
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 36.132 PARÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
IMPTE.(S) :ESTADO DO PARÁ 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 
IMPDO.(A/S) :CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DECISÃO:  Trata-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de 
medida liminar, impetrado pelo Estado do Pará  em face do Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP, nos autos de Procedimento de 
controle  Administrativo nº  1.01031/2018-79,  no bojo  do  qual  o  Relator, 
monocraticamente,  concedeu  o  pedido  liminar  formulado  por  Marcos 
Antônio Ferreira das Neves, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 43, VIII, do Regimento 
Interno  deste Conselho Nacional,  no art.  300, do Código de 
Processo  Civil,  e  no  poder  geral  de  cautela  do  julgador, 
concedo tutela provisória de urgência, para:

I) suspender os efeitos dos atos do egrégio Colégio de 
Procuradores de Justiça  do MP/PA e da Comissão Eleitoral, 
instituída  para conduzir  o  processo  de  composição  da lista 
tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça daquela 
instituição  ministerial,  para  o  mandato  de  11/04/2019  a 
11/04/2021,  que  indeferiram  o  registro  da  candidatura  do 
requerente ao pleito eleitoral em questão; e

II)  determinar  a  imediata  suspensão  do  processo 
eleitoral destinado à formação de lista tríplice para o cargo de 
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Pará, para o biênio 2019/2021, até  ulterior julgamento de 
mérito pelo plenário deste CNMP.”

Sustenta,  em  apertada  síntese,  tratar-se  do  quarto  procedimento 
instaurado  junto  ao  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  com  a 
finalidade de questionar as eleições para a formação da lista tríplice para 
escolha, pelo Chefe do Poder Executivo, do Procurador-Geral de Justiça 
do  Ministério  Público do Estado do Pará.  Nele,  o  membro do  Parquet 
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estadual, Marcos Antônio Ferreira das Neves, volta-se contra as decisões 
da  Comissão  Eleitoral  e  do  Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  que 
indeferiram sua candidatura ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, por 
entender que estava em desacordo com o disposto no artigo 232 da Lei 
Complementar Estadual nº 057/2006, por não ter decorrido o prazo de 
dois anos do encerramento de seu mandato no mesmo cargo. O pedido 
liminar formulado nos autos do PCA nº 1.01031/2018-79 foi deferido, nos 
termos acima citados.

Na  petição  do  presente  writ,  afirma  o  Impetrante  a  correção  da 
decisão proferida pela Comissão Eleitoral e confirmada em sede recursal 
pelo Colégio de Procuradores de Justiça,  uma vez que,  nos termos do 
artigo 232 da LCE nº 056/2006, tendo expirado o período referente à sua 
recondução em 10 de abril de 2017, transcorreu o prazo de apenas um ano 
e sete meses até a data do registro da candidatura, não tendo cumprido, 
assim, o interregno de dois anos previsto pela lei.    

Alega  a  existência  de  direito  líquido  e  certo  da  Administração  à 
manutenção das eleições até a primeira quinzena de dezembro de 2018, 
nos termos do artigo 10 da LCE 056/2006,  com redação conferida pela 
LCE 118/2018. Sustenta a plena aplicabilidade do artigo 232 da Lei, que 
prevê  o  interstício  de  dois  anos  para  nova  candidatura  ao  cargo  já 
ocupado ou a outro cargo eletivo, em interpretação decorrente da análise 
sistemática da legislação.

Afirma que a conclusão do Relator do PCA no CNMP seria incorreta, 
pois não se depreende do disposto no artigo 128, §3º da Constituição da 
República que a única vedação à candidatura ao cargo de Procurador-
Geral de Justiça seja a proibição de mais de uma recondução, já que o 
próprio  texto  constitucional  remete  a  organização  das  eleições  às 
legislações específicas de cada ente,  inexistindo interpretação extensiva 
de regra de inelegibilidade.

Aduz,  ainda,  que  a  regra  local  mostra-se  compatível  com  a 
Constituição Federal, e encontra-se plenamente vigente, e que a decisão 
do CNMP incorre em verdadeira declaração de inconstitucionalidade da 
disposição legal, o que é vedado a órgãos estranhos ao Judiciário. 
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Finalmente,  sustenta  inexistir  justificativa  para  o  adiamento  da 
eleição,  sem data  definida,  uma vez  que  não  se  verifica,  na  hipótese, 
qualquer violação da prerrogativa de escolha do Governador diante de 
lista tríplice com ampla participação de todos os membros do Ministério 
Público do Estado do Pará, além de representar violação ao disposto na 
lei de regência do Parquet estadual.

Requer a concessão de medida liminar em caráter de urgência, uma 
vez que as eleições foram regularmente marcadas para o dia 04.12.2018, 
nos seguintes termos:

“1) A concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão  
do Conselheiro relator  do PCA nº 1.01031/2018-79,  do  CNMP, de  
modo  a  que  seja  não  só  mantida  a  eleição  para  o  dia  04.12.2018,  
conforme  prevê  a  LCE  nº  057/2008,  como  também  a  exclusão  do  
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves; ou

2)  Sucessivamente,  acaso  não  se  convença  da  totalidade  dos  
argumentos ou como medida de ponderação de interesses, a concessão  
de medida liminar, a fim de suspender a decisão do Conselheiro relator  
do PCA nº 1.01031/2018-79, do CNMP, de modo a que seja apenas  
mantida a eleição para o dia 04.12.2018, conforme prevê a LCE nº  
057/2008,  mas  com a  inclusão  do  nome  do  Procurador  de  Justiça  
Marcos Antônio Ferreira das Neves como candidato; ou

3) Ainda sucessivamente, e como segunda medida de ponderação  
de interesses,  a concessão de medida liminar,  a fim de suspender a  
decisão  do  Conselheiro  relator  do  PCA  nº  1.01031/2018-79,  do  
CNMP, de modo a que a eleição ocorra dentro do prazo limite da LCE  
nº 057/2008, ou seja, até o dia 14.12.2018, último dia útil antes de  
finalizar a primeira quinzena de dezembro de 2018, com a inclusão do  
nome Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves como  
candidato.”

