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NOTA PÚBLICA 

O Governo do Estado do Acre, em cumprimento às suas obrigações constitucionais, 

reconhece a legitimidade do processo eleitoral para a escolha de Procurador-Geral de Justiça 

do Ministério Público do Estado do Acre, ocorrido no último dia 18 de novembro de 2019. De 

acordo com o art. 6º, IV, da Lei Complementar 291/2014, são escolhidos entre seus membros 

os três candidatos de maior votação e assim, submetida a lista tríplice à apreciação do 

Governador do Estado para escolha e nomeação do cargo. 

 

O resultado do processo elevou à primeira colocação da lista tríplice a atual Procuradora-

Geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, que obteve 57 votos dos 83 eleitores 

entre promotores e procuradores de Justiça.  

 

É certo que a escolha do dirigente máximo da instituição, com competências de Estado tão 

importantes para o sistema de Justiça e defesa dos direitos da sociedade acreana, deve ser 

feita de maneira democrática, justa e imparcial. Tal afirmativa é ratificada pela Resolução nº 

01/03 da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, entidade 

representativa dos membros que têm defendido a escolha do candidato mais votado nas 

eleições que compõem a aludida lista tríplice. 

  

Sendo assim, o Chefe do Poder Executivo do Estado do Acre acatou o desejo da maioria e 

reconduzirá, ao cargo máximo da instituição, a procuradora de Justiça Kátia Rejane de 

Araújo Rodrigues, por entender que escolher o primeiro da lista não se trata apenas de 

respeitar e ratificar a preferência de uma entidade de classe, mas, sobretudo, é um dever 

republicano e medida de salvaguarda do regime democrático. 

 

 O Ministério Público não é apenas uma instituição permanente essencial à função 

jurisdicional, trata-se de um pilar do Estado Democrático de Direito, vocacionada para 

resguardá-lo, fortalecê-lo e promover a verdadeira justiça ao garantir que os direitos 

fundamentais sejam reais, concretos e palpáveis na vida da sociedade. 

 

 
 

Gladson de Lima Cameli 
Governador do Estado do Acre 
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