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Pt nº 1.651/18 

Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça 

Assunto: Proposta de Ato Normativo para regulamentação da eleição para formação 

da lista tríplice de escolha do Procurador Geral de Justiça 

 

  

     

Senhores Conselheiros:  

 

 

I-Proposta: Alteração da redação do art. 2º do regulamento 

para constar que são elegíveis todos os membros do quadro ativo da carreira. 

 

A regulamentação da lista tríplice para a escolha do Procurador-

Geral de Justiça não pode ser aprovada da mesma forma como vem sendo nos últimos 

anos sem que se resolva a questão da legitimidade para concorrer ao posto, tendo em vista 

que o preceito contido na Lei Complementar 734/1993 apresenta restrição não autorizada 

pela Constituição Federal. Enquanto a lei local restringe a participação a membros da 

segunda instância, o texto constitucional expressa que a escolha deve recair em 

integrantes da carreira, sem qualquer distinção. 

 

Competindo a este Conselho regulamentar a eleição, impõe seja 

reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da lei estadual a fim de corrigir o 

vício de que se ressente. 

Ao prever, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, que apenas Procuradores de Justiça podem compor a lista tríplice
1
, contradiz a 

Constituição Federal que, desde 1988, preceitua no parágrafo 3
o
 do artigo 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. 

 

                                      
1
 Artigo 10 - O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, dentre os Procuradores de Justiça 

integrantes de lista tríplice elaborada na forma desta lei complementar, para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução, observado o mesmo procedimento. 
§ 1º - Os integrantes da lista tríplice a que se refere este artigo serão os Procuradores de Justiça mais votados em eleição 
realizada para essa finalidade, mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal de todos os membros do Ministério Público 
do quadro ativo da carreira. 
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Não se argumente que a expressão na forma da lei respectiva 

contida no texto constitucional admita qualquer restrição que modifique o sentido da Lei 

Maior. Trata-se de regra de hermenêutica. 

 

 A regulamentação da Constituição Federal tem por objetivo 

esclarecê-la, mas não modificá-la ou restringi-la. Assim já decidiu o Egrégio Supremo 

Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de normas estaduais que se 

ampararam naquela expressão (na forma da lei) do parágrafo 3
o
 do art. 128 da 

Constituição Federal para condicionar a escolha do Governador à aprovação pela 

Assembleia Legislativa: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

expressões após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa”, contidas, respectivamente, no parágrafo 1
o
 do art. 99 da Constituição do Estado de 

Rondônia e no caput do art. 10 da Lei Complementar Rondonense n. 93/93. Nomeação do chefe do 

Ministério Público local. Alegada inconstitucionalidade. Dispositivos que, contendo as expressões sob 

enforque, contrariam, na forma de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o princípio constitucional 

da separação dos poderes, bem como o art. 128, parágrafo 3
o
, da Carta da República

2
  

 

 No mesmo sentido, a ação direta de inconstitucionalidade n. 

1506-1 – Sergipe (1999)
3
 e ação direta de inconstitucionalidade n. 452-2 – Mato Grosso 

(2002)
4
. 

 

Em todos estes casos, afastou-se a possibilidade de ampliação de 

exigências não previstas na Constituição Federal.  

 

Não há, portanto, como considerar legítima uma restrição 

imposta por lei infraconstitucional. Assim não fosse, poderia haver negação do próprio 

espírito democrático retratado pelo legislador constituinte. Da mesma forma que a 

limitação se concentra em membros da segunda instância, poderia ter por foco os da 

primeira instância, ou apenas os integrantes do Órgão Especial, do Conselho Superior do 

Ministério Público, dos Órgãos da Administração Superior, dos que exercem cargos de 

confiança etc.  

 É de crucial importância, portanto, se reconheça a 

inconstitucionalidade incidental da referida restrição legal  de modo a fazer inserir no 

regulamento a possibilidade de participação de qualquer integrante da carreira, nos exatos 

termos prescritos pela Constituição Federal. 