No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a concessão da 
segurança  pleiteada  “cassando-se  em  definitivo  a  decisão  proferida  pelo  
Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do PCA 1.01031/2018-79, a  
fim de se resguardar o direito líquido e certo do Estado do Pará de exercitar de  
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modo  autônomo  a  organização  e  concretização  da  eleição  no  âmbito  do  seu  
Ministério  Público,  sem  interferências  externas  emanadas  de  órgão  
administrativos que lhe são estranhos”. 

É, em síntese, o relatório. 
Decido.
Primeiramente,  a  justificar  a  competência  desta  Corte  para 

apreciação  e  julgamento  do  presente  mandamus,  ressalte-se  que,  nos 
termos  do  artigo  102,  I,  alínea  ‘r’ da  Constituição  da  República,  este 
Colendo Tribunal  já  assentou entendimento no sentido de  que apenas 
quando se puder depreender eventual inobservância do devido processo 
legal  e  de  irrazoabilidade  do  ato  impugnado,  abre-se  a  via  para  a 
impugnação  dos  atos  do  CNMP  pela  estreita  via  do  mandado  de 
segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal. 

É como entende a jurisprudência desta Casa: 

“Ementa:  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E 
CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELO 
CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO 
JURISDICIONAL DO ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF. 

1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF 
somente  se  justifica  nas  hipóteses  de  (i)  inobservância  do 
devido  processo  legal;  (ii)  exorbitância  das  competências  do 
Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do 
ato impugnado. ”

(MS 33690  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO BARROSO, 
Primeira  Turma,  julgado  em  15/12/2015,  PROCESSO 
ELETRÔNICO  DJe-030  DIVULG  17-02-2016  PUBLIC  18-02-
2016) 

Logo, diante da possibilidade, aferida nessa seara ínsita ao juízo de 
cognição  precária,  de  atuação  alegadamente  exorbitante  do  Conselho 
Nacional  do  Ministério  Público,  entendo  subsistir  competência  ao 
Supremo  Tribunal  Federal  para  apreciação  do  presente  feito,  sem 
embargo de evolução do entendimento quando do julgamento definitivo 
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do mérito.
É como entende a jurisprudência desta Casa: 

“Ementa:  DIREITO  ADMINISTRATIVO  E 
CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELO 
CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO 
JURISDICIONAL DO ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF. 

1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF 
somente  se  justifica  nas  hipóteses  de  (i)  inobservância  do 
devido  processo  legal;  (ii)  exorbitância  das  competências  do 
Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do 
ato impugnado. ”

(MS 33690  AgR,  Relator(a):  Min.  ROBERTO BARROSO, 
Primeira  Turma,  julgado  em  15/12/2015,  PROCESSO 
ELETRÔNICO  DJe-030  DIVULG  17-02-2016  PUBLIC  18-02-
2016) 

Assim, diante da possibilidade, aferida nessa seara ínsita ao juízo de 
cognição  precária,  de  atuação  exorbitante  do  Conselho  Nacional  do 
Ministério Público, entendo subsistir competência ao Supremo Tribunal 
Federal para apreciação do presente feito, sem embargo de evolução do 
entendimento quando do julgamento definitivo do mérito.

 Quanto ao pedido liminar, sustenta o Impetrante a necessidade de 
cassação da decisão proferida pelo CNMP, requerendo a manutenção do 
entendimento  perfilhado  pela  Comissão  Eleitoral  ao  indeferir  a 
candidatura  do  Procurador  de  Justiça  requerente,  bem  como  que  se 
garanta  a  realização  das  eleições  previamente  agendadas  para  o  dia 
04.12.2018.

No  que  concerne  à  inclusão  do  Procurador  de  Justiça  Marcos 
Antônio Ferreira das Neves no pleito eleitoral como candidato ao cargo 
de Procurador-Geral de Justiça, a decisão foi assim proferida:

“Na  espécie,  o  cerne  da  controvérsia  diz  respeito  ao 
alcance  da vedação  prevista  no art.  232,  da Lei  Orgânica do 
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Ministério Público do Estado do Pará.
Eis o teor do citado dispositivo:
“Art. 232 Ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-

Geral, é vedado, ao término de suas reconduções previstas nos 
artigos 10 e 31 desta Lei Complementar, candidatar-se a  qualquer  
outro cargo eletivo no Ministério Público antes de decorridos dois  
anos do encerramento ou afastamento definitivo do segundo mandato  
naqueles cargos.” (g.n.)

Conforme relatado, a Comissão Eleitoral,  instituída para 
conduzir o processo de eleição para elaboração da lista tríplice 
para  o  cargo  de  Procurador-Geral  de  Justiça,  referente  ao 
mandato vindouro, ou seja, de 11/04/2019 a 11/04/2021, assim 
como o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PA, 
concluíram que, não obstante o requerente tenha demonstrado 
o  cumprimento  dos  requisitos  objetivos  de  elegibilidade, 
haveria  óbice  legal  intransponível  ao  registro  de  sua 
candidatura, pois, entre o último dia de mandato do requerente 
no cargo de Procurador-Geral de Justiça do MP/PA (10/04/2017) 
e  o  término  do  prazo  (26/10/2018)  para  o  registro  de 
candidatura  ao  processo  eleitoral  em  apreço  não  haveria 
transcorrido o lapso temporal de 02 (dois) anos de que trata o 
supratranscrito dispositivo.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  o  requerente  ocupou  o 
cargo de Procurador-Geral de Justiça do MP/PA, nos seguintes 
períodos:  1º  mandato:  10/04/2013  a  10/04/2015  e  2º  mandato: 
10/04/2015 a 10/04/2017.

