
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.781 MINAS GERAIS

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS 

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

DESPACHO  :

1. Trata-se  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com 
pedido  de  medida  cautelar,  proposta  pela  Procuradoria  Geral  da 
República, contra o art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar nº 34, de 
12.09.1994,  incluído  pelo  art.  14  da  Lei  Complementar  nº  136,  de 
27.06.2014, ambas do Estado de Minas Gerais, que tratam do pagamento 
de  “auxílio  ao  aperfeiçoamento  profissional”  e  “auxílio-saúde”  a 
membros do Ministério Público estadual. 

2. Tratando-se a medida cautelar de providência de caráter 
excepcional,  à  vista  da  presunção  de  validade  dos  atos  estatais, 
determinei a oitiva do Exmo. Sr. Governador do Estado do Minas Gerais, 
bem como do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Minas Gerais e do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, acerca do pedido de medida cautelar, nos termos do art. 10, 
caput, da Lei nº 9.868/1999. Após, abri vista ao Advogado-Geral da União 
e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República. 

3. Em  08.02.2018,  deferi  a  liminar,  determinando  “a 
suspensão da eficácia do art. 119, XVII e XX, da Lei Complementar 34, de 
12 de setembro de 1994, acrescentados pelo art. 14 da Lei Complementar 
136, de 27 de junho de 2014, do Estado de Minas Gerais, até o julgamento 
definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.” e solicitei à 
Presidência inclusão do feito em pauta com a máxima brevidade possível. 
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4. Em 18.04.2018, o  Governador do Estado do Minas Gerais e 
o  Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais apresentaram 
petição  conjunta  (Documento  48),  acompanhada  de  minuta  de  ato 
normativo (Documento 51) substitutivo da Resolução nº 109 PGJ/MG, de 
17.12.2014. Pretendem, se integrada em sede de embargos de declaração a 
decisão  cautelar  deferida,  alterar  o  ato  normativo  secundário  que 
disciplina  uma  das  normas  estaduais  aqui  impugnadas.  No  caso,  a 
regulamentação do dispositivo que trata do denominado auxílio-saúde 
no âmbito  do Ministério  Público de Minas Gerais.  Assim,  requerem a 
juntada da referida minuta e reiteram o pedido de integração da decisão 
cautelar.

5. O  novo  fundamento  apresentado  pelas  aludidas 
autoridades, ao reiterar o pedido de integração da liminar formulado em 
sede de embargos de declaração, diz respeito ao modelo de ato normativo 
que  porventura  poderia  substituir  a  Resolução  nº  109  PGJ/MG,  de 
17.12.2014. Ocorre que esta Resolução colhe fundamento de validade em 
dispositivo de lei estadual suspenso por decisão deste relator, de modo 
que não subsiste discussão acerca do ato normativo secundário, enquanto 
suspensa a norma impugnada nesta ação direta.

6. Esclareço  que  o  objeto  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade  é  lei  ou  ato  normativo  e  que  a  esta  Corte  não 
compete  emitir  juízos  consultivos  a  propósito  de  atos  já  aprovados, 
tampouco daqueles que ainda não o foram, como pretendido na petição 
em  destaque  (Documento  48).  Por  fim,  informo  que  os  recursos 
anteriormente  apresentados  serão  oportunamente  apreciados  por  este 
relator e por esta Corte.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de maio de 2018. 
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MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
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