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Síntese Dogmática 

 

 Com o fim de possibilitar a execução das funções institucionais do Ministério Público, foram conferidas ao 

órgão a autonomia funcional e administrativa, vistas como necessárias para o exercício das então novas atribuições 

constitucionais. Assim, o Ministério Público, também pela Constituição Federal, é instituição independente e não mais 

um apêndice dos Poderes Executivo ou Legislativo. 

 O processo eleitoral realizado dentro dos ministérios públicos estaduais para formação da lista tríplice ao cargo 

de Procurador-Geral de Justiça (PGJ) representa manifestação da autonomia institucional, embora relativa, tendo em 

vista a interferência secundária, mas determinante, do Chefe do Executivo que escolhe uma dentre as três opções 

apresentadas pelos integrantes da carreira. 

 Retirar do governador esse extraordinário poder é, por enquanto, impossível. Afinal, todo político quer ser 

fiscalizado por pessoa que ele mesmo nomeou. Dita nomeação tem que ser a mais representativa da vontade dos 

membros do Ministério Público e não do nomeante, vez que confere maior legitimidade ao nomeado, fortalecendo, por 

conseguinte, a autonomia e independência dele e do próprio Parquet. 

 Este trabalho demonstrará que a votação da lista tríplice não representa a vontade da categoria ministerial, pelo 

que o procedimento precisa e deve ser alterado. E demonstrará também que não se necessitará de alteração legislativa. 

 

I. Introdução 

 

 Dentro de um constante processo de evolução histórica e aperfeiçoamento de suas atribuições institucionais, ao 

Ministério Público, dentro da ordem constitucional vigente no Brasil, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal). 

 Com a promulgação da Constituição cidadã de 1988, o Parquet brasileiro alcançou o status de instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do estado, bem como recebeu novas atribuições e prerrogativas (BRASIL, 

1988), como jamais visto na história brasileira. Fatos estes que levaram alguns doutrinadores a intitularem o Ministério 

Público como um quarto poder (ARANTES, 1999), defensor da sociedade, da lei e do próprio poder público. 

 Com o fim de conferir eficácia, jurídica e social, e executividade a essa transformação institucional, foram 

conferidas ao órgão ministerial as autonomias funcional e administrativa, vistas como necessárias para o exercício de 

suas novas atribuições constitucionais. Assim, o Ministério Público é instituição independente dos demais poderes. 

 Há grande discussão acerca do procedimento de escolha dos chefes dos Parquets brasileiros. Se por um lado os 

integrantes da carreira idealizam um procedimento que preserve a autonomia e independência em relação aos demais 

poderes do Estado, outros já se preocupam em impedir que o Ministério Público se transforme em uma instituição 

meramente corporativa, em detrimento da representatividade institucional que o PGJ deve ter (MAZZILLI, 1996). 

 A polêmica é apaixonante, instigante e gigante. Mas refoge ao objetivo deste trabalho. Seus escopos são:  

mostrar que o procedimento de votação da lista tríplice não colhe a verdadeira vontade dos membros e que isso pode ser 

mudado sem alteração legislativa. 

 Não que o autor não se preocupe com o alerta de Mazzilli (1996, p.11), mas simplesmente porque é fato 

público e notório que não se conseguirá, a curto prazo, que a escolha do procurador-geral de justiça deixe de ser feita 

pelo governador e também ainda não se discutiu uma forma de escolha em que a sociedade, destinatária das ações do 

Ministério Público, possa participar desse processo. 

 O que se quer, outrossim, é que, com os normativos atuais, o processo eleitoral realmente exprima o desejo dos 

membros, para que a nomeação do PGJ seja a mais representativa da vontade dos membros do Ministério Público e não 

do nomeante, pois confere maior legitimidade ao nomeado, fortalecendo por conseguinte a autonomia e independência 

dele e do próprio Parquet. 