De fato, entre o último dia de mandato do requerente no 
cargo de Procurador-Geral de Justiça do MP/PA (10/04/2017) e o 
término do prazo (26/10/2018) para o registro de candidatura ao 
processo de eleição para elaboração da lista tríplice para o cargo 
de  procurador-geral  de  Justiça  em  trâmite  no  MP/PA,  não 
houve o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos, o que 
ocorrerá somente em 11/04/2019.

Não  obstante  esse  contexto  fático,  da  leitura  do 
supratranscrito dispositivo legal, não se vislumbra, à primeira 
vista, qualquer vedação expressa e inequívoca à candidatura do 
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requerente ao processo de eleição para a composição de lista 
tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do MP/PA.

Com efeito, o texto do art. 232, LOMP/PA, é claro quanto à 
necessidade de observância de interstício  mínimo de 2 (dois) 
anos para a candidatura de ex-Procurador-Geral de Justiça e de 
ex-Corregedor-Geral  a  qualquer  outro  cargo  eletivo  no 
Ministério Público, mas não o é em relação àqueles dois cargos 
(Procurador-Geral  de  Justiça  e  Corregedor-Geral).  Destarte,  a 
interpretação literal do citado dispositivo não dá margens para 
extrair comando normativo no sentido de que o requerente, na 
qualidade  de  ex-Procurador-Geral  de  Justiça  do  MP/PA,  há 
menos  de  dois  anos,  estaria  impedido  de  candidatar-se 
novamente ao cargo, desta feita, para mandato que se iniciará 
em 11/04/2019.

Em  reforço  a  essa  constatação  –  de  que  o  art.  232,  da  
LOMP/PA não é clarividente quanto ao impedimento de candidatura  
de ex-Procurador-Geral de Justiça, antes de decorridos dois anos do  
encerramento ou afastamento definitivo do segundo mandato naquele  
cargo, a novo processo eleitoral para formação de lista tríplice – colhe-
se  dos  autos  que  o  excelentíssimo  Conselheiro  Relator  do 
recurso interposto pelo aqui requerente ao egrégio Colégio de 
Procuradores  de  Justiça  do  MP/PA,  contra  a  decisão  da 
Comissão Eleitoral que indeferiu o registro de sua candidatura, 
buscou conferir interpretação ampliativa ao citado dispositivo.

Confira-se trecho do voto por ele proferido:
“(...) A expressão ‘qualquer outro cargo eletivo’ inserida no 

art. 232 da LCE 057/2006 é muito mais ampla e, por óbvio,  numa 
interpretação  sistemática,  abrange  o  cargo  anteriormente 
ocupado por ele.  A intenção do legislador era  justamente de 
evitar que aquele que já passou 2 (dois) mandatos consecutivos 
à frente da PGJ ou da CGMP, pudesse exercer influência direta 
ou indireta em qualquer pleito interno realizado há menos de 2 
(dois) anos da data em que encerrou seu ultimo mandato, tudo 
em  homenagem  ao  direito  das  minorias  também  se 
candidatarem a cargo eletivo no MPPA (...)”

De acordo com o voto condutor do acórdão proferido pelo 

7 

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 08B5-CEE9-3F2F-603D e senha CB9D-8AEE-0355-4B0A



MS 36132 MC / PA 

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  requerido,  para  a 
compreensão  de  quais  cargos  estariam  abrangidos  pela 
expressão “qualquer outro cargo eletivo no Ministério Público”, o 
art. 232, da LOMP/PA, deve ser interpretado sistematicamente.

Ocorre que, conforme cediço, a interpretação sistemática 
de determinada norma pressupõe a sua integração com outras 
existentes no ordenamento jurídico vigente, uma vez que essa 
espécie de interpretação “é a responsável pela unidade e coerência  
do ordenamento jurídico”.

(…)
Conforme leciona o nobre doutrinador, a interpretação das 

normas  infraconstitucionais  que  disciplinam  o  processo  de 
elaboração de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de 
Justiça  deve  ter  como  parâmetro,  sempre,  a  norma 
constitucional, em especial, no presente caso, o art. art. 128, §3, 
da CF, que assim dispõe:

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.  
(g.n.)

Nesse  sentido,  infere-se  do  texto  constitucional  que  a 
única vedação legal expressa, inequívoca e notória imposta pelo 
ordenamento  jurídico  à  nomeação  reiterada  ao  cargo  de 
Procurador-Geral de Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais 
diz respeito exclusivamente à impossibilidade de haver mais de 
uma recondução consecutiva, isto é, três (ou mais) investiduras 
consecutivas.  O tema, aliás,  não exige maiores interpretações, 
máxime porque a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal 
Federal  é  assente  nesse  sentido,  conforme  se  extrai,  por 
exemplo, dos seguintes precedentes:

(…)
Fora essa hipótese, ou seja, de que não deve haver mais de 

uma recondução consecutiva ao cargo de Procurador-Geral de 
Justiça  de  Ministério  Público  estadual,  inexiste,  repise-se, 
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norma  expressa e inequívoca, de proibição de investidura não 
subsequente.

(…)
Não se pode olvidar, ainda, que, consoante as regras de 

hermenêutica jurídica, não se admite a interpretação extensiva 
de  norma  restritiva  de  direito,  de  sorte  que,  inexistindo 
proibição  expressa  acerca  da  candidatura  do  requerente  ao 
processo eleitoral  em apreço, não lhe deve ser restringido tal 
direito.

(…)
Nessa linha de raciocínio, em juízo de cognição sumária, 

condizente  com  o  atual  momento  processual,  tenho  que  a 
interpretação  adotada pelo  Parquet  requerido ao art.  232, da 
LOMP/PA,  não  se  sustenta,  pois,  em  tese,  não  encontra 
respaldo  na Constituição Federal  e  apresenta-se em absoluto 
descompasso hermenêutico com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal  Federal,  máxime  porque  cria  uma  regra  de 
inelegibilidade  não  expressamente  prevista  no  ordenamento 
jurídico, o que torna o processo seletivo viciado.

