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RESOLUÇÃO Nº 01/2022 
 

 
Artigo 1º - A APEB, com o objetivo de disciplinar o procedimento de formação da Lista Tríplice para 
nomeação do Procurador Geral do Estado, encaminhará ofício assinado pelo seu Presidente aos 
candidatos ao cargo de Governador do Estado, solicitando seja firmado compromisso, no sentido de 
que seja nomeado, para o cargo de Procurador Geral do Estado, um membro da carreira de 
Procurador do Estado da Bahia, indicado por lista tríplice formada por votação dos procuradores do 
Estado, ativos e inativos. 
 

Artigo 2º - No dia útil anterior ao encerramento do pleito eleitoral, ou no dia útil subsequente, a 
APEB convocará eleição, por Edital publicado no site da Associação dos Procuradores do Estado da 
Bahia (www.apeb.org.br), sem prejuízo de outros meios disponíveis, para a formação da Lista 
Tríplice para escolha do Procurador Geral do Estado, podendo concorrer todos os Procuradores do 
Estado da Bahia, ativos e inativos.  
 

Artigo 3º - A eleição para a formação da Lista Tríplice será realizada perante uma Comissão Eleitoral 
constituída por 03 (três) Procuradores do Estado, associados da APEB, sob a presidência do mais 
antigo na carreira entre eles, a ser designada por ato da Diretoria da APEB. 
  

§ 1º - A aceitação em compor a Comissão Eleitoral implica, por parte dos Procuradores do Estado, 
renúncia tácita ao direito de concorrer à formação da lista. 

§ 2º - A Comissão Eleitoral poderá requisitar apoio dos empregados da APEB para o 
desenvolvimento dos trabalhos eleitorais. 
 

Artigo 4º - A Lista Tríplice de que trata o artigo 1º será formada mediante voto secreto, devendo os 
Procuradores do Estado votarem em até 03 (três) dos nomes habilitados. 
 

Artigo 5º - O Procurador do Estado, que pretender concorrer à Lista Tríplice, deverá apresentar sua 
candidatura à Comissão Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro 
dia útil subsequente à publicação do Edital, a qual deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico  
comissaoeleitoral_listatriplice@apeb.org.br. 
 

Artigo 6º - No dia útil após o encerramento do prazo para a apresentação das candidaturas, a 
Comissão Eleitoral divulgará, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à formação da 
Lista Tríplice que preencherem os requisitos contidos nesta resolução, no site da Associação dos 
Procuradores do Estado da Bahia (www.apeb.org.br), sem prejuízo de outros meios disponíveis. 
 
 

Artigo 7º - A candidatura de Procurador do Estado poderá ser impugnada, no prazo de 24(vinte e 
quatro) horas, a contar da data da comunicação prevista no artigo anterior, com base na falta de 
preenchimento dos requisitos contidos nesta resolução, assegurado o contraditório no mesmo prazo. 



 
 

 
....................................... 
Resolução nº 01/2022 

 
 

2 

§ 1º - A impugnação poderá ser feita por qualquer Procurador do Estado, por escrito, à Comissão 
Eleitoral, que, em 24(vinte e quatro) horas, decidirá. A impugnação deverá ser encaminhada para o 
endereço eletrônico  comissaoeleitoral_listatriplice@apeb.org.br.  
 
§ 2º - A decisão de que trata o parágrafo anterior será fundamentada e comunicada expressamente ao 
impugnante e ao impugnado, por meio de mensagem eletrônica enviada ao endereço eletrônico 
informado por ambos. 
 
§ 3º - Da decisão da Comissão Eleitoral não caberá recurso. 
 
 

Artigo 8º - A eleição será precedida de debate entre os candidatos inscritos, cujas regras serão 
definidas pela diretoria da associação, sendo informada a Comissão Eleitoral, e disponibilizadas aos 
candidatos por meio eletrônico. 
 
 

 

Artigo 9º - A eleição para a formação da Lista Tríplice obedecerá às seguintes regras: 
 

I - o voto é pessoal e intransferível para os Procuradores do Estado, não sendo admitido voto por 
procuração ou por portador; 
 
II - a eleição será realizada no horário compreendido entre 09:00h e 17:00h, ininterrupta e 
presencialmente, na sede da APEB e da Procuradoria Geral do Estado, na Capital, e de forma virtual, 
de acordo com edital; 
 

III - serão considerados nulos os votos rasurados ou que não obedeçam ao disposto no artigo 3º e 4º 
desta Resolução; 
 
IV - encerrada a votação e feita a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral organizará a lista em 
ordem decrescente de votação, devendo nela constar o número de votos de cada integrante, o número 
de votos nulos e brancos, proclamando a composição da lista com os três candidatos mais votados; 
 
V - em caso de empate no número de votos para compor a lista, obedecer-se-á, para desempate, à 
antiguidade na carreira, sendo que, persistindo o empate, preferir-se-á o candidato de maior tempo no 
serviço público estadual e, em seguida, o mais idoso. 
. 

Artigo 10 - A Lista Tríplice será entregue ao Governador do Estado eleito pelo Presidente da APEB, 
no prazo máximo de cinco dias úteis após a eleição. 
 
Artigo 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Artigo 12 - Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
  

 
Publique-se e cumpra-se. 

 
 

Salvador, 27 de outubro de 2022. 

 
Cinthya Viana Fingergut 

Presidente 