 

II. A defesa da autonomia institucional 

 

 O Ministério Público brasileiro inaugurou um modelo sui generis no mundo, pois além de titularizar a ação 

penal pública, função institucional comum aos outros Parquets, a Constituição cidadã de 1988 atribuiu ao Ministério 

Público a condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição 

Federal), alargando sobremaneira o viés de atuação ministerial. 

 Para mais que ampliação do âmbito de atuação, a ordem constitucional vigente consagrou as autonomias 

administrativa, financeira e funcional do Ministério Público (MAZZILLI, 2005, p.2) importante fator que contribuiu 

para o crescimento e fortalecimento da instituição. 

 Com o alargamento institucional do Ministério Público e o fortalecimento de sua autonomia e independência, 

houve o crescimento da importância do processo eleitoral de escolha do chefe do órgão. O Procurador-Geral de Justiça 

                                                 
1  Promotor de Justiça do Estado do Piauí – 2ª Promotoria de José de Freitas – e.e.:  



é o chefe do Ministério Público estadual (art. 10, I, Lei n. 8.625/1993). O Procurador-Geral de Justiça, órgão de 

administração superior e de execução do Ministério Público (arts. 5º, I e 7º, I, Lei n. 8.625/1993) é atualmente nomeado 

pelo governador do Estado a partir de uma lista tríplice formada pelos membros do Ministério Público. 

 Ora, se o Ministério Público é instituição permanente e autônoma que tem como incumbência a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e, por essa razão, não poucas 

vezes, tutela direito em face do Estado e de seus órgãos, qual a razão para manter a interferência do Poder Executivo no 

procedimento de escolha do Procurador-Geral de Justiça? 

 Aqueles que aceitam essa interferência argumentam: já que o Ministério Público atingiu um outro patamar na 

atual ordem constitucional, deve-se equilibrá-lo por meio do controle realizado por outros agentes políticos; em outras 

palavras, considerando que o Parquet é visualizado por muitos como um quarto poder, nada mais correto do que inseri-

lo no sistema de freios e contrapesos, para evitar que haja abuso no exercício de suas funções institucionais. Ademais, 

não se pode permitir que se torne instituição corporativa, voltada apenas para os anseios dos integrantes da carreira.  

 Ainda, com os mesmos fundamentos é que existem outros institutos de controle externo da política da 

instituição ministerial como, por exemplo, a possibilidade de destituição do mandato do Procurador-Geral de Justiça por 

meio de decisão da maioria absoluta do Poder Legislativo Estadual. Nesse caso, sem a participação do Governador 

(art.128, §4º, Constituição Federal). 

 Entretanto, o controle externo nas escolhas institucionais do Ministério Público também não pode ser abusivo, 

sob pena de tornar o órgão submisso aos interesses político-partidários que, em alguns momentos da democracia 

brasileira, contaminaram o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

 Atualmente, o Procurador-Geral de Justiça é investido no cargo por tempo certo, mas esta estabilidade nem 

sempre existiu. Essa regra surgiu da Constituição Cidadã de 1988, o que contribuiu para consolidar a autonomia 

institucional e o fortalecimento do Ministério Público. Ora, com essa estabilidade, o membro do Parquet, 

hipoteticamente, deveria atuar sem temer as pressões políticos partidárias advinda dos outros poderes. 

 O Chefe do Ministério Público exerce funções estratégicas na condução da instituição, mormente a de exercer 

a representação extrajudicial e judicial do Parquet, encaminhar o Governador do Estado os projetos de lei de iniciativa 

do Ministério Público, cuidar da administração geral e orçamentária (art.10, da Lei n. 8.625/1993). 

 O procedimento de escolha do chefe do Ministério Público é, pois, de fundamental importância não apenas 

para o âmbito interno da instituição, mas também para a sociedade, pois pode nortear a atuação institucional do órgão. 

Afinal, a sociedade também tem interesse que seja escolhido um Procurador-Geral de Justiça que tenha como objetivo 

impulsionar o órgão para uma atuação mais forte diante dos inúmeros problemas sociais. 

