
Ministério Público Federal
Procuradoria Regional Eleitoral naBahia

PORTARIA N° 02 , DE 12 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre a atuação dos Promotores
Eleitorais no pleito eleitoral de 2014 no Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA
BAHIA, no exercício de suas atribuições constitucionaise legais,

CONSIDERANDO que compete ao Procurador Regional Eleitoral
coordenar e dirigir, no Estado, asatividades do Ministério Público Eleitoral (arl. 77 da LC n.
75/93), bem como expedir instruções aos órgãos do Ministério Público Eleitoral que oficiem
perante os Juizes Eleitorais (art. 24, VIU, do Código Eleitoral);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Eleitoral, cm geral,
zelar pelo fiel cumprimento da Constituição Federal e das leis eleitorais c aos Promotores
Eleitorais, em especial, representar ao Juiz Eleitoral com vistas ao exercício do poder de
polícia das eleições (art. 78 da LC n. 75/93 e art. 42 da Resolução TSE n° 23.398/2013);

CONSIDERANDO as Resoluções TSE 23.396/2013 (apuração dos crimes
eleitorais), 23.398/2013 (representações, reclamações e pedido de direito de resposta previsto
na Lei 9.504/97), 23.404/2014 (propaganda eleitoral e condutas ilícitas) e 23.405/2014
(escolha e o registro de candidatos);

CONSIDERANDO que as eleições de 2014 são gerais, implicando na
competência originária do Tribunal Regional Eleitoral para o conhecimento das controvérsias
eleitorais, excetuadas as relativas à disputa presidencial, bem assim que os Promotores
Eleitorais possuem maior contato com a população e osacontecimentos da Zona Eleitoral de
atuação, o que éessencial para a investigação de ilícitos eleitorais ocorridos no estado;

CONSIDERANDO os prazos exíguos para propositura de representações
eleitorais pelas Procuradorias Regionais Eleitorais, bem como a necessidade de fiscalizar a
campanha cm todo o território do estado.

RESOLVE:

Art. Io. OsPromotores deJustiça com atribu
do Estado da Bahia atuarão no processo eleitoral do ano
dapropaganda eleitoral c das demais infrações eleitorais.

ção perante as Zonas Eleitorais
2014, notadamente na fiscalização
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Art. 2°. Caberá aos Promotores Eleitorais:

I - atender os cidadãos, candidatos e representantes de partidos ou
coligações e fornecer-lhes as orientações pertinentes;

II - informar à Procuradoria Regional Eleitoral, cm prazo útil. considerado
o estabelecido pelo art. 3", CQput, da Lei Complementar n° 64/90, via e-mail ou fac-símile,
causas de inclcgibilidade ou ausência de condições de elegibilidade de candidato de sua área
de atuação que sejam de seu conhecimento, para fins daproposição da Ação de Impugnação
do Pedido de Registro de Candidatura;

III - fiscalizar na respectiva Zona Eleitoral o cumprimento da legislação
eleitoral e comunicar imediatamente ao Procurador Regional Eleitoral, as notícias ou
representações de ilicitudes eleitorais recebidas em sua área de atuação ou instauradas de
ofício, relativas a:

a) abuso de poder econômico, político ou de meio de comunicação;
b) condutas vedadas aos agentes públicos;
c) captação ilícita de sufrágio;
d) captação ou uso ilícito de recursos;
e) propaganda irregular, antecipada ou criminosa;
f) demais irregularidades eleitorais.

IV - proceder, independentemente da imediata comunicação à PRE. à
colheita das provasde autoria e materialidade dos ilícitos eleitorais, sempre que as notícias ou
representações arroladas no inciso anterior não vierem instruídas com os elementos
necessários para a adoção da medida judicial cabível por parte do Procurador Regional
Eleitoral, remetendo os elementos probatórios colhidos à Procuradoria Regional Eleitoral no
menor prazo possível;

V - intimar, desde logo, nos casos relativos à propaganda irregular, os
candidatos beneficiados para que retirem a propaganda ou providenciem sua regularização,
nos termos do parágrafo único do art. 40-B da Lei n° 9.504/97, remetendo-se, posteriormente,
comunicação à Procuradoria Regional Eleitoral com a indicação c comprovação da
irregularidade, do resultado da intimação efetuada, bem assim a qualificação dos infratores e
as evidências de que seus beneficiários tiveram prévio conhecimento da propaganda;

VI - oficiar ao juiz eleitoral para que. nos lermos do art. 42 da Resolução
TSE n° 23.398/2013, exerça seu poder de polícia, nouidamente para retirada da propaganda
irregular e outras providencias imediatas para evitar/a continuidade do dano causado pela
conduta eleitoral ilícita, inclusive mediante cominação de multa para a hipótese de
descumprimento da ordem judicial, sem prejuízjó/das/sanções criminais, civis, administrativas
e disciplinares decorrentes da desobediência.