Não bastassem essas razões, também não convence a tese 
sustentada  pelos  requeridos  no  sentido  de  que  a  vedação 
veiculada  no  art.  232,  da  LOMP/PA,  é  aplicável  ao  cargo  de 
procurador-geral de Justiça como forma de evitar a perpetuação 
do mesmo membro na chefia da instituição.

Desse  modo,  não  sendo  permitida  mais  de  uma 
recondução  consecutiva  ao  cargo  de  Procurador-Geral  de 
Justiça,  o  término  do  segundo  mandato  (na  hipótese  de 
membro reconduzido) implica, necessariamente, em solução de 
continuidade. Logo, não há se falar em risco de perpetuação do 
mesmo  membro  no  poder,  na  medida  em  que  houve  uma 
interrupção no exercício do cargo.

Rememore-se que, na espécie vertente, o requerente não 
ocupa o cargo de Procurador-Geral de Justiça do MP/PA desde 
10/04/2017, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

(…)
Conforme  sustentado  pelo  nobre  doutrinador,  cabe  aos 
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integrantes da carreira do Ministério Público legitimar (ou não) 
a  indicação  do  candidato  ao  cargo  de  Procurador-Geral  de 
Justiça,  para  o  exercício  da  liderança  necessária  à  chefia  da 
instituição  ministerial,  sendo  certo  que,  caso  optem  pela 
indicação de membro que já exerceu o cargo anteriormente, é 
porque confiam na liderança do indicado.

De mais a mais, a interpretação conferida pelos requeridos 
ao  art.  232,  da  LOMP/PA,  além  de  excluir  de  forma 
supostamente ilegal o requerente do pleito eleitoral, restringe a 
prerrogativa do chefe do Poder Executivo Estadual de escolher 
o  futuro  Procurador-Geral  de  Justiça  a  partir  de  uma  lista 
tríplice formada amplamente pelos membros da carreira.

Salta  aos  olhos,  ainda,  o  descabimento da  interpretação 
conferida pelos requeridos ao art. 232, da LOMP/PA, na medida 
em que amplia  radicalmente o objeto  da regra nele  inserida. 
Nesse  particular,  aparentemente  com  razão  o  requerente, 
quando afirma que a interpretação conferida pelos  requeridos 
ao  citado  dispositivo  “importa  em  criar  uma  restrição  de  
quatro  anos  para  que  o  Procurador-Geral  de  Justiça 
reconduzido  uma  vez  venha  a  candidatar-se  novamente  à 
eleição para a lista tríplice de que trata o art. 128, § 3º, da CF.”

Destarte,  admitir-se  a  interpretação  conferida  pelos 
requeridos, significaria validar o equivocado entendimento no 
sentido de que o ex-Procurador-Geral de Justiça, após o término 
de seu mandato,  estaria impedido de candidatar-se,  por dois 
anos, ao mesmo cargo e, consequentemente, teria de aguardar 
mais  dois  anos  do mandato  do candidato  eleito  no processo 
eleitoral do qual não fora possível participar, totalizando, assim, 
4  (quatro)  anos  de  afastamento,  lapso  temporal  que  não  é 
exigível pela Constituição Federal, tampouco pela Lei Orgânica 
local.

De  outro  giro,  não  é  possível  invocar-se,  ainda,  que  a 
Constituição  Federal  reserva  às  leis  orgânicas  de  cada 
Ministério Público estadual a disciplina normativa do processo 
eleitoral  para  a  formação  de  lista  tríplice  para  o  cargo  de 
Procurador-Geral de Justiça,  pois, consoante assevera Wallace 
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Paiva Martins Junior “não é do domínio da lei a construção de regra  
contraditória  à  Constituição  Federal”, mesmo  porque  “à  lei  foi  
conferida margem para disciplina do processo  de escolha, e não para  
inserção de inovações para além do espaço consentido à sua atuação”.

(…)
No caso concreto, repise-se, não existe qualquer exame 

das alterações promovidas na Lei Complementar nº 057/2006, 
por  intermédio  da  Lei  Complementar  nº  118,  de  13  de 
setembro de 2018, relativas à alteração da data da realização 
da  eleição,  tampouco  a  constitucionalidade  do  art.  232  do 
mencionado diploma legal,  mesmo porque não compete  ao 
Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  o  exercício  de 
controle  de  constitucionalidade  de  lei.  Ao  revés,  a 
controvérsia travada nestes autos diz respeito à interpretação, 
equivocada,  conferida  pelos  requeridos  ao  art.  232,  da 
LOMP/PA, e utilizada para indeferir o registro de candidatura 
do requerente.

Com essas breves considerações, em juízo de aparência, 
condizente  com  o  atual  momento  processual,  evidencia-se 
sólida plausibilidade jurídica das alegações formuladas pelo 
requerente, pois a interpretação conferida pelos requeridos ao 
art.  232,  da  LOMP/PA,  no  caso  concreto,  revela-se 
frontalmente  contrária  à  Constituição  Federal  e  à 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

A controvérsia revela-se ínsita à latitude hermenêutica a ser aferida 
em relação à norma do artigo 232 da Lei Orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará, Lei Complementar Estadual nº 056/2006, que contém a 
seguinte redação:

“Art.  232.  Ao  Procurador-Geral  de  Justiça  e  ao 
Corregedor-Geral, é vedado, ao término de suas reconduções 
previstas  nos  artigos  10  e  31  desta  Lei  Complementar, 
candidatar-se  a  qualquer  outro  cargo  eletivo  no  Ministério 
Público  antes  de  decorridos  dois  anos  do  encerramento  ou 
afastamento  definitivo  do  segundo  mandato  naqueles 
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cargos.” 

Como se depreende da decisão acima encartada, o I. Relator do PCA 
nº  1.01031/2018-79  entendeu  que  a  única  interpretação  possível  ao 
referido dispositivo é aquela que entende não ser vedado a Procurador ou 
Promotor  de  Justiça  que  exercera  o  cargo  no  biênio  anterior  ao  ora 
vigente a participação em processo eleitoral para candidatar-se ao mesmo 
cargo  anteriormente  exercido,  ainda  que  não  transcorrido  o  interstício 
mínimo de dois anos, pois a vedação referir-se-ia apenas ao exercício de 
cargo diverso. 