 Infelizmente, a sociedade passa ao largo desse tão importante procedimento. Escolhida a lista tríplice (ou até 

mesmo antes dela), o governador nomeante sofre pressão de uma heterogênea gama de pessoas: mulher, irmãos e outros 

familiares; políticos; companheiros de partido etc. Somente a sociedade não fala, não opina, não sugere. Muitas vezes 

sequer conhece quem formou a lista tríplice, não sabe nem mesmo quem foram os candidatos. Isso soa estranho e 

contraditório em uma instituição incumbida de defender o regime democrático. Mas analisar a ausência da sociedade 

também não é objetivo deste trabalho. 

 A interferência do Poder Executivo, na forma como está, bem como a ausência da sociedade no processo 

eleitoral, arranham o caráter democrático do Ministério Público. Junte-se a ambos a própria lista tríplice. 

 

III. Do atual modelo: sistema de votação plurinominal – a lista tríplice 

 

 Em âmbito estadual, a lista tríplice é formada pelos três membros do Parquet que obtiveram maior quantidade 

de votos entre os candidatos. Composta a lista, ela é enviada ao Governador do Estado para que nomeie o novo PGJ 

para um mandato de dois anos, permitida apenas uma recondução (art. 9º, caput, Lei n. 8.625/1993). 

 O membro eleitor, obrigatoriamente integrante da carreira, tem assegurado o voto plurinominal, estabelecido 

na Constituição Federal e na forma de lei complementar editada pelo Estado.  

 Entretanto, como já mencionado, a lista tríplice não é tão democrática como apregoam. E ainda mais a 

argumentação simplista de que o governador deveria nomear o mais votado, deixando de usar a prerrogativa 

constitucional de escolher qualquer dos três integrantes. Várias são as circunstâncias que maculam esse caráter 

democrático, a exemplo de: 

 

a) a interferência do próprio procurador-geral de justiça: sem regras que normatizem a 

participação do procurador-geral de justiça no processo eleitoral, sendo ou não candidato, 

ele fica absoluto para utilizar toda a máquina administrativa em favor dele mesmo ou do(s) 

seu(s) candidato(s). Desnecessário relatar todas elas, mas ninguém pode negar que a 

promessa de nomeação ou de continuidade nos vários cargos da estrutura já é um grande 

atrativo para os eleitores. Teoricamente, os candidatos “oficiais” já saem com quantidade 

de votos iguais à quantidade de cargos de livre nomeação do procurador-geral; 

 

b) a lista “fechada”: a interferência do PGJ faz com que raramente alguém fora do sistema 

participe da lista, fazendo um tipo de pensamento se perpetuar anos e anos e ainda com um 

componente cruel: muitas vezes os dois outros candidatos sequer querem ser procurador-



geral e são escolhidos de maneira tal que o verdadeiro candidato (e seu apoiador) têm 

certeza que não serão escolhidos pelo governador. 

 

 Mas ainda que tivéssemos um procedimento eleitoral sem qualquer vício, mesmo assim, a lista tríplice pode 

não representar a vontade dos membros.  No atual sistema, no voto plurinominal, não há qualquer distinção de valor nas 

opções realizadas pelos membros do Parquet. Todos os votos possuem o mesmo peso, não há diferenciação quanto à 

preferência do eleitor.  

 Tal sistema é mais recomendado para eleições que tenham vencedores múltiplos, onde o eleitor pode escolher o 

número de candidatos na mesma quantidade do número de cargos a serem disputados. No caso do processo de escolha 

do Procurador-Geral de Justiça, embora existam três vagas para composição da lista tríplice, há apenas um único cargo 

de direção em disputa. É como se pouco importasse a ordem dos integrantes da lista tríplice, quando na verdade sabe-se 

que esta tem um peso muito forte na escolha do chefe do Parquet. 