P*~n* 2 Df 4

MPF- ProcuiadonaRegionalEleiwal na Bahia
1aAvenda da CAB. 150, SSvaflOWBA. CEP 41745-901

Telelone (71) 3373-7015



Ministério Público Federal
Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia

VII -< realizar as diligências solicitadas pelo Procurador Regional Eleitoral
ou pelos Procuradores Eleitorais Auxiliarcs com o fim de instruir procedimentos em trâmite
na PRE/BA, podendo colher outras provas que julgar perlinentes para a investigação;

VIU na data do pleito, aluar na fiscalização dos trabalhos de votação cm
todas as seções de votação contidas na Zona Eleitoral em que lotados.

Art. 3". Fica instituído regime de plantão dos Membros do Ministério
Público Eleitoral, a partir de 05 de julho de 2014, inclusive nos finais de semana e feriados,
até 11 de outubro de 2014, se não houver segundo turno, e até 16 de novembro, se houver
segundo turno (Resolução TSE n° 23.390/2013).

Parágrafo único. Para os fins do capuí, exceto no período compreendido
entre 15 (quinze) dias anteriores até o dia das eleições, inclusive em caso de 2o turno, poderá
ser feito rodízio entre Promotores Eleitorais oficiantes em Zonas Eleitorais contíguas,
elaborando-sc, neste caso, escala de plantão, a qual deverá ser informada aos respectivos
Juizes Eleitorais e Cartórios Eleitorais, bem como à Procuradoria Regional Eleitoral.

Art. 4° Decorridos 30 (trinta) dias após o pleito, se os candidatos, partidos
políticos e as coligações não removerem a propaganda eleitoral produzida, com a restauração
do bem em que afixada, se for o caso, deverá o Promotor Eleitoral representar ao Juiz
Eleitoral a fim de que tal providencia seja ultimada.

Art. 5o. O exercício da função eleitoral, em especial em ano de eleições,
tem precedência sobre as demais atribuições dos Promotores Eleitorais (art. 365 do Código
Eleitoral e art. 94, § Io, da Lei n° 9.504/97).

Parágrafo único. Os feitos eleitorais, no período entre o registro de
candidatura até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade
perante o Ministério Público Eleitoral, ressalvados os processos de haheas corpus c mandado
de segurança (art. 94 da Lei n°9.504/97).

Art. 6Ü. Os Promotores Eleitorais poderão, a qualquer momento, dirigir-se à
Procuradoria Regional Eleitoral com vistas à obtenção de subsídios necessários ao
desempenho de suas funções e à atuação integrada do Ministério Público Eleitoral.

Art. 1°. Sempre que possível, as comunicações entre os Procuradores
Eleitorais e Promotores Eleitorais dar-se-âo por telefone, mensagens eletrônicas e fax, com
vistas ã agilização dos trabalhos.

Parágrafo único. A Procuradoria Regional Eleitoral e a Procuradoria Geral
de Justiça organizarão c tornarão disponível, por meio da internet. lista\contendo os nomes.
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números de telefones funcionais e de fax e cmails institucionais dos Procuradores e

Promotores Eleitorais.

Eleitoral.

Ari. 8o. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador Regional

Art. 9o. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dé-se ciência da presente Bbrtkria ao Procurador Geral Eleitoral. Vice-
Procurador Geral Eleitoral, Presidente do Tripunal Regional Eleitoral, Procurador-Geral de
Justiça. Procuradores Eleitorais Auxiliares. Cjuorddpador do GENAFE e ã Coordenadora do
NUEL.

Publique-se.

1:
José Alfreao de Paula Silva

Procurador Regional Fiei
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