Art.  146.  O  Ministério  Público  do  Estado  tem  
como Chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo  
Governador do Estado,  dentre Procuradores com mais de  
trinta e cinco anos de idade, que gozem de vitaliciedade,  
indicados  em lista  tríplice,  para  mandato  de  dois  anos,  
permitida uma recondução. 

Parágrafo único. A eleição do Procurador-Geral de  
Justiça  do  Estado,  para  cada  biênio  subsequente,  será  
realizada sempre no dia 15 (quinze) de janeiro”. 
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Art. 2º. Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de  
sua publicação.

Macapá - AP, 13 de outubro de 2014”.  (grifei)

Sustenta a autora que a Emenda Constitucional Estadual está eivada 
de  vício  material,  na  medida  em  que  restringe  “a  capacidade  eleitoral  
passiva aos Procuradores de Justiça, retirando-a dos Promotores de Justiça, que,  
pelo  texto  originário  da  Constituição  Estadual,  a  detinham”.  Segue 
argumentado que “tal restrição contrasta com a Constituição Federal e com a  
Lei n° 8.625/93, denominada Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados,  
que  fazem  referência  a  todos  os  integrantes  da  carreira,  sem  exclusão  dos  
Promotores de Justiça”.

Aponta  também vício  concernente  ao parágrafo  único,  porquanto 
afronta “a autonomia administrativa do Ministério Público, assegurada pelo §  
2o do art. 127 da Constituição Federal, ao fixar data para a formação da lista  
tríplice”,  haja  vista  ser  “assunto  interno  do  Ministério  Público,  sendo  
constitucionalmente inadmissível a interferência do Poder Legislativo”.

Pede, ao final, que seja determinada liminarmente a “suspensão de 
eficácia das normas impugnadas”, pois “o periculum in mora se verifica pelo  
fato de que, em 5 de dezembro próximo, será realizada a eleição dos integrantes da  
lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça, a ser enviada ao Chefe  
do Poder Executivo do Estado do Amapá”. No mérito, “em virtude da ofensa ao  
§ 2° do art. 127 e ao § 3° do art. 128, ambos da Constituição da República, pede  
seja julgada procedente a presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da  
Emenda n° 48, de 13 de outubro de 2014, da Constituição do Estado do Amapá”. 

Distribuída a ação sob minha relatoria, proferi o seguinte despacho:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  
PEDIDO  DE  MEDIDA  CAUTELAR.  EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº  48/2014.  APLICAÇÃO  DO  RITO  
DO ART. 12, DA LEI Nº 9.868/1999. MANIFESTAÇÃO DA 
AGU E DA PGR. 
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Despacho:  Cuida-se  de  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  
com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos  
Membros do Ministério Público CONAMP, objetivando a declaração  
de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 48, de 13 de  
outubro de 2014, da Constituição do Estado do Amapá, por suposta  
ofensa aos arts. 127, § 2º e 128, § 3º, da CRFB/88. Eis o teor da norma  
impugnada: 

“Art.  146.  O  Ministério  Público  do  Estado  tem  como  
Chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador  
do Estado, dentre Procuradores com mais de trinta e cinco anos  
de idade, que gozem de vitaliciedade, indicados em lista tríplice,  
para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

Parágrafo único A eleição do Procurador-Geral de Justiça  
do Estado, para cada biênio subsequente, será realizada sempre  
no dia 15 (quinze) de janeiro.“

A hipótese reveste-se de indiscutível relevância.  Entendo deva  
ser aplicado o preceito veiculado pelo artigo 12 da Lei n. 9.868, de 10  
de novembro de 1999, a fim de que a decisão venha a ser tomada em  
caráter definitivo e não nesta fase de análise cautelar. 

Colham-se  informações  das  autoridades  requeridas,  no  prazo  
máximo de 10 [dez] dias. Imediatamente, após este prazo, dê-se vista  
ao  Advogado-Geral  da  União  e  ao  Procurador-Geral  da  República,  
sucessivamente,  no  prazo  de  5  [cinco]  dias,  para  que cada qual  se  
manifeste na forma da legislação vigente.“

Em face  de  tal  despacho,  a  autora  protocolizou  uma petição  por 
considerar que “não há tempo hábil para julgamento definitivo da presente ação  
antes de 5 de dezembro,  quando será realizada a eleição da lista tríplice,  pois  
sequer foram recebidas as informações”, com um pedido subsidiário de ser 
recebida a como agravo regimental.

É o relatório. Decido.

Diante da iminência de fato que poderá prejudicar a presente ação, 
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em  caráter  excepcional,  examinarei  monocraticamente  o  pedido  de 
reconsideração para a concessão da medida.

Narra  a  autora  que  a  emenda  constitucional  estadual  n°  48/2014 
restringiu  o  número  de  membros  do  Ministério  Público  considerados 
elegíveis,  bem  como  invadiu  a  esfera  estritamente  interna  corporis ao 
estabelecer a data de eleição do Procurador-Geral de Justiça.

Cabe também observar o  status quo da norma ora questionada,  in  
verbis:

“Art. 146. O Ministério Público do Estado tem como Chefe 
o Procurador-Geral  de Justiça,  nomeado pelo Governador do 
Estado,  dentre  Procuradores  ou  Promotores  de  Justiça com 
mais  de  trinta  e  cinco  anos  de  idade,  que  gozem  de 
vitaliciedade, indicados em lista tríplice, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução”. (grifei)

Desta maneira,  é  forçoso reconhecer que a emenda à constituição 
estadual n° 48/2014 restringiu o âmbito de elegibilidade dos membros do 
Ministério  Público estadual  do Amapá para integrar  a  lista  tríplice na 
escolha do Procurador-Geral de Justiça, quando determina que somente 
os ocupantes dos cargos de Procurador de Justiça seriam habilitados.