 Referido sistema não é capaz de refletir, de fato, a real vontade dos integrantes da carreira. Embora o eleitor 

vote em três candidatos para integrar a lista tríplice, é provável que o mesmo tenha uma preferência dentre suas opções 

e essa preferência não aparece na lista. 

 Mauro Viveiros (2009), Promotor de Justiça do Mato Grosso, já defende um novo modelo: 

 
“Nessa fórmula política, ao contrário do que ocorre numa eleição majoritária excludente, na qual só 

um dos candidatos pode vencer, assegura-se a coexistência das diversas correntes de opinião que 

podem se manifestar em votos únicos, duplos ou triplos, no qual não há necessariamente vencedores e 

vencidos nesse primeiro tempo do jogo eleitoral. Isso ocorre porque em nosso modelo não há 

vinculação do voto a uma posição especifica na lista ([se na] 1ª, 2ª [ou] 3ª colocação). Tivéssemos 

esse mecanismo atribuindo pesos distintos aos votos, aí sim, haveria uma disputa direta entre os 

candidatos; votando o eleitor nos candidatos que quer ver como Procurador-Geral de Justiça em 

primeira, segunda e terceira opção, haveria pleno conhecimento da sua vontade soberana; a regra de 

maioria teria, aí, plena adequação porque o eleitor estaria identificando previamente o primeiro, o 

segundo e o terceiro colocados sem margem a dúvidas”. 
 

 E tem razão o ilustre procurador mato-grossense. Um exemplo simples para demonstrar isso. Cem eleitores, 

quatro candidatos, A, B, C e D. Resultado da eleição: A: 90 v, B: 80 v, C: 70 v, D: 68 v. Lista A, B e C, nesta ordem, 

Como os eleitores votaram: 

 

Número de votos A B C D 

1ª Opção:  20 10 40 60 

2ª Opção:  40 30 10 5 

3ª Opção:  30 40 20 3 

TOTAL 90 80 70 68 

 

 Se se valorasse a preferência do eleitor, atribuindo mais pontos à votação em primeira posição e menos à 

terceira. Por exemplo: 4 (primeira), 3 (segunda) e 2 (terceira), teríamos o seguinte: 

 

Número de votos A B C D 

1ª Opção:  20 x 4 = 80 10 x 4 = 40 40 x 4 = 160 60 x 4 = 240 

2ª Opção:  40 x 3 = 120 30 x 3 = 90 10 x 3 = 30 5 x 3 = 15  

3ª Opção:  30 x 2 = 60 40 x 2 = 80 20 x 2 = 40 3 x 2 = 6 

TOTAL 260 210 230 261 

 

 Nesse exemplo, não somente a formação da lista tríplice seria alterada, mas também a própria ordem de 

votação. D, que sequer integrou a lista no procedimento atual, seria o primeiro colocado se houvesse valoração da 

ordem de opção. B, segundo colocado na situação atual, sequer faria parte da lista. 

 A valoração da preferência do eleitor é mais adequada porque a finalidade dos membros do Parquet não é 

construir a lista tríplice e sim eleger o candidato mais representativo para ocupar o cargo de PGJ.  

 

IV. O sistema de contagem de borda como alternativa ao modelo atual 

 

 A valoração da preferência do eleitor em relação a cada candidato foi estudada pelo matemático francês Jean-

Charles Borda, que desenvolveu denominado sistema de contagem de borda ou sistema de preferência. Nele o eleitor 



atribui a maior quantidade de pontos ao candidato mais querido, diminuindo esta pontuação até chegar ao candidato 

menos querido. É eleito o candidato que mais pontos fizer (Rocha, 2010)2. 

 O método é capaz de representar com mais fidedignidade a real intenção do membro votante, haja vista o poder 

de valoração dele no momento de votar. No modelo atual, como já se dito, o membro eleitor tem voto plurinominal de 

igual valor. Contudo, não é raro que o membro eleitor tenha estabelecido uma escala de valoração para a primeira 

opção, a segunda opção e a terceira opção. Mas, no atual sistema, a real intenção do eleitor não aparece, os votos terão o 

mesmo peso, não importando a ordem de preferência estabelecida por ele.  

