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O  PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA,  com  fundamento

nos  arts.  102,  I,  “a”,  103,  VI,  e  129,  IV,  da Constituição Federal;  no art.  46,

parágrafo único, I, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do

Ministério Público da União); e na Lei 9.868, de 10.11.1999, vem propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

contra o art. 131, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, o qual disciplina a

sucessão  da  chefia  do  Poder  Executivo  estadual  na  hipótese  de  vacância

definitiva dos cargos de Governador e de Vice-Governador antes do término

do mandato.1

1 Acompanha a petição inicial cópia da norma impugnada, nos termos do art. 3º da
Lei 9.868/1999.
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1. OBJETO DA AÇÃO

Eis o teor do dispositivo impugnado nesta ação direta:

Art. 131. Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-
se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. 
§  1º.  Ocorrendo  a  vacância  no  penúltimo  ano  do  período
governamental, a eleição para ambos os cargos será feita até trinta
dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da
lei. 
§  2º.  Ocorrendo  a  vacância  no  último  ano  do  período
governamental, assumirá o cargo de Governador do Estado,
em  caráter  permanente,  o  Presidente  da  Assembleia
Legislativa ou o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
nesta ordem. 
§  3º.  Em qualquer  dos  casos,  os  substitutos  deverão  completar  o
período de seus antecessores. 

Como se demonstrará, a norma sob testilha, ao prever o exercício

permanente do mandato de Governador do Estado, sucessivamente, pelo

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  e  pelo  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça,  na  hipótese  de  dupla  vacância  no  último  ano  do  período

governamental, terminou por vulnerar os princípios democrático e republicano

(art. 1º, caput, da CF) e, ainda, os arts. 28, caput, 77 e 81 da CF, que impõem

a realização de eleições como requisito indispensável para investidura no

mandato de Chefe do Poder Executivo estadual.
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2. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS

O art.  77-B  do  Regimento  Interno  do  Supremo Tribunal  Federal

define a seguinte regra de distribuição por prevenção para processo objetivo

de controle de constitucionalidade:

Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de
inconstitucionalidade  por  omissão,  na  ação  declaratória  de
constitucionalidade  e  na  arguição  de  descumprimento  de  preceito
fundamental, aplica-se a regra da distribuição por prevenção quando
haja coincidência total ou parcial de objetos. (Grifo nosso)

O  dispositivo  regimental  visa  a  evitar  decisões  conflitantes  ou

contraditórias  e  a  gerar  economia  processual.  Com  idêntica  finalidade,

determinam os arts. 55, § 3º, e 286, III, do CPC c/c os arts. 126 e 127 do RISTF a

distribuição por dependência e/ou a reunião de processos para julgamento

conjunto  quando houver  risco  de  decisões  conflitantes  ou  contraditórias

caso decididos separadamente:

Código de Processo Civil
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhe for
comum o pedido e a causa de pedir. 
(…)
§ 3º Serão  reunidos  para  julgamento  conjunto  os  processos  que
possam  gerar  risco  de  prolação  de  decisões  conflitantes  ou
contraditórias  caso  decididos  separadamente,  mesmo  sem  conexão
entre eles.
(…)
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Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:
(…)
III - quando  houver  ajuizamento  de  ações  nos  termos  do  art.  55,
§ 3º, ao juízo prevento.

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
Art. 126. Os  processos  conexos  poderão  ser  objeto  de  um  único
julgamento.
Parágrafo único. Se houver mais de um Relator, os relatórios serão
feitos sucessivamente, antes do debate e julgamento.
Art. 127. Podem ser julgados conjuntamente processos que versam a
mesma questão jurídica, ainda que presente peculiaridades.

Ao tratar sobre o tema da conexão, Nelson Nery Junior leciona:

Na  verdade  a  lei  disse  menos  do  que  queria,  porque  basta  a
coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir
ou pedido), para que exista a conexão entre duas ações. (V. Barbosa
Moreira. A conexão de causas como pressuposto da reconvenção, SP:
Saraiva, 1979, passim). A reunião de processos pela conexão tem por
finalidade  a  pacificação  social,  reunindo-se  todos  os  conflitos
existentes entre as mesmas partes, a integridade da ordem jurídica,
por  se  evitar  decisões  conflitantes,  a  economia  processual  e  a
eficiência  do  processo  (Nelson Nery Júnior.  Conexão  –  Junção  de
Processos RP 64/158).2

Constitui o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade norma

estadual que disciplina a sucessão da chefia do Poder Executivo na hipótese

de vacância dos cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado antes

2 JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado.
Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2016.
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do término do mandato, em contrariedade aos arts. 1º, caput, 28, caput, 77 e 81

da Constituição Federal.