 

                                      
2
 ADI n. 1.962-7-Rondônia, 2001, Min. Ilmar Galvão 

3
 relator Min. Marco Aurélio 

4
 relator Min. Maurício Correa 
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Esta, aliás, a orientação já adotada pela quase totalidade dos 

Estados brasileiros:  

 

- Alagoas -  Lei Complementar n.  15/96 – art. 8
o
 ;  

- Amapá – Lei n. 79/2013 – art. 11; 

- Amazonas - Lei complementar nº 011, de 17 de dezembro de 1993 – art. 18;  

- Bahia - Lei Complementar 011/96 – art. 5
o
; 

- Ceará -   Lei Estadual nº 10.675, de 08 de julho de 1982 – art. 15; 

- Espírito Santo - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo - Lei 

Complementar estadual nº 95/1997 

- Distrito Federal – Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – art. 156; 

-  Goiás- Lei Complementar nº 25, de 06 de julho de 1998 – art. 5
o
 ;  

- Maranhão - Lei Complementar nº 013, de 25 de outubro de 1991 – art. 7
o
;  

- Mato Grosso - Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1993 – art. 8
o
; 

- Mato Grosso do Sul - Lei complementar nº 72, de 18 de janeiro de 1994. – art. 6
o
  

- Pará LEI COMPLEMENTAR Nº 057, DE 6 DE JULHO DE 2006  - art. 10; 

- Paraíba - LEI COMPLEMENTAR Nº 97 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 Paraíba – art. 6
o
;  

- Paraná - LC 85/1999  - art. 10; 

- LC 12/1994 – alterada pela LC 14/12/2009 – Pernambuco – art. 8
o
;  

- Piauí  - LEI COMPLEMENTAR N.º 12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1993. – art. 8
o
 ; 

- Rio de Janeiro - LEI COMPLEMENTAR Nº 106, DE 03 DE JANEIRO DE 2003. – art. 

8
o
;  

- Rio Grande do Norte - Lei Complementar nº 141, de 9 de fevereiro de 1996 – art. 10; 

- Rondônia LC 93/93  - art. 10; 

- Santa Catarina - LEI COMPLEMENTAR Nº 197, de 13 de julho de 2000 – art. 9
o
;  

- Sergipe - LEI COMPLEMENTAR nº 02 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1990  - art. 8
o
;  

 

Apenas quatro Estados da Federação (Minas Gerais, Roraima e 

Tocantins), além de São Paulo, não atualizaram suas legislações locais para adequá-las ao 

texto constitucional.  

E com todo respeito, aguardar a reforma legislativa da lei 

bandeirante seria admitir a perpetuação de norma flagrantemente contrária aos interesses 

democráticos traçados pela Constituição Federal e seguidos por quase todo o território 

pátrio. 

Por fim, não se desconhece que sobre o tema há um protocolado 

em tramitação no E. Órgão Especial
5
, entretanto ele nem sequer foi colocado em pauta na 

última gestão, da qual tivemos a honra de participar.  

                                      
5
 Pt. N. 22.847/14 (que altera as disposições concernentes à eleição para a formação da lista tríplice para o cargo de 

procurador-geral de Justiça, sob a relatoria do Dr, Luiz Cyrillo Ferreira Júnior), que foi devolvido, a pedido, ao Procurador-Geral no 

início de seu mandato (03-05-2016). O mesmo protocolado retornou à Secretaria em 02-07-16, sendo novamente remetido à Procuradoria-

Geral em 06-07-16 para análise, onde permaneceu até o final da gestão. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2075-1993?OpenDocument
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Por isso, este Conselho Superior do Ministério Público, que tem 

atribuição para analisar a legalidade, não pode permanecer inerte e permitir que essa 

situação de flagrante inconstitucionalidade se perpetue. 

 

 

 

II- Proposta: Alteração do art. 11 do regulamento para 

especificar os três membros do Ministério Público integrantes da Comissão Eleitoral. 
 

Art.11 Será constituída Comissão Eleitoral, integrada pelo 

Procurador Geral de Justiça, que presidirá, pelo Secretário do Conselho Superior do 

Ministério Público, por um representante do Órgão Especial, por um representante do 

CONEPI e um representante da Procuradoria Geral.   

 

 

III-Proposta: Inserção no art. 12 de uma nova atribuição à 

Comissão Eleitoral. 
 

Art.12... 

 

VII- decidir sobre matérias relacionadas às candidaturas dos 

inscritos, a fim de garantir a lisura, igualdade de tratamento e imparcialidade dos órgãos da 

Administração Superior na condução do processo eleitoral.  

 

 

 

   São Paulo, 30 de janeiro de 2018.  

 

 

 

    Pedro de Jesus Juliotti 

     Conselheiro 

 

 