Afastou, portanto, a interpretação conferida pela Comissão Eleitoral 
e pelo Colégio de Procuradores de Justiça do MPPA, no sentido de que, 
por  ser  despicienda a  referência  à  impossibilidade de  recondução por 
mais de uma vez, diante da expressa previsão constitucional do art. 128, 
§3º,  a  expressão  “a  qualquer  outro  cargo  eletivo”  também  se  refere  à 
impossibilidade de,  se não transcorridos dois anos entre o término do 
mandato e o registro da candidatura, propor-se o membro a participar da 
eleição  para  ocupar  qualquer  cargo  eletivo,  o  que  inclui  o  cargo 
anteriormente ocupado. 

Questiona  o  Impetrante  acerca  de  eventual  declaração  de 
inconstitucionalidade do dispositivo em referência pelo CNMP, ainda no 
âmbito  de decisão liminar monocrática,  diante  do afastamento do que 
compreende ser o sentido da norma.

Esta  Corte,  recentemente,  definiu  os  parâmetros  pelos  quais  os 
Conselhos  instituídos  pela  Emenda  Constitucional  nº  45/2004  podem 
analisar eventuais ilegalidades e inconstitucionalidades de normas para 
entender por seu afastamento no caso concreto considerado.

Eis a ementa do julgado referido: 

“EMENTA: PETIÇÃO. LEI  N.  8.223/2007 DA PARAÍBA. 
CRIAÇÃO  LEGAL  DE  CARGOS  EM  COMISSÃO  NO 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA ESTADUAL  (ART.  5º  DA LEI  N. 
82.231/2007  DA  PARAÍBA):  ASSISTENTES 
ADMINISTRATIVOS. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE 
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JUSTIÇA.  EXONERAÇÃO  DETERMINADA.  AÇÃO 
ANULATÓRIA: ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CNJ 
PARA  DECLARAR  INCONSTITUCIONALIDADE  DE  LEI. 
PETIÇÃO  JULGADA  IMPROCEDENTE.  1.  A  restrição  do 
permissivo  constitucional  da  al.  r  do  inc.  I  do  art.  102  da 
Constituição da República às ações de natureza mandamental 
resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na 
espécie  vertente,  a  possibilidade  de  definir  os  poderes 
atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de 
sua  missão,  subvertendo,  assim,  a  relação  hierárquica 
constitucionalmente  estabelecida.  Reconhecimento  da 
competência deste Supremo Tribunal para apreciar a presente 
ação ordinária: mitigação da interpretação restritiva da al. r do 
inc.  I  do  art.  102  adotada  na  Questão  de  Ordem  na  Ação 
Originária n. 1.814 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, 
DJe 3.12.2014) e no Agravo Regimental na Ação Cível Originária 
n.  1.680  (Relator  o  Ministro  Teori  Zavascki,  DJe  1º.12.2014), 
ambos julgados na sessão plenária de 24.9.2014. 2. Atuação do 
órgão  de  controle  administrativo,  financeiro  e  disciplinar  da 
magistratura  nacional  nos  limites  da  respectiva  competência, 
afastando a validade dos atos administrativos e a aplicação de 
lei  estadual  na  qual  embasados  e  reputada  pelo  Conselho 
Nacional  de  Justiça  contrária  ao  princípio  constitucional  de 
ingresso no serviço público por concurso público, pela ausência 
dos  requisitos  caracterizadores  do  cargo  comissionado.  3. 
Insere-se  entre  as  competências  constitucionalmente 
atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de 
afastar,  por  inconstitucionalidade,  a  aplicação  de  lei 
aproveitada  como  base  de  ato  administrativo  objeto  de 
controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço 
de  influência  a  observância  desse  entendimento,  por  ato 
expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros 
dos  Conselho.  4.  Ausência  de  desrespeito  ao  contraditório: 
sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não configurando 
punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão 
do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  mostra-se  prescindível  a 
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atuação  de  cada  qual  dos  interessados  no  processo 
administrativo,  notadamente  pela  ausência  de  questão  de 
natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle 
do Poder Judiciário. 5.  Além dos indícios de cometimento de 
ofensa ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3.233/PB,  a leitura das atribuições  conferidas  ao cargo criado 
pelo art. 5º da Lei n. 8.223/2007, da Paraíba, evidencia burla ao 
comando  constitucional  previsto  no  inc.  V  do  art.  37  da 
Constituição  da  República:  declaração  incidental  de 
inconstitucionalidade.  6.  Petição  (ação  anulatória)  julgada 
improcedente.”

(Pet  4656,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal 
Pleno, julgado em 19/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
278 DIVULG 01-12-2017 PUBLIC 04-12-2017) 

Cumpre analisar se a decisão ora guerreada desborda dos limites 
que este Tribunal entende como adequados à conformação constitucional 
do Conselho Nacional do Ministério Público.

Da  leitura  do  decisum impugnado,  depreende-se  que  o  Relator 
sustenta estar cingido ao âmbito da interpretação de dispositivo de lei, e 
não da  aferição de  sua  inconstitucionalidade;  no entanto,  compreende 
que a interpretação conferida pelos órgãos que regulamentam o processo 
eleitoral no âmbito do MPPA não está em consonância com o disposto no 
artigo 128, 3º do texto constitucional, fixando a única interpretação que 
entende possível do artigo 232 da LCE nº 057/2006.

E,  justamente,  nessa inarredável  conclusão obtida pelo Relator do 
PCA nº 1.01031/2018-79, é que reside, ao menos nessa seara prefacial, o 
reconhecimento  de  que,  ao  que  se  infere  da  leitura  da  decisão 
impugnada,  procedeu-se  à  técnica  da  interpretação  conforme  à 
Constituição do dispositivo analisado, fixando-lhe a única interpretação 
que  entende  possível  e  afastando  todas  as  demais,  geradas  pela 
equivocidade do texto considerado.