Recentemente, foi ajuizada a ADI 7.085/RN, distribuída ao Ministro

Ricardo Lewandowski,  para  questionar  a  validade de  norma de  conteúdo

similar ao da aqui impugnada, editada pelo Estado do Rio Grande do Norte.

Foram também protocoladas, nesta data, outras ações diretas para questionar

a validade de normas semelhantes de distintas unidades da Federação.

Tem o Procurador-Geral da República buscado conferir tratamento

uniforme relativamente a questões de inconstitucionalidade já pacificadas na

jurisprudência da Corte, a fim de emprestar a maior celeridade e eficiência

possível à atuação ministerial, bem como assegurar a preservação da higidez

da ordem constitucional e a garantia da autoridade das decisões proferidas

pelo Supremo Tribunal em controle concentrado.

Confere-se, assim, tratamento isonômico a cada temática, a fim de

erradicar, de forma ampla e abrangente, leis e atos que padecem do mesmo

vício de inconstitucionalidade, nas diversas unidades da Federação.

Diante da  identidade da questão constitucional controvertida e da

coincidência de fundamentos jurídicos das ações, sugere o Procurador-Geral

da República que, caso a Presidência da Corte entenda recomendável,  seja
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esta ação distribuída ao relator da ADI 7.085/RN, nos termos do art. 77-B do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 55, § 3º c/c o art.

286,  III,  do  CPC,  com a  reunião  dos  processos  para  julgamento  conjunto

(RISTF,  arts.  126  e  127),  como  forma  de  prestigiar  a  racionalidade  da

prestação  jurisdicional  e  promover  segurança  jurídica,  conferindo  maior

organicidade ao tema em discussão, bem como à solução a ser emprestada

pelo Supremo Tribunal Federal à controvérsia de relevante interesse jurídico

e social.

3. EXIGÊNCIA DE ELEIÇÕES PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM CASO DE VACÂNCIA

Como  decorrência  dos  princípios  democrático  e  republicano

expressos em seu art. 1º, a Constituição Federal de 1988 impõe a realização de

eleições como requisito indispensável para investidura nos cargos de Chefe

de Poder Executivo federal, estadual, distrital e municipal.3

Ainda que a Constituição admita, no art. 80,4 que a Presidência da

República seja desempenhada pelos Presidentes da Câmara dos Deputados,

do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, o exercício daquele cargo

3 É o que estabelece em seus arts. 28, caput, 29, I e II, e 77, caput.
4 Art.  80.  Em  caso  de  impedimento  do  Presidente  e  do  Vice-Presidente,  ou  vacância  dos

respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
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por esses agentes públicos somente poderá ocorrer, de forma provisória, e nas

hipóteses de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República

ou de vacância dos respectivos cargos.

Estando definitivamente vagos os cargos de Presidente e de Vice-

Presidente da República, o art. 81 da Carta da República exige expressamente

a realização de novas eleições, a fim de que os candidatos que vierem a ser

eleitos cumpram o restante do mandato presidencial dos antecessores. 

Caso a vacância ocorra nos dois primeiros anos do mandato, o caput

do dispositivo estatui que deverão ser realizadas eleições diretas noventa dias

depois de aberta a última vaga. Se a vacância ocorrer nos últimos dois anos

do período presidencial, o § 1º obriga a realização de eleições indiretas pelo

Congresso Nacional trinta dias após a desocupação da última vaga.5

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido

de que, embora as normas insculpidas no art. 81, § 1º, da Constituição Federal

não sejam de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, em homenagem

aos princípios democrático e republicano, os estados, o Distrito Federal e os

5 Art.  81.  Vagando  os  cargos  de  Presidente  e  Vice-Presidente  da  República,  far-se-á  eleição
noventa dias depois de aberta a última vaga.
§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da
lei.
§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
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municípios devem realizar novas eleições diretas ou indiretas quando houver

vacância dos cargos de Governador e de Vice-Governador, ou de Prefeito e de

Vice-Prefeito, no último biênio do mandato governamental.