 É importante observar que a pontuação atribuída às preferências deve prezar pela observância do equilíbrio 

proporcional, não devendo a diferença entre 1ª, 2ª e 3ª opção ser muito ínfima a ponto de ser irrelevante na contagem de 

votos, nem ser tão descomunal que faça com que um candidato que obteve boa parte dos votos de 1ª preferência, porém 

com pouquíssimos votos nas demais colocações, seja assim mesmo eleito. Deve-se levar em conta, também, o número 

de concorrentes, vez que, se o candidato for “o mais querido” entre dez a, a valoração da preferência em primeira opção 

deve ser maior do que se o candidato for “o mais querido” entre apenas quatro. 

 Adotando o método de contagem de borda teríamos a real correspondência entre a vontade do membro e os 

seus respectivos votos, tendo em vista que a eles estariam sido atribuídas a pontuação de acordo com a gradação da 

preferência. No sistema de borda, há o meio termo, há o prestígio do equilíbrio, do voto qualificado, em detrimento do 

voto meramente quantificado. 

 Vê-se que o percentual de conformação entre a vontade do membro e a distribuição de seu voto é 

consideravelmente maior do que o sistema majoritário simples hoje aplicado como etapa para escolha do PGJ. 

 

V. Da inexigência de alteração legislativa  
 

 A Constituição Federal, ao tratar sobre a eleição do PGJ, não determina a forma de exercício do voto, dispondo 

que 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 (art. 128, II, §3º, Constituição Federal): 

 
Art. 128. O Ministério Público abrange: 

II - os Ministérios Públicos dos Estados. 

§ 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. 
 

 A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público também não impõe modo taxativo de escrutínio, determinando, 

contudo, a observância da plurinominalidade. Além disso, ela confere ao Parquet, na forma da lei respectiva, a 

regulamentação do processo de escolha de seu Procurador-Geral (art. 9º, §1º, Lei n. 8.625/1993): 

 
Art. 9º 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. 

§ 1º A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes da carreira. 
 

 Já a Lei Orgânica do Ministério Público do Piauí, atribuiu ao Colégio de Procuradores a regulamentação do 

processo eleitoral para escolha do PGJ (art. 8º, §3º, Lei Complementar Estadual n. 12/1993): 

 
Art. 8º - A Procuradoria Geral de Justiça, órgão de direção do Ministério Público, será chefiada pelo 

Procurador Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, dentre 

os integrantes da carreira, em atividade, e que contarem com um mínimo de dez anos de serviço, 

indicados em lista tríplice, mediante escrutínio secreto dos membros no efetivo exercício das funções, 

permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. 

§ 3º A eleição para a formação da lista tríplice será regulamentada pelo Colégio de Procuradores de 

Justiça, e deverá ocorrer trinta dias antes do término do mandato do Procurador Geral. 
 

 Por sua vez, a Resolução nº 04, de 16 de abril de 2018, do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) dispôs 

sobre o regimento interno do Colendo atribuindo ao órgão a regulamentação do processo eleitoral (art. 69 a 79, do 

Regimento Interno do CPJ do Ministério do Estado do Piauí, sem grifos no original): 

 
Art. 69. A eleição destinada à formação da lista tríplice visando a escolha do Procurador-Geral de 

Justiça obedecerá ao disposto neste Regimento Interno e se será realizada mediante voto direto, 

                                                 
2  “Após a contabilização dos votos, há uma tendência de composição. Há uma fuga dos extremos. Candidatos que são queridos por muitos e 

odiados por vários matematicamente tendem a somar menos pontos que candidatos conciliadores, ou seja, aqueles que apesar de não serem a primeira 

escolha da maioria da população figuram como opções aceitáveis” (ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Sistemas eleitorais. Revista Jus Navigandi, 

ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 2560, 5 jul. 2010. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/16930. Acesso em: 18 jul. 2019). 



plurinominal e secreto, 30 (trinta) dias antes do término do mandato do atual Procurador-Geral de 

Justiça, na forma prevista no art. 8º, § 3º, da Lei Complementar nº 12/93. 