Assim,  parece-me  não  se  tratar  somente  de  interpretação  do 
dispositivo,  mas  sim  de  aferição  de  sua  compatibilidade  com  o 
ordenamento constitucional,  excluindo-se a outra interpretação que,  ao 
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menos dentro de um olhar inicial  em sede de cautelar,  não se mostra 
desarrazoada nem contrária ao disposto no artigo 128, §3º, verbis:

“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.”

Esta  Corte  já  decidiu  que  questões  relativas  à  organização  das 
eleições para escolha de lista tríplice a ser remetida para o Chefe do Poder 
Executivo inserem-se no âmbito de competência da lei específica de cada 
órgão,  não sendo correto afirmar-se  que a única restrição em tema de 
inelegibilidade seja aquela prevista no texto constitucional que impede a 
recondução do Procurador-Geral por mais de um mandato. É o que se 
depreende das seguintes decisões:    

“(...)
Entendo,  em  juízo  de  delibação,  que  se  encontra 

devidamente evidenciada a fumaça do bom direito no presente 
caso.

 A Resolução  55,  de  28  de  abril  de  2010,  do  Conselho 
Nacional do Ministério Público, em seu art. 1º, dispõe: 

“Art.  1º.  Os  Corregedores-Gerais  e  os  Corregedores-
Adjuntos ou Substitutos dos órgãos do Ministério Público não 
poderão concorrer à formação de lista tríplice para a escolha do 
Procurador-Geral  no curso de seu mandato e até 1 (um) ano 
após  o  seu  término  no  Órgão  correicional.”  (DJ  29.6.2010, 
destaquei). 

 Todavia,  o art.  8º,  §  2º,  da Lei  Complementar Estadual 
02/1990,  com  a  redação  atribuída  pela  Lei  Complementar 
Estadual 182, de 31 de março de 2010, prevê expressamente a 
possibilidade  de  o  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público 
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concorrer  à  formação  da   lista  tríplice  para  escolha  do 
Procurador-Geral  de Justiça,  desde que se desincompatibilize 
do exercício de suas funções sessenta dias antes do pleito: 

“Art. 8º A Procuradoria-Geral de Justiça, órgão executivo 
da  Administração  Superior  do  Ministério  Público,  tem como 
titular  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  nomeado  para  um 
mandato de 02 (dois) anos, dentre uma lista tríplice integrada 
de  membros  do Ministério  Público  com mais  de  35 (trinta  e 
cinco) anos de idade e 10 (dez) anos de carreira. 

(…) 
§ 2º O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do 

Ministério Público, o Coordenador-Geral do Ministério Público, 
o  Ouvidor  do  Ministério  Público,  os  Promotores  de  Justiça 
Assessores, o Diretor da Escola Superior do Ministério Público, 
o  Secretário-Geral  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  para 
concorrerem ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, deverão 
se  desincompatibilizar  do  exercício  das  suas  funções  60 
(sessenta) dias antes do pleito.” 

 Dessa forma, há lei complementar estadual a disciplinar 
a  matéria.  E  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  128,  §  3º, 
dispõe: 

“§ 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.” (Destaquei). 

 É dizer, a Constituição previu reserva de lei em sentido 
estrito  para  disciplinar  a  formação  da  lista  tríplice  para  a 
escolha  do  Procurador-Geral  de  Justiça.  Tal  circunstância 
torna inviável, a princípio, a edição de resolução, por parte do 
Conselho  Nacional do Ministério Público, para estabelecer a 
inelegibilidade do Corregedor-Geral para fins de candidatura 
àquele cargo.

(...)” 
(MS 29042 MC, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado 
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em 08/10/2010, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
201 DIVULG 22/10/2010 PUBLIC 25/10/2010) 

“Conforme  autoriza  a  jurisprudência  pacificada  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  quando  da  análise  do  pedido  de 
suspensão de decisão (SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR, rel. Ministro Carlos Velloso, 
DJ 18.5.2001, dentre outros), em um juízo mínimo de delibação, 
assevero que o art. 128, § 3º, da Constituição Federal determina 
que os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal 
e  Territórios  formem  lista  tríplice  dentre  integrantes  da 
carreira,  na  forma  da  lei  respectiva,  para  escolha  de  seu 
Procurador-Geral. No caso, a Lei Complementar estadual 02/90 
(fls.  135-151),  regulando referido processo de escolha,  no seu 
vigente  e  eficaz  art.  8º,  preceitua  que o  Procurador-Geral  de 
Justiça é "nomeado para um mandato de 02 (dois) anos, dentre 
uma lista tríplice integrada de Procuradores de Justiça" (fl. 140).

Assim, existindo a lei estadual referida no citado art. 128, § 
3º, da CF, considero ofensiva à ordem jurídica decisão que não 
observa mencionada norma estadual. Além disso, o fato de a 
Constituição do Estado de Sergipe, no seu art. 116, § 1º, não ter 
feito alusão à existência de lei regulamentadora, não me parece 
ter o condão de elidir  a exigência de "lei  respectiva" prevista 
no  art.  128,  §  3º,  da  Constituição  da  República,  norma 
hierarquicamente superior à Constituição Estadual.

6.  Ademais, entendo ofensiva à ordem administrativa a 
possibilidade de se nomear, para o cargo de Procurador-Geral, 
membro do Ministério Público contra o qual se pairam dúvidas 
a respeito das respectivas condições de elegibilidade, mormente 
em  decorrência  de  alegada  ofensa  a  dispositivos  da 
Constituição da    República e de lei complementar estadual.

7.  Finalmente, destaco do parecer da Procuradoria-Geral 
da República:

"8.   Em  que  pese  não  seja  objeto  dos  pedidos  de 
suspensão o exame do mérito da questão principal, é possível 
depreender  da  norma  constitucional  que  foi  delegado  à  lei 
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respectiva  a  fixação  das  condições  de  elegibilidade  dos 
candidatos  ao  cargo  de  Procurador-Geral  de  Justiça  dos 
Estados. 