Com  efeito,  ao  alterar  a  previsão  de  requisitos  necessários  para 
concorrer  ao  cargo  de  chefia  do  órgão  ministerial,  o  novel  diploma 
normativo retira a identidade com o texto constitucional, constante no art. 
128, §3°, ora transcrito:

“Art. 128.
§  3º  -  Os  Ministérios  Públicos  dos  Estados  e  o  do  Distrito  

Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da  
carreira,  na  forma  da  lei  respectiva, para  escolha  de  seu  
Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo,  
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.”(grifei)

A  Constituição  Federal  disciplinou  a  matéria,  delegando  à  lei 
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específica da carreira a previsão da forma como o processo de formação 
da lista será realizado. Daí a edição da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público) e da Lei Complementar n° 79/2013 (Lei Orgânica do 
Ministério  Público  do  Estado  do  Amapá),  estabelecendo  que  a  lista 
tríplice será formada dentre todos os membros integrantes da carreira:

"Lei n° 8.625/1993:
Art. 9° - Os Ministérios Públicos dos Estados formarão  lista  

tríplice,  dentre  integrantes  da  carreira,  na  forma  da  lei  
respectiva,  para  escolha  de  seu  Procurador-Geral, que  será  
nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos,  
permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento". 

“Lei Complementar n° 79/2013:
Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Chefe  

do Poder Executivo Estadual,  dentre os integrantes da carreira,  
indicado em lista tríplice elaborada por meio de votação,  na  
forma prevista nesta Lei Complementar, para mandato de 02 (dois)  
anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento de  
escolha". (grifei)

Consectariamente, ao comparar todos os dispositivos concernentes 
ao caso em tela, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante à ausência 
de  identidade  material  obrigatória  entre  a  norma  impugnada  e  a 
disciplina fixada pelo texto constitucional.

Por  sua  vez,  a  inclusão  do  parágrafo  único,  determinando  que  a 
“eleição do Procurador-Geral de Justiça do Estado, para cada biênio subsequente,  
será  realizada  sempre  no  dia  15  (quinze)  de  janeiro”,  também  restou 
evidenciada sem qualquer dificuldade.

De fato, a definição de data para a escolha do Procurador-Geral de 
Justiça,  pela  Assembleia  Legislativa,  parece  configurar  violação  à 
independência institucional  do  Parquet,  uma vez que inexiste qualquer 
relação  de  pertencimento  estrutural  entre  estes  órgãos,  levando  à 
inobservância da regra constante no art. 127, §2° da Carta Magna, na sua 
determinação que “ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e  
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administrativa [...]; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento”.
Por conseguinte, no que tange à segunda impugnação, igualmente 

merece  acolhida  o  pedido  liminar  formulado,  porquanto  se  apresenta 
bom direito de modo satisfatório, haja vista o pedido de tutela em sede 
liminar  formulado  na  exordial,  ora  analisado  em  sede  de  cognição 
rarefeita.

Preenchido  o  primeiro  requisito  para  a  concessão  da  medida, 
interessa  observar  o  argumento  apontado  para  a  configuração  do 
periculum  in  mora.  pela  iminência  da  eleição  da  lista  que  se  pretende 
realizar em 05/12/2014.

Informa a  autora  que  a  eleição  para  composição  da  lista  está  na 
iminência de realização, designada para o dia 05/12/2014. Diante da clara 
proximidade,  encontra-se  plenamente  justificada  a  intervenção 
jurisdicional em decisão de caráter liminar.

Encontrando-se às vésperas de um evento tão significativo, não se 
deve permitir  que a norma impugnada restrinja a capacidade eleitoral 
passiva  dos  promotores  de  justiça  e  retire  a  identidade  material 
obrigatória  desta  matéria  entre  a  constituição  estadual  e  a  Carta  da 
República, maculando de sobremodo o sufrágio.

Do  mesmo  modo  que  a  inclusão  do  parágrafo  único,  por  órgão 
externo,  tem o  condão de  prorrogar  a  eleição  da  composição  da  lista 
tríplice  para  o  próximo  ano,  impedindo  sua  realização  na  data  já 
designada  no  interesse  exclusivo  do   Ministério  Público,  no  uso  de 
competência  plena,  absoluta  e  privativa.  Deveras,  a  ingerência  ora 
descrita  não  se  coaduna  com  o  princípio  da  separação  de  poderes  e 
precisa  ser  rechaçada  desde  logo  para  a  proteção  da  autonomia 
institucional.  

Ex  positis,  considerando  a  iminência  dos  efeitos  da  norma 
impugnada,  diante da impossibilidade de apreciação imediata do feito 
pelo colegiado, e com fulcro no artigo 21, incisos IV e V, do RISTF e no 
artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, por aplicação analógica (MC na ADIn nº 
4.465, Rel. Min. Marco Aurélio; e MC na ADIn nº 4.598, Rel. Min. Luiz 
Fux),  RECONSIDERO  o despacho anterior e  CONCEDO A MEDIDA 
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CAUTELAR pleiteada,  ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, 
para suspender a eficácia da Emenda n° 48, de 13 de outubro de 2014, da 
Constituição do Estado do Amapá, até ulterior julgamento de mérito pelo 
Plenário deste Supremo Tribunal Federal.

Intime-se a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá para ciência 
e  cumprimento  desta  decisão,  bem  como  para  fornecer  informações 
pertinentes, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Imediatamente, após este 
prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da 
República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual 
se manifeste na forma do art. 12 da lei 9.868/99. 

Publique-se. 
Brasília, 21 de novembro de 2014.

Ministro LUIZ FUX

Relator
Documento assinado digitalmente
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