Art. 70. São eleitores todos os membros do Ministério Público no exercício das funções do cargo. 

Parágrafo único. Considera-se em exercício o membro do Ministério Público em atividade que não 

esteja cumprindo sanção disciplinar de suspensão ou disponibilidade transitada em julgado. 

Art. 71. São elegíveis os integrantes da carreira, em atividade, que contem, no mínimo, 10 (dez) anos 

de serviço no órgão e tenham requerido sua inscrição, pessoalmente, como candidato, a contar da 

publicação do edital de chamamento no órgão oficial, pela Procuradoria Geral de Justiça, até o 15º 

(décimo quinto) dia anterior à data da eleição, na forma estabelecida no art. 8º da Lei Complementar 

Estadual nº 12/93. 

Art. 72. O processo eleitoral para formação da lista tríplice, desde a inscrição dos candidatos até a 

apuração dos sufrágios e proclamação do resultado da votação, será conduzido por uma Comissão dos 

3 (três) membros mais antigos do Colégio, excluídos os que estiverem concorrendo à eleição, e 

presidida pelo mais antigo no cargo. 

Parágrafo único. Ocorrendo ausência de qualquer dos membros da Comissão, na data prevista para a 

recepção e apuração dos votos, assumirá as funções o Procurador de Justiça que se seguir na ordem de 

antiguidade no cargo. 

Art. 73. A eleição para a formação da listra tríplice ocorrerá na sede da Procuradoria Geral de Justiça, 

no dia e hora determinados pelo Colégio de Procuradores. 

Parágrafo único. Caberá à Procuradoria Geral de Justiça fornecer à Comissão Eleitoral, mediante 

requisição desta, em tempo hábil, os recursos humanos e materiais necessários para o bom andamento 

da eleição. 

Art. 74. O material eleitoral destinado à votação será, preferencialmente, a urna eletrônica, podendo 

em casos excepcionais utilizar-se a cédula de votação. 

Parágrafo único. No caso de utilização de cédulas de votação, estas serão rubricadas pelos membros 

da Comissão Eleitoral. 

Art. 75. O Procurador-Geral de Justiça, o Subprocurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral, para 

concorrerem na formação da lista tríplice, deverão afastar-se das respectivas funções 30 (trinta) dias 

antes da data fixada para a eleição. 

Art. 76. A cédula de votação conterá a relação dos candidatos por ordem de sorteio, e, ao lado de 

cada nome, haverá lugar apropriado para que o eleitor assinale os candidatos de sua 

preferência. 

Parágrafo único. Cada eleitor poderá votar, no máximo, em 3 (três) candidatos, sob pena de 

anulação do voto. 
Art. 77. No dia da eleição, encerrado o período de votação, o Presidente da Comissão Eleitoral 

declarará terminados os trabalhos de votação e dará início à apuração dos sufrágios, devendo resolver 

os incidentes, ouvindo os demais membros da Comissão, proclamando o resultado, com a lavratura de 

ata circunstanciada, dissolvendo-se o órgão, após a entrega ou remessa da lista tríplice ao Procurador-

Geral de Justiça, até o dia útil seguinte. 

§ 1º Serão incluídos na lista tríplice, em ordem decrescente, os 3 (três) candidatos mais votados. 

§ 2º Em caso de empate, serão incluídos, sucessivamente, o candidato mais antigo na carreira, o de 

maior tempo de serviço público prestado ao Estado do Piauí e, por fim, o mais idoso. 

Art. 78. Não será permitido o voto postal ou por procuração. 

Art. 79. O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice, até o dia útil seguinte ao seu 

recebimento, ao Governador do Estado, cumprindo a este exercer, no prazo de 10 (dez) dias, o seu 

direito de escolha e nomeação. 