9.   Ao  comentar  a  redação  do  art.  9º,  da  Lei  Orgânica 
Nacional  do  Ministério  Público,  que  reproduz  o  texto 
constitucional,  PEDRO    ROBERTO DECOMAIN afirma que 
'nem  a  Constituição,  nem  a  presente  lei,  por  outro  lado, 
estabeleceram requisitos para definição da capacidade eleitoral 
passiva no caso,  isto é,  não estabeleceram requisitos a serem 
atendidos por quantos almejem ao Cargo de Procurador-Geral. 
O  assunto,  desta  sorte,  deve  ser  regulamentado  pelas  Leis 
Orgânicas locais de cada Estado'. "

(…) "11.  Porém, ainda que incerta a questão, vislumbra-se 
que a manutenção da decisão impugnada, na medida em que 
torna    possível a nomeação para o cargo de Procurador-Geral 
de  membro,     sobre  o  qual  as  condições  de  elegibilidade 
passiva se revelem    expostas  a  dúvidas,  geraria  constantes 
questionamentos acerca de    sua legitimidade. 

12.  Assim, conclui-se estar presente o risco    de lesão à 
ordem pública, em sua acepção    jurídico-administrativa."

8.   Ante  o  exposto,  com fundamento  no  art.  4º  da  Lei 
8.437/92, defiro o pedido para suspender a execução da liminar 
(fls.  152-153),  deferida  pela  Relatora  da  Medida  Cautelar 
12.082/SE, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.”

(SL 134, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão Proferida 
pelo(a)  Ministro(a)  ELLEN  GRACIE,  julgado  em  26/10/2006, 
publicado em DJ 01/11/2006 PP-00025)

Assim,  diante  do  afastamento  de  interpretação  possível  e 
consentânea com a norma constitucional  em vigor configura forma de 
controle de constitucionalidade do dispositivo em questão, e não apenas 
em interpretação a levar à reforma de ato administrativo, razão pela qual 
compreendo,  com  as  devidas  vênias,  que  a  decisão  que, 
monocraticamente,  determinou a  inclusão  do  peticionante  em lista  de 
candidatos a concorrer ao pleito para formação de lista tríplice contraria o 
rol de competências constitucionalmente atribuídas ao CNMP, constantes 
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do artigo 130-A, §2º do texto constitucional, dentro do qual não se prevê o 
exercício do controle de constitucionalidade de lei.

Ressalte-se que, nos termos do precedente acima citado, aparenta ser 
“ofensiva à ordem administrativa a possibilidade de se nomear, para o cargo de  
Procurador-Geral,  membro  do  Ministério  Público  contra  o  qual  se  pairam  
dúvidas  a  respeito  das  respectivas  condições  de  elegibilidade,  mormente  em  
decorrência de alegada ofensa a dispositivos da Constituição da República e de lei  
complementar estadual.”

Ainda, no que concerne à determinação para suspensão do próprio 
pleito eleitoral, são esses os argumentos da decisão impugnada:

“Diante  do  contexto  fático  dos  autos,  o  simples 
deferimento  do  registro  de  candidatura  do  requerente  e  o 
prosseguimento do processo eleitoral implicaria clara afronta ao 
princípio da igualdade de chances entre os candidatos à lista 
tríplice, haja vista que os demais candidatos ao pleito eleitoral 
se encontram em campanha, em tese, desde o dia 26/10/2018, 
data na qual a Comissão Eleitoral divulgou, no Diário Oficial, 
os  registros de candidatura deferidos para o pleito,  ao passo 
que  o  requerente,  desde  o  indeferimento  do  registro  de  sua 
candidatura ao pleito, não praticou qualquer ato de campanha, 
em  face  da  equivocada  interpretação  conferida  ao  art.  232, 
LOMP/PA, pelos requeridos.

Por tudo isso, apenas permitir o ingresso do requerente 
ao pleito eleitoral, no estado avançado em que se encontra, ou 
seja,  às  vésperas  da  eleição,  que  está  prevista  para  ocorrer 
daqui a 5 dias úteis (04/12/2018),  haveria evidente benefício 
injusto aos candidatos, cujos registros de candidatura foram 
deferidos em 26/10/2018.

Em  harmonia  com  esse  raciocínio,  o  egrégio  Tribunal 
Superior Eleitoral tem firme entendimento no sentido de que a 
normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral pressupõem a 
necessária  observância do princípio da igualdade de chances 
entre os competidores.

(..)

19 

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 08B5-CEE9-3F2F-603D e senha CB9D-8AEE-0355-4B0A



MS 36132 MC / PA 

Na esteira do escólio jurisprudencial do TSE não parece 
subsistir dúvida de que a concessão de prazos distintos aos 
candidatos a um mesmo processo eleitoral, para a captação de 
votos, compromete a higidez do próprio pleito, na medida em 
que viola o princípio da igualdade de chances.

(…)
Ademais,  não é  demasiado enfatizar que a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, estabeleceu o princípio 
da igualdade de todos perante  a lei, a repudiar toda forma de 
discriminação injustificada entre as pessoas.

Portanto, sem maior esforço argumentativo, conclui-se que 
a  concorrência  entre  os  candidatos  ao  processo  eleitoral 
destinado  à  formação  de  lista  tríplice  para  o  cargo  de 
Procurador-Geral  de  Justiça  do  Ministério  Público  paraense 
(biênio  2019/2021)  deve  ter  como  pressuposto  inarredável  a 
igualdade de condições entre os concorrentes, o que pressupõe 
igual prazo para realização de atos de campanha.

A  corroborar  a  inviabilidade  da  não  suspensão  do 
processo eleitoral, enfatize-se, mais uma vez, que o fato de o 
requerente ver negado o seu direito de candidatar-se ao pleito 
também  o  impossibilitou  de  praticar  qualquer  ato  de 
campanha,  de  modo  que,  ainda  que  se  permita,  neste 
momento,  o  seu  ingresso  no  processo  eleitoral,  não  terá 
condições de igualdade entre os demais candidatos,  dado o 
avançado estágio do certame, o que importaria uma situação 
de verdadeira injustiça.