A esse respeito, vejam-se os seguintes julgados:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado da Bahia que
regula  processo  de  eleição  indireta  para  os  cargos  de
governador  e  vice-governador.  Dupla  Vacância.  Opção
estadual pela reprodução do modelo federal previsto no art.
81, § 1º, da CF/88. Autonomia do estado-membro para definir
legislativamente  o  modelo  e  o  procedimento  da  eleição
indireta. Ação julgada improcedente. 
1. A regra insculpida no art. 81, § 1º, da Constituição Federal
não é  de  observância obrigatória  pelos  entes  periféricos  na
parte  em que  define  o  modelo  e  o  procedimento  da  eleição
indireta. Há certa liberdade de conformação de que gozam os
entes  federados  periféricos,  na  forma  do  art.  25  da  parte
permanente da Constituição Federal e do art. 11 do ADCT. No
caso, optou o Estado da Bahia por implantar, no art. 102, § 2º,
de  sua  Constituição,  modelo  equivalente  ao  paradigma
federal.
2. O ente federado, dentro de sua autonomia e respeitadas as
balizas constitucionais, definiu, de forma legítima, a ocorrência
de eleição indireta por intermédio da Assembleia Legislativa.
Pela peculiaridade da situação de dupla vacância e diante da
omissão  constitucional  específica,  facultou-se  aos  estados-
membros,  ao  Distrito  Federal  e  aos  municípios  a  definição
legislativa  do  processo  de  escolha,  prerrogativa  que  não  se
confunde com a competência privativa da União para legislar sobre
direito eleitoral,  estampada no art.  22,  I,  da Constituição Federal.
Precedentes.
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3. A cláusula do voto secreto tem a finalidade de garantir ao cidadão
eleitor  o  livre  direito  de  escolha  de  seus  representantes  políticos,
protegido  dos  influxos de  origem econômica  e  social.  Tal  cláusula
constitui  o  patamar  mínimo,  inafastável,  erigido  pelo  poder
constituinte  originário  a  regra pétrea,  ao  qual  se  acrescem outras
garantias que previnem a turbação da livre manifestação de vontade
do eleitor.
4. A presunção de garantia se inverte no caso de votações promovidas
no âmbito dos órgãos legislativos, já que o dever de transparência se
sobrepõe  à  tentativa  de  sigilosidade  do  ato  deliberativo,  de  viés
excepcional. A publicidade é a regra, sendo colocada como direito e
ferramenta de controle social do Poder Público.
5. As condições de elegibilidade e inelegibilidade previstas no art. 14
da  Constituição  Federal  são  de  observância  cogente,  a  fim  de  se
resguardar a lisura do procedimento de escolha, evitando-se o ingresso de
candidatos,  à  socapa,  nos  cargos  eletivos,  sem  observância  das
condições de exercício do jus honorum, em nítida fraude ao sistema
de proteção fixado na Lei Fundamental.
6. Ação julgada improcedente.
(ADI  1.057/BA,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  DJe de  27.10.2021)  –
grifos acrescidos

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  parcialmente  conhecida.  Lei
2.154/2009, do Estado do Tocantins. Eleição de Governador e
Vice-Governador. Hipótese de cargos vagos nos dois últimos
anos  de  mandato.  Eleição  indireta  pela  Assembleia
Legislativa. Reprodução do disposto no art. 81, § 1º, da CF.
Não obrigatoriedade. Exercício da autonomia do Estado-membro.
Ação improcedente.
(ADI 4.298/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe de 21.9.2020) –
grifos acrescidos

Ação direta de inconstitucionalidade.  2.  Emenda Constitucional
n° 28, que alterou o § 2º do art. 79 da Constituição do Estado
de Sergipe, estabelecendo que, no caso de vacância dos cargos
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de Governador e Vice-Governador do Estado, no último ano
do período governamental, serão sucessivamente chamados o
Presidente  da  Assembléia  Legislativa  e  o  Presidente  do
Tribunal de Justiça, para exercer o cargo de Governador. 3. A
norma impugnada suprimiu a eleição indireta para Governador
e  Vice-Governador  do  Estado,  realizada  pela  Assembléia
Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos no último
biênio  do  período  de  governo.  4.  Afronta  aos  parâmetros
constitucionais  que  determinam  o  preenchimento  desses
cargos mediante eleição. 5. Ação julgada procedente.
(ADI 2.709/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe de 15.5.2008) –
grifos acrescidos

No mesmo sentido, observou o Ministro Roberto Barroso no voto

que proferiu no julgamento da ADI 5.525/DF (DJe de 29.11.2019):