Parágrafo único. Na hipótese de o Governador do Estado omitir-se no seu direito de escolha, tomará 

posse e entrará no exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça, perante o Colégio, o membro do 

Ministério Público mais votado na lista tríplice. 
 

 Extrai-se do arcabouço legislativo, mormente o vigente no Estado do Piauí, que a alteração proposta por este 

trabalho é possível de ser efetivada sem qualquer alteração de lei em sentido formal, bastando, para tanto, a aprovação 

da proposta no âmbito do Colégio de Procuradores. 

 Desse modo, o método de contagem de borda é mais adequado para a escolha do Procurador-Geral de Justiça 

porque a finalidade dos membros do Parquet não deve ser o de construir a lista tríplice e sim eleger o candidato mais 

preparado para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, bastando para isso, pelo menos no caso do Estado do 

Piauí, de alteração por meio de resolução. 

 

VI. Conclusão 

 

 A formação da lista tríplice para a escolha, pelo governador, do procurador-geral de justiça, hoje, não 

representa a vontade real dos membros, como amplamente demonstrado. E em não fazendo isso, vai de encontro ao  

espírito democrático que deve permear, sempre, a instituição Ministério Público.  

 Enquanto não se alcançar uma outra forma de escolha do chefe do Parquet, esta mudança deve ser feita o 

quanto antes, a fim de que a lista tríplice realmente exteriorize a vontade real dos membros, bem como se deve 

regulamentar a interferência ou a participação do procurador-geral de justiça no processo eleitoral. A princípio, a 

alteração do processo eleitoral para valoração das preferências do eleitor e da participação do procurador-geral de 

justiça nesse processo podem ser regulamentadas por normativos internos, sem necessidade de lei. 



 

Proposta de enunciado 

 

No processo de escolha do chefe do Ministério Público a real intenção dos integrantes da carreira não é meramente 

formar a lista tríplice e sim escolher o candidato mais representativo para ocupar o cargo de Procurador-Geral de 

Justiça. Assim, o sistema de votação mais adequado é o voto preferencial, ou sistema de contagem de borda, com 

valoração de acordo com o grau de preferência do membro eleitor. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARANTES, Rogério Bastos. Direito e política: o Ministério Público e a defesa dos direitos coletivos. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, ISSN 0102-6909, 1999, vol.14, n.39, pp.83-102. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n39/1723>. Acesso em 18. jul. 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 18 jul.2019.  

 

_____. Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm>. 

Acesso em 18 jul.2019.  

 

MAZZILLI, Hugo Nigro. Independência do Ministério Público. Ministério Público: instituto de estudos direito e 

cidadania. São Paulo: Atlas S. A., 1997. 

 

_____. Introdução ao ministério público. 4ed. rev., amp., e atu. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. Colégio de Procuradores de Justiça. Resolução nº 04, de 16 de 

abril de 2018. Disponível em: <aplicativos3.mppi.mp.br/diarioeletronico/public/demppi190107_315.pdf>. Acesso em 

18 jul.2019.  

 

PIAUÍ. Lei complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993. Disponível em: 

<https://www.mppi.mp.br/internet/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=37360:lei-

complementar-12-atualizada&id=913:lei-organica-do-ministerio-publico-do-estado-do-piaui&Itemid=132>. Acesso em 

18 jul.2019.  

 

(ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Sistemas eleitorais. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 15, n. 

2560, 5 jul. 2010. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/16930. Acesso em: 18 jul. 2019). 

 

VIVEIROS, Mauro. A sucessão de Paulo Prado no MPE-MT: Mauro Viveiros garante que ser o primeiro da lista tríplice 

pode ser uma ilusão. O primeiro da lista tríplice pode ser uma ilusão, de 13 de janeiro de 2009. Disponível em: 

<https://paginadoenock.com.br/a-sucessao-de-paulo-prado-no-mpe-mt-mauro-viveiros-garante-que-ser-o-primeiro-da-