Pelas  razões  acima  deduzidas,  havendo  fundamento 
relevante  e  risco  de  ineficácia  da  medida,  conclui-se  que 
somente  a  suspensão  do  processo  eleitoral  poderá 
restabelecer, posteriormente, a igualdade e a justeza do pleito.

Registre-se, por derradeiro, que a suspensão do processo 
eleitoral  não  implicará  qualquer  prejuízo  ao  Ministério 
Público  requerido,  tendo em vista  que o  mandato do atual 
Procurador-Geral de Justiça terminará apenas em 10 de abril 
de 2019.”
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Compreende a decisão impugnada, portanto,  que o indeferimento 
da candidatura do peticionante do pleito eleitoral levou a um desnível em 
relação aos atos de campanha que ele deixara de promover, e, para evitar 
o prejuízo irreparável, faz-se necessária a suspensão do pleito, para data 
incerta e em se considerando a probabilidade de que o Plenário do CNMP 
julgue o mérito do PCA em data apta à realização de novo pleito até a 
data do término do mandato do atual Procurador-Geral de Justiça.

Não  fossem  já  os  motivos  acima  delineados  a  desautorizar 
semelhante  conclusão,  acresço  outros  que  me  levam  a  concluir  pela 
impossibilidade  de  suspensão  do  pleito  eleitoral  agendado  para  o  dia 
04.12.2018, próxima terça-feira.

Em primeiro lugar, o artigo 10, §2º, inciso I da LCE nº 057/2006, com 
redação conferida pela LCE nº 118/2018, explicita que as eleições devem 
ocorrer até a primeira quinzena do mês de dezembro, no ano anterior ao 
término do mandato:

“Art.  10.  O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo 
Chefe do Poder Executivo, dentre os integrantes da carreira do 
Ministério  Público  maiores  de  trinta  e  cinco  anos  e  com,  no 
mínimo, dez anos de exercício, mediante lista tríplice elaborada 
na forma desta Lei Complementar, para mandato de dois anos, 
permitida  uma recondução,  observado,  neste  caso,  o  mesmo 
procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 097, de 11  
de dezembro de 2014) 

§ 1º A lista tríplice a que se refere este artigo será formada 
pelos membros do Ministério Público mais votados em eleição 
realizada para esse fim, mediante voto secreto dos integrantes 
da  carreira,  em  até  três  candidatos.  (Redação  dada  pela  Lei  
Complementar nº 107, de 17 de agosto de 2016) 

§ 2º A eleição de que trata o parágrafo anterior obedecerá 
às seguintes regras e procedimentos: 

I -  a eleição é realizada na primeira quinzena do mês de  
dezembro  do  ano  anterior  ao  término  do  mandato  do  
Procurador-Geral  de  Justiça  ou,  no  caso  do  §  2º  do  artigo  
anterior,  dentro  do  prazo  de  sessenta  dias,  a  contar  da  
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vacância;  (Redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 13 de  
setembro de 2018)

(...)” 

Assim, deixou a decisão do CNMP de explicitar a razão pela qual 
não observa o dispositivo da Lei, que se encontra plenamente vigente, e 
que determina prazo máximo para a realização do pleito eleitoral para a 
formação  de  lista  tríplice  à  escolha  do  nomeado  pelo  Governador  ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça.

Como já explicitei na decisão proferida em sede de Medida Cautelar 
na  Reclamação  nº  32.604,  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  057/2006, 
inclusive  no  que  foi  modificada  pela  Lei  Complementar  nº  118/2018, 
permanece hígida, sem questionamentos de sua constitucionalidade pela 
via prevista no ordenamento jurídico-constitucional, razão pela qual não 
poderia ter sido afastada, especialmente quando prevê data máxima para 
a realização do pleito eleitoral.

De  outra  sorte,  eventual  reinserção  de  candidato  no  processo 
eleitoral  não pode ter o condão de determinar seu adiamento  sine die,  
causando  grave  insegurança  aos  membros  do  Ministério  Público  do 
Estado do Pará, e consistindo em medida inócua, na medida em que a 
paralisação  do  processo  eleitoral  implicará,  por  sua  vez,  também  na 
paralisação de eventuais atos de campanha dos candidatos.

Ademais, não é possível prever-se data para o julgamento final do 
mérito  do  Processo  de  Controle  Administrativo,  o  que  pode  levar  à 
inviabilidade  da  realização  do  pleito  eleitoral  em  tempo  hábil  para 
antecipar-se ao término do atual mandato.

Ante  o  exposto,  havendo  fundamento  relevante  e  risco  de 
ineficácia da medida, uma vez que as eleições no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará estão marcadas, desde meados de outubro, 
para o dia 04.12.2018, ou seja, em dois dias úteis, defiro o pedido de 
medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida 
nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01031/2018-
79, em trâmite perante o Conselho Nacional do Ministério Público, até 
o final julgamento de mérito deste mandado de segurança. 
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Intime-se  a  autoridade  coatora  acerca  da  concessão  da  medida 
liminar e, para, no prazo legal, prestar as informações devidas (art. 7º, I, 
da Lei 12.016/09). 

Dê-se  ciência  à  Advocacia-Geral  da  União  para  que,  querendo, 
ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 

Comunique-se,  pelo  meio  mais  célere,  à  Comissão  Eleitoral  do 
Estado do Pará,  acerca da concessão da medida liminar nos presentes 
autos. 

Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 

Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 30 de novembro de 2018. 

  
Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente   

       

23 

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 08B5-CEE9-3F2F-603D e senha CB9D-8AEE-0355-4B0A


		2018-11-30T17:22:40-0200
	LUIZ EDSON FACHIN:57
	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 08B5-CEE9-3F2F-603D e senha CB9D-8AEE-0355-4B0A