12.  Em  nosso  sistema  constitucional,  há  regras  expressas  para
solução da dupla vacância  no Executivo federal.  O mesmo não se
passa, todavia, em relação aos Executivos estaduais e municipais. No
entanto, é possível extrair tal disciplina da Constituição, consoante
firme  jurisprudência  desta  Corte.  Com  efeito,  de  longa  data  o
Supremo Tribunal  entende que os Estados-membros não precisam
seguir a regra prevista no art. 81, § 1º, da Constituição no que tange
à vacância na última metade do mandato, pois a permissão para a
realização  de  eleições  indiretas  se  reveste  de  caráter  de
excepcionalidade  e,  dada  sua  natureza  singular,  deve  ser  ela
interpretada de maneira estreitíssima. 
13. Portanto,  os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
segundo a jurisprudência desta Corte, não estão obrigados a
seguir a mesma solução federal para a hipótese de vacância na
segunda metade do mandado dos correspondentes  chefes do
Poder Executivo. Com isso, buscou-se assegurar aos Estados e
ao Distrito Federal tanto a opção pela repetição por completo
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da  norma  constitucional  federal,  prevendo,  assim,  eleição
indireta naquela situação, como também a liberdade de eles
estabelecerem  a  realização  de  eleições  diretas  na  segunda
metade  do  mandato.  Esta  compreensão  está  exemplarmente
traduzida na ementa do seguinte julgamento: (…)
14. Quanto aos Municípios, o entendimento desta Corte é no mesmo
sentido. Em casos em que Constituições estaduais disciplinavam a
hipótese de dupla vacância no âmbito municipal, esta Corte assentou
a inexigibilidade da aplicação do princípio da simetria e a necessidade
de preservação da autonomia da municipalidade para regulamentar a
hipótese. Confira-se a seguinte ementa: (…)
16. Em síntese, tratando-se de vacância na segunda metade do
mandato, aos entes federativos não se aplica o princípio da
simetria.  A  autonomia  dos  Estados  e  Municípios,  todavia,
encerra-se  por  aí.  Ainda  que  aos  entes  da  Federação  seja
garantida a liberdade de escolha do tipo eleição de sucessão
do  titular  e  vice,  na  hipótese  de  dupla  vacância  nos  dois
últimos anos do mandato, não podem eles, porém, suprimir as
eleições, que, diretas ou indiretas, são condições ao exercício
dos mandatos políticos. Além disso, a contrario sensu, extrai-se
do entendimento desta Corte a conclusão de que a regra da eleição
direta na hipótese de dupla vacância na primeira metade do mandato
é  norma  de  observância  obrigatória,  de  modo  que  nos  entes
federativos, sempre que ocorrer a vacância nos dois primeiros anos do
mandato, devem ser realizadas eleições diretas.

Assim, os entes federados encontram-se obrigados a realizar novas

eleições para prover os cargos de Chefe do Executivo, na hipótese de dupla

vacância  permanente  havida  durante  os  dois  últimos  anos  do  mandato

governamental,  seja  por  intermédio  da  realização  de  eleições  indiretas,  à

semelhança do que dispõe o art. 81, § 1º, da CF, ou através de eleições diretas.
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Caso normas jurídicas subnacionais dispensem a realização de eleições

indiretas  ou  diretas,  incorrerão  em  inconstitucionalidade,  por  afronta  aos

princípios democrático e republicano e às regras constitucionais que impõem

a realização de eleições como requisito indispensável para investidura nos

cargos de Governador, Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito.

O dispositivo atacado nesta ação direta apresenta-se eivado por

essa exata inconstitucionalidade, como se demonstrará a seguir.

4. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA

O art.  131,  caput,  da Constituição do Estado do Acre estabelece

que,  na  hipótese  de  vacância  dos  cargos  de  Governador  e  de  Vice-

Governador,  será  realizada  eleição  em  noventa  dias  depois  de  aberta  a

última vaga.

Já  o  § 1º  do mesmo dispositivo  estabelece que,  caso a  vacância

ocorra no penúltimo ano do período governamental, a eleição para ambos

os  cargos  “será  feita  até  trinta  dias  depois  da  última  vaga,  pela  Assembleia

Legislativa, na forma da lei”. 

Finalmente, o § 2º do art. 131 da CE/PA, ora impugnado, previu

que se a dupla vacância ocorrer no último ano do período governamental,
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“assumirá o cargo de Governador do Estado, em caráter permanente, o Presidente

da Assembleia Legislativa ou o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, nesta

ordem”.

Ao dispensar a realização de novas eleições para provimento do

cargo de Chefe do Poder Executivo estadual em caso de vacância permanente

durante  o  último  ano  do  período  governamental,  o  dispositivo  atacado

vulnerou os princípios democrático e republicano, dos quais deflui a exigência

constitucional  de eleições como requisito indispensável para investidura nos

cargos de Governador e Vice-Governador.

Feitas essas considerações, a fim de sanar as acima demonstradas

ofensas  ao  texto  constitucional,  incumbe a  essa  Corte  Suprema declarar  a

inconstitucionalidade do art. 131, § 2º, da Constituição do Estado do Pará, por

contrariedade aos arts. 1º, caput, 28, caput, 77 e 81 da Constituição Federal.

5. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, requer o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

que se colham informações do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

do Pará e que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º,

da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação

da Procuradoria-Geral da República.
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Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para declarar a

inconstitucionalidade do art. 131, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República

Assinado digitalmente
AMO
